BOŻE
NARODZENIE 2018
MAGICZNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
23-27.12.2018r.
pobyt już od 720 zł
od osoby za 4 noclegi w pokoju 2 osobowym typu Standard

szczegóły oferty na www.okulski.eu
OPIS PAKIETU:

23.12.2018 (niedziela)
-kolacja grillowa w chacie kaszubskiej
-nocny kulig z atrakcjami ( w zależności od warunków pogodowych)
-kolorowe nutki -karaoke dla dzieci

24.12.2018 (poniedziałek)
-śniadanie w formie bufetu
-warsztaty dla dzieci z przygotowywania własnoręcznych ozdób świątecznych i konkurs na
najpiękniejszą ozdobę choinkową
-strojenie choinki
-lekka przekąska: zupa
-Uroczysta staropolska kolacja Wigilijna
-wizyta św. Mikołaja z workiem prezentów
-wieczorne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie muzyki
-wyjście na pasterkę -dojazd we własnym zakresie

25.12.2018 (wtorek I dzień Świąt)
-uroczyste, świąteczne śniadanie w formie bufetu
-słodki bufet
(szeroki wybór ciast świątecznych, owoce)
-wspólne świąteczne morsowanie
-świąteczny obiad w formie bufetu
-Na tropie Yeti -gra terenowo -korytarzowa
-II Turniej w Bowling o Puchar Dyrektora Okulski Grand Rozewie
-świąteczna kolacja w formie bufetu
-muzyka na żywo -wspólne kolędowanie
26.12.2018 (środa II dzień Świąt)
-uroczyste, świąteczne śniadanie w formie bufetu
-słodki bufet
(szeroki wybór ciast świątecznych, owoce)
-wspólny świąteczny spacer do Latarni im. Stefana Żeromskiego
-świąteczny obiad w formie bufetu
-animacje dla dzieci
-popołudniowa gra w BINGO
-świąteczna kolacja w formie bufetu
-rusz głową -Gry XXL -zajęcia edukacyjne
27.12.2018 (czwartek)
- śniadanie w formie bufetu
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-doba hotelowa wydłużona do godz. 12:00

.POBYT MIĘDZY
23.12.2018-27.12.2018
JUŻ OD 720ZŁ* OD OSOBY
CENA W PLN ZA CAŁY POBYT ZA CAŁY WYBRANY POKÓJ LUB APARTAMENT
W PODANYM TERMINIE
Z WYŻYWIENIEM ZA WSZYSTKIE OSOBY
W ZALEŻNOŚCI OD:
WYBRANEGO WARIANTU, RODZAJU POKOJU/APARTAMENTU ORAZ ILOŚCI OSÓB
WARIANT I
WARIANTY DO WYBORU:
WARIANT I
Z RABATEM
WARIANT II
WARIANT III
WARIANT IV
10%*
DŁUGOŚĆ
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Jedno dziecko
(2-8 lat na dostawce)**
Jedno dziecko do lat 2 (wspólne łóżko
z rodzicami, bez świadczeń***)
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POBYTU
Rodzaj pokoju

CLASSIC 2 osobowy
zajęty przez 1 osobę
CLASSIC 2 osobowy
CLASSIC+ 2 osobowy
CLASSIC+ 3 osobowy
LUX 2 osobowy
LUX 3 osobowy
STANDARD 2 pokojowy
(budynek obok)
STANDARD 2 pokojowy zajęty
przez 1 osobę (budynek obok)
Apartament 2 pokojowy
dla 4 osób
Apartament 3 pokojowy
dla 4 osób

*Za pobyt min. 5 dniowy (4 noclegi) w pokoju typu standard, przy dokonaniu rezerwacji do 30.08.2018r. i wpłacie
300 zł za pokój 2 osobowy, 500 zł za apartament. Podana cena w pokoju 2 osobowym przy dwóch osobach
pełnopłatnych w pokoju.
**W pokojach typu classic brak możliwości dostawki. W pozostałych pokojach ilość możliwych dostawek należy
uzgadniać z recepcją.
***Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem
zawierającym datę urodzenia dziecka.
Świadczenia rozpoczynają się od kolacji w formie BIESIADY lub kolacji Wigilijnej w dniu przyjazdu i kończą się
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu w cenie od 100 zł osobodzień w pokoju
typu Standard ze śniadaniem (cena obowiązuje poza terminem świątecznym)
Istnieje możliwość dokupienia obiadu świątecznego 50 zł/osoba
Istnieje możliwość dokupienia wyżywienia dla dziecka do lat 2 w cenie 50 zł/dzień (pełne wyżywienie +
korzystanie z animacji pod opieką osoby dorosłej).
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Istnieje możliwość rezerwacji samej Biesiady, Kolacji Wigilijnej –szczegóły w Recepcji
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane usługi będące składowymi pakietu.
W celu uzyskania wszystkich świadczeń, przy rezerwacji prosimy o zgłaszanie liczby i wieku dzieci.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, pachnący choinką,
przepełniony życzliwością i spokojem. Spędź cudowne święta poza domem,
bez pośpiechu i stresu. Niech ten czas będzie okazją do reﬂeksji i relaksu w
wyjątkowej atmosferze.
OFERUJEMY PAŃSTWU*:
● Do wyboru pakiety: 5 dniowy, 4 dniowy, 3 dniowy, 2 dniowy
(poniższe atrakcje zależne od wybranego pakietu oraz terminu pobytu)

