Pakiet na Boże Narodzenie
Rodzinne Święta Bożego Narodzenia w Rancho u Zapotocznego: pakiet 5 dni (22- 27 grudzień)
Zapraszamy do spędzenia tego rodzninnego i pięknego czasu wraz z nami, w Rancho. W naszym zakątku urządzimy dla Państwa
wymarzone Święta.Chcemy współtworzyć z Państwem uroczystą i domową atmosferę.
Pakiet, który przygotowaliśmy dla naszych Gości zawiera:
- noclegi w komfortowych, nowoczesnych pokojach o najwyższym standardzie, z dostawkam110x190, wyposażonych w: czajnik
bezprzewodowy, ; filiżanki, szklanki, kieliszki; lodówkę z mini barem, telewizor LCD 32', dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi;
informator o Rancho i regionie. W łazience znajdą Państwo: ręczniki kąpielowe, a także suszarkę do włosów
- śniadania w formie bogatego bufