WIELKANOC W OKULSKI GRAND w ROZEWIU
Proponujemy pobyty 6-dniowe (5 noclegów) w terminie 13-18.04.2017r..
z możliwością wydłużenia lub skrócenia pobytu.
Zarezerwuj swój pobyt first minute do 28.02.2017r.,
i odbierz zniżkę na kolejny pobyt w 2017roku*
*zniżka jest odliczana przy kolejnym pobycie min. 5 dniowym,
wysokości zniżki zależy od rodzaju zarezerwowanego pokoju i wynosi:
50 zł przy rezerwacji pokoju 2 osobowego
75 zł przy rezerwacji pokoju 3 osobowego osobowy
100 zł przy rezerwacji apartamentu

Zaplanuj święta Wielkanocne bez martwienia się o te wszystkie
rzeczy.
Spędź czas z najbliższymi, my zatroszczymy się o resztę…

Co roku powtarzasz sobie:
Nigdy więcej! Sprzątanie, zakupy,
gotowanie, dekoracje świąteczne
i w rezultacie do stołu siadasz z
resztką sił… Czas zerwać z rutyną!

Święta Wielkanocne 2016 to wyjątkowa okazja do wypoczynku,
aby choć na chwilę oderwać się od zgiełku oraz trosk dnia
codziennego i skupić się na bliskich sercu osobach.
Dlatego też, z myślą o Was Drodzy Goście powstał ten
wyjątkowy pakiet Wielkanocny.

Świąteczna, ciepła atmosfera, pełen spokoju nastrój, suto zastawiony stół wielkanocny oraz liczne atrakcje
–to wszystko czeka na Państwa w naszym obiekcie
Okulski Grand Rozewie
Specjalne atrakcje dla

DZIECI

w ramach pakietu*:

-zajęcia z animatorem dla dzieci
-SNACK BAR DLA DZIECI

W ramach pakietu Wielkanocnego przygotowaliśmy:
-długi weekend wielkanocny –pobyt w zależności od
wybranego wariantu
-przejażdżka wozami po lesie

-Kącik zabaw dla dzieci
-Zajączkowy upominek dla najmłodszych
-Zewnętrzny plac zabaw dla dzieci
-Warsztaty plastyczne dla dzieci - malowanie pisanek –konkurs
na najładniejszą pisankę
-Podchody w poszukiwaniu zagubionego ogonka (dla rodzin)
-Projekcja bajek dla dzieci –na życzenie
-Biblioteka dla dzieci w Recepcji czyli bogaty zbiór książeczek
-Wypożyczalnia gier planszowych

-zajęcia z animatorem
-muzyka na żywo
-FOOD ALL INCLUSIVE ( pełne wyżywienie: śniadanie
(w tym 2 uroczyste, wielkanocne śniadania, ze święconką w
Wielką Niedzielę i w Wielki Poniedziałek), bufet kawowo
herbaciany ze słodkościami w wybrane dni i godziny, obiad,
kolacja lub grill)
- biesiada przy ognisku z grzańcem regionalnym i
pieczeniem kiełbasek–kolacja grillowa –aktywny

Dodatkowo płatne
-opcja all inclusive z napojami i przekąskami
-masaże relaksacyjne (wymagana wcześniejsza rezerwacja)
-zabiegi kosmetyczne (wymagana wcześniejsza rezerwacja)
-cymbergaj, piłkarzyki, bilard, strzałki
-łóżko turystyczne dla dzieci
-Dopłata za pobyt zwierząt 50zł/doba w wyznaczonych pokojach
-istnieje możliwość zorganizowania wycieczki pieszej do pracowni
bursztynu –opcja dodatkowo płatna* zapisy w momencie
dokonywania rezerwacji pobytu
-istnieje możliwość zorganizowania wycieczki pieszej do Latarni
Morskiej im. Stefana Żeromskiego–opcja bez zwiedzania* zapisy w
momencie dokonywania rezerwacji pobytu

wypoczynek na świeżym powietrzu (w Wielką Sobotę)
-nieodpłatne korzystanie z atrakcji obiektu: Sali
fitness, strefy saun i kijków do nordic walking przez cały
okres pobytu
- miejsce postojowe, monitorowane, ogrodzone
-Seans w solarium 8 minut – GRATIS
Dodatkowe bezpłatne udogodnienia dla dzieci
-jadalnia: specjalna plastikowa zastawa dla dzieci, foteliki
do karmienia
-pokoje: nocnik, nakładka na toaletę, kanał TVP ABC
-świeże nadmorskie powietrze i rozewski
mikroklimat GRATIS!