●
●

-Bufet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Noclegi w komfortowych pokojach i apartamentach wg wybranego pakietu
Wyżywienie 3 posiłki dziennie (pobyt od kolacji** do śniadania), w tym:
-**w sobotę 23.12.2018r. kolacja w formie grilla –biesiada połączona z kuligiem lub
przejażdżka wozami po lesie (w zależności od warunków pogodowych) oraz muzyka na
żywo 23.12.2018r.
-Lekka przekąska w dzień Wigilii -zupa
-w Wigilię –uroczysta, rodzinna Kolacja Wigilijna z staropolskim menu przy dźwiękach
najpiękniejszych polskich kolęd
-Uroczyste obiady świąteczne w I i II dzień Świąt.
słodkości w I i II dzień Świąt
Prezenty –słodkie niespodzianki dla wszystkich Gości podczas kolacji Wigilijnej
W trakcie kolacji Wigilijnej odwiedziny św. Mikołaja (podpisane prezenty prosimy
dostarczyć do Recepcji przed kolacją)
Wieczór kolęd przy muzyce na żywo podczas kolacji (25.12.2018)
Turniej w Bowling o Puchar Dyrektora Okulski Grand Rozewie
Zajęcia z animatorem dla dzieci, konkursy z nagrodami.
30 min gry w Bowling na rodzinę na cały pobyt w cenie (bez obuwia zmiennego) –dotyczy
wariantu I
Zajęcia tematyczne dla dorosłych: m.in. bingo, itp.
Mini SPA a w nim: sauna sucha, sauna infrared, sala mini fitness
Wypożyczalnia kijów do nordic walking
Seans w solarium (8min) –dotyczy wariantu I
Jedna gra w bilard na rodzinę na pobyt GRATIS –dotyczy wariantu I
Bezpłatny, niestrzeżony parking

Atrakcje dla dzieci:
* Mini kącik zabaw dla dzieci
*Wypożyczalnia książeczek
*Wypożyczalnia bajek DVD
*Gry planszowe do wypożyczenia
* Dużo udogodnień dla dzieci (w sali restauracyjnej: plastikowe sztućce i zastawa, wysokie
krzesełka; w pokojach m.in.: łóżeczka turystyczne z pościelą dla dzieci (płatne 20 pln/dobę),
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podnóżki, maty antypoślizgowe, wanienki do kąpieli)
* Salon gier (odpłatnie: bilard, piłkarzyki, cymbergaj, strzałki, BOWLING)
*Zajęcia z animatorem

*Organizator

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, atrakcje w programie zależne od wybranego

terminu.

Rezerwacja: 58 774 44 11 grand@okulski.eu
MENU WIGILIJNE
24.12.2018, godz. 1700
UROCZYSTA STAROPOLSKA KOLACJA WIGILIJNA przy lampce wina*
DANIA NA GORĄCO
● Zupy: grzybowa, czarnina z kluskami, owocowa z makaronem, barszcz
czysty
● Karp w sosie maślano-koperkowym
● Filet z dorsza panierowany
● Pieczarki w śmietanie
● Krokiety z grzybami
● Pierogi z kapustą i grzybami
● Pierogi owocowe
● Pstrąg zapiekany w śmietanie
● Ziemniaki
● Kopytka
● Groch z kapustą
ZAKĄSKI ZIMNE
● Śledź w śmietanie
● Śledź w oleju
● Pstrąg i łosoś w galarecie
● Sałatka włoska
● Ryba w zalewie kwaśnej
● Ryba po grecku
● Jajka w majonezie
● Masło, pieczywo
BUFET ZAKĄSEK
● Patery wędlin i wędzonek świątecznych
BUFET DESERÓW
● Ciasta świąteczne
● Sękacz
● Owoce sezonowe
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NAPOJE ZIMNE
● Woda mineralna
● Kompot z suszonych owoców
● Napoje owocowe -bufet
BUFET NAPOI GORĄCYCH
● Kawa
● Herbata

*wino stołowe (białe lub czerwone –serwowane przez obsługę)
PROGRAM POBYTU ŚWIĄTECZNO – WIGILIJNEGO*
23.12.2017 – 27.12.2017
23.12.2017r. sobota
od godz. 15:00 przyjazd i zakwaterowanie Gości
godz.19:00-22:00 Biesiada-grill z ogniskiem oraz kuligiem (w zależności od warunków
pogodowych) przy muzyce na żywo
24.12.2017r. niedziela
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.12:00 lekka przekąska
godz.17:00 uroczysta staropolska Wigilia: ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, dzielenie się
opłatkiem, na kolacji 12 potraw postnych, po kolacji wizyta św. Mikołaja*
Dla chętnych pasterka w kościele we Władysławowie.
*Mikołaj – prezenty we własnym zakresie lub na specjalne zamówienie, (podpisane prezenty
prosimy dostarczyć do Recepcji przed kolacją)
25.12.2017r.poniedziałek, I dzień Świąt Bożego Narodzenia
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.11:00-12:00 bufet słodkości
godz.11:00-12:30 zajęcia dla dzieci
godz.13:00 obiad świąteczny
godz.14:00-15:00 bufet słodkości
godz.14:00-15:30 zajęcia plastyczne dla dzieci
godz.16:00 -17:30 –świąteczne bingo z nagrodami
godz.18:00 kolacja z kolędami przy zespole muzycznym
godz.19:00 świąteczne filmy
26.12.2017r. wtorek, II dzień Świąt Bożego Narodzenia
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.11:00-12:00 bufet słodkości
godz.11:00-12:00 zajęcia dla dzieci
godz.13:00 obiad świąteczny
godz.14:00-15:00 bufet słodkości
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godz.14:00-15:30 Bożonarodzeniowy konkurs wiedzy filmowej i bajkowej z nagrodami
godz. 16:00 – 17:30 rodzinne zawody sportowe
godz.18:00 kolacja przy zespole muzycznym
godz.19:00 świąteczne filmy
27.12.2017r. środa
godz.9:00 śniadanie i pożegnanie Gości
*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
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