5 aktywnych

dni w pakiecie
w Dworze Kolesin

Pakiet
dla aktywnych
nad jeziorem
wojnowskim
Dwór Kolesin to hotel nad jeziorem. Naszą ambicją jest, by nasi goście czuli się
tutaj sobą i u siebie. Znajdujemy się w Kolesinie, na uboczu spokojnej wsi
na Babimojszczyźnie, w sercu Ziemi Lubuskiej.

W cenie pobytu dla 2 osób
w luksusowym hotelu nad jeziorem:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noclegi w komfortowym dwuosobowym pokoju
4 śniadania serwowane
4 obiadokolacje serwowane, w tym specjały regionalne
4 x zajęcia animacyjne dla dzieci
2 x godzinny pobyt w wypoczywalni sienno ziołowej z butelką korzennego piwa
Godzinny pobyt w strefie rozrywki
Wypożyczenie rowerów
*wypożyczenie kajaka lub roweru wodnego

2350 zł

Oferujemy też możliwość noclegu w komfortowych pokojach
jednoosobowych w cenie 1430 zł za osobę.
Dziecko do 10 lat 890 zł.
*rezerwacja i pełna informacja w recepcji

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 EKO 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 najskuteczniejszych technik masażu regulujących pracę narządów wewnętrznych.
Spacer po źródłach w parku, po różnej frakcji kamieniach to idealny masaż
dla każdego.

Dla naszych gości:
Dodatkowe atrakcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masaże i zabiegi pielęgnacyjne
Korzystanie z jacuzzi i sauny
Zajęcia ruchowe fitness, pilates, nordic walking
Warsztaty wypieku chleba w Karczmie Taberskiej
Wycieczki do winnicy
Wycieczka do Palmiarni
Wycieczka do Międzyrzecza MRU
Wycieczka do Pomnika Chrystusa w Świebodzinie
Atrakcyjne trasy rowerowe i biegowe
Spacer ścieżką poznawczą „10 kroków w głąb przyrody” po dworskim parku
Opieka animatora
Wypożyczenie deski SUP
Wędkowanie z jednorazową kartą
Możliwość rozpalenia ogniska

Pełna informacja w recepcji.

•
•
•
•

Wypożyczenie leżaków plażowych
Dostęp do WIFI
Monitorowany parking
Dostęp do plaży

gratis!

Dwór Kolesin
Kolesin 14
66-110 Babimost
Woj. lubuskie
Recepcja:
E: recepcja@dworkolesin.pl
T: +48 571 245 145