OKULKI GRAND ROZEWIE
ROZEWIE, ul. Garnizonowa 40
84-120 WŁADYSŁAWOWO
tel. 58 774 44 11
www.grand.okulski.eu, grand@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

WIELKANOC W OKULSKI GRAND w ROZEWIU
Proponujemy pobyty 6-dniowe (5 noclegów) w terminie 13-18.04.2017r.
z możliwością wydłużenia lub skrócenia pobytu.
RODZINNE ŚWIĘTA w Rozewiu
Program pobytu*
(w zależności od wybranego przez Państwa wariantu: pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w
dniu wyjazdu)
13 kwiecień 2017 – WIELKI CZWARTEK
Od 15.00 – przyjazd Gości
18.00-19.00 kolacja
14 kwiecień 2017 – WIELKI PIĄTEK
9.00-10.00 śniadanie
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
13.00 obiad
18.00-19.00 kolacja
19-21.00 wspólne dekorowanie jajek i przygotowywanie

koszyczków na święcenie

15 kwiecień 2017 – WIELKA SOBOTA
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
o godz. 11:00 –wyjście do kościoła we Władysławowie (ze
wspólną święconką) na obrzęd święcenia pokarmu –dla
chętnych –transport we własnym zakresie
12.00-13.00 Konkurs plastyczny dla najmłodszych: na
najpiękniej pomalowaną pisankę
13.00 obiad
15.00-16.00 bufet kawowo herbaciany
17.00-18.00 zajęcia dla dzieci
18.30-19.30 zajęcia dla rodzin
20.00-22.00 kolacja w chacie grillowej połączona z ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek, muzyka na żywo, przejażdżka
bryczkami po lesie

16 kwiecień 2017 – NIEDZIELA WIELKANOCNA
(pierwszy dzień świąt)
8.00-10.00 uroczyste świąteczne śniadanie

10.00-12.00 podchody w poszukiwaniu zagubionego
ogonka(podchody całymi rodzinami na dworze)

9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
12.00-13.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami
13.00 uroczysty obiad
14.00-15:30 tworzenie i dekorowanie własnego koszyczka z

tektury

16.00-17.30 DISCO dla najmłodszych
16.00-18.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami
18.00 uroczysta kolacja przy muzyce na żywo
17 kwiecień 2017 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY –
ŚMIGUS DYNGUS (drugi dzień świąt)
9.00-11.00 śniadanie w formie bufetu
11:00-13.00 świąteczne kolorowanki i zabawy ruchowe
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
11.00-12.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami
13.00 obiad
15.30-16.30 gry rodzinne: kalambury, 5 sekund
16.30-17.30 projekcja bajek dla dzieci w Kąciku Malucha –na
życzenie
18.00 kolacja
18 kwiecień 2017 – WTOREK
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
11.00 zakończenie doby hotelowej

Informacje uzupełniające:












Część atrakcji uzależniona jest od warunków pogodowych.
Świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
Zajęcia dla dzieci przy grupie min. 10 osób –program dla dzieci powyżej 3 roku życia
Sala fitness(bieżnia, rowerek treningowe, orbitrek)
Na Państwa życzenie przygotujemy tradycyjną, postną kolację w Wielki Piątek
istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami za dodatkową opłatą 50zł/doba w wyznaczonych pokojach przez recepcje
istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu
*chęć uczestniczenia z atrakcji dodatkowo płatnych należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji –szczegółowy
cennik u obsługi recepcji
W związku z dużym zainteresowaniem pobytami w terminach świątecznych, prosimy o wcześniejszą rezerwację
dodatkowego wyposażenia pokoju w udogodnienia dla dzieci.
*Zajęcia odbywają się w dniach i porach, według programu atrakcji ustalonego przez hotel. Hotel zastrzega sobie
możliwość zmiany w programie zajęć. (Informujemy, że zajęcia odbywają się przy uczestnictwie minimum 10 osób).

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w kameralnej, rodzinnej atmosferze ośrodka Okulski Grand Rozewie!

