
Pakiet
dla dwojga
w Dworze Kolesin



Pakiet dla dwojga  
Z Tobą chcę oglądać 
świat...

Nie ma w życiu nic cenniejszego od wspólnie spędzonego czasu. 



•	 jeden nocleg w komfortowym pokoju specjalnie na tą okazję  
przyozdobionym w kwiaty

•	 śniadanie 
•	 świeże owoce i butelka regionalnego wina na powitanie 
•	 romantyczny godzinny masaż dla dwojga w naszej Strefie Relaksu
•	 godzinny seans w saunie w naszym EKO SPA

	 720	zł
za	dobę	/	za	2	osoby	

W cenie pobytu w luksusowym  
hotelu nad jeziorem:



Strefa Eko Spa
Zapraszamy na wakacyjny relax, luz i radość życia w naszym EKO Spa
usytuowanym w zabytkowym parku wsród starych drzew, u podnóża górki 
pokrytej dziką,  wielogatunkową roślinnością z jednej strony, z drugiej zaś z 
widokiem na Jezioro Wojnowskie.

W naszym EKO SPA pod chmurką Goście nie tylko wspaniale wypoczną 
ale i poprawią swoją kondycję zdrowotną. Nasze ECO Spa nad jeziorem jest 
jedynym w regionie kompleksem saun, bali i jacuzzi na świeżym powietrzu! 
Sauna jest doskonałym relaksem dla gości oraz elementem regeneracji dla 
sportowców. 

Oprócz strefy spa, w naszym parku, można również zażyć kąpieli stóp z 
elementami refleksologii. Refleksologia stóp to jedna z najstarszych i najsku-
teczniejszych technik masażu regulujących pracę narządów wewnętrznych. 
Spacer po źródłach w parku, po różnej frakcji kamieniach to idealny masaż 
dla każdego. 



Dodatkowe atrakcje:
•	 masaże i zabiegi pielęgnacyjne
•	 korzystanie z jacuzzi i sauny 
•	 piękne trasy biegowe wzdłuż jeziora
•	 atrakcyjne trasy rowerowe 
•	 zajęcia fitness w wyznaczonych dniach
•	 spacer ścieżką poznawczą „10 kroków w głąb przyrody”  po dworskim parku 
•	 dostęp do niestrzeżonej plaży 
•	 wypożyczenie deski SUP
•	 wędkowanie z jednorazową kartą  
•	 możliwość rozpalenia ogniska

Pełna informacja w recepcji.
*Ilość rowerów ograniczona. 
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 

Dla naszych gości:
•	 10% zniżki na kolejną dobę  
•	 5% zniżki na masaże i inne zabiegi w naszej Strefie Relaksu
•	 szlafrok i ręczniki dostępne w recepcji
•	 możliwość wypożyczenia rowerów*
•	 możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking
•	 bezpłatne WIFI
•	 monitorowany parking



Dwór Kolesin
Kolesin 14
66-110 Babimost
Woj. lubuskie

Recepcja:
E: recepcja@dworkolesin.pl
T: +48 571 245 145