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

OKULKI GRAND ROZEWIE
ROZEWIE, ul. Garnizonowa 40
84-120 WŁADYSŁAWOWO
tel. 58 774 44 11
www.grand.okulski.eu, grand@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

CENNIK POKOJE
CENA W PLN ZA CAŁY POBYT W WYBRANYM TERMINIE MIĘDZY 13-18.04.2017

Z WYŻYWIENIEM ZA WSZYSTKIE OSOBY W ZALEŻNOŚCI OD: WYBRANEGO WARIANTU, RODZAJU POKOJU ORAZ ILOŚCI OSÓB
Wariant

DŁUGOŚĆ POBYTU

Rodzaj pokoju

WARIANT I

WARIANT I
Z RABATEM 10%**

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

6 DNIOWY
(5
NOCLEGÓW)

RABAT 10%*
ZA POBYT
6 DNIOWY
(5 NOCLEGÓW)

5 DNIOWY
(4 NOCLEGI)

4 DNIOWY
(3 NOCLEGI)

3 DNIOWY
( 2NOCLEGI)

OKULSKI GRAND ROZEWIE
CLASSIC 2 osobowy zajęty przez 1 osobę
CLASSIC 2 osobowy

700
1100

630
990

600
960

480
780

340
560

CLASSIC+ 2 osobowy
CLASSIC+ 3 osobowy

1200
1700

1080
1530

1040
1440

840
1140

620
800

500
350

450
315

400
280

300
210

240
250

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

1300
1800

1170
1620

1120
1520

900
1200

640
840

550
400

495
360

440
320

330
240

260
200

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Apartament 2 pokojowy dla 4 osób

2400

2160

2080

1660

1240

Dodatkowa osoba w apartamencie
Jedno dziecko (4-8 lat na dostawce)
Jedno dziecko do lat 4 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń***)

600
460

540
414

500
390

380
300

240
190

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

2600

2340

2240

1800

1280

700
460

630
414

555

400

390

300

260
190

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Dodatkowa osoba w pokoju typu CLASSIC+
Jedno dziecko (4-8 lat na dostawce)
Jedno dziecko do lat 4 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń***)

LUX 2 osobowy
LUX 3 osobowy
Dodatkowa osoba w pokoju typu LUX
Jedno dziecko (4-8 lat na dostawce)
Jedno dziecko do lat 4 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń*(*)

Apartament 3 pokojowy dla 4 osób
Dodatkowa osoba w apartamencie
Jedno dziecko (4-8 lat na dostawce)
Jedno dziecko do lat 4 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń***)

Zachęcamy do wykupienia All inclusive

DOPŁATA ZA ALL INCLUSIVE

32

PLN/DOBA/
OSOBA DOROSŁA

16

PLN/DOBA/
DZIECKO DO LAT 14

*Dopłaty dotyczą rozszerzenia całej oferty all inclusive na cały pobyt dla wszystkich osób w pokoju.

W strefie All Inclusive w godz. 12.00-21.00 napoje: kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane alkohole: piwo lane, wino
stołowe, wódka 80ml/os., soft drinki oraz zimne przekąski w godzinach 13.00-19.00. Konsumpcja na miejscu.
Świadczenia rozpoczynają się kolacją lub kolacją w formie grilla w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu w cenie od 80zł*osobodzień w pokoju typu Classic ze
śniadaniem (cena obowiązuje poza terminem świątecznym).
Istnieje możliwość dokupienia obiadu świątecznego 50zł/osoba ( w cenie obiad oraz bufet słodkości)
Istnieje możliwość dokupienia wyżywienia dla dziecka do lat 4 w cenie 50zł/dzień (pełne wyżywienie + korzystanie z animacji pod
opieką osoby dorosłej).
Istnieje możliwość rezerwacji samej Biesiady–szczegóły w Recepcji.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
Ceny brutto (zawierają podatek VAT), do kosztów pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 1,30 zł/os/doba.
**Przy dokonaniu rezerwacji do 28.02.2017. i wpłacie 50% wartości zamówienia.
***Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę
urodzenia dziecka.
****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.

Rezerwacja pakietu recepcja hotelowa, kontakt: tel. 58 774 44 11, e-mail: grand@okulski.eu
OKULKI GRAND ROZEWIE
ROZEWIE, ul. Garnizonowa 40
84-120 WŁADYSŁAWOWO
tel. 58 774 44 11
www.grand.okulski.eu, grand@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

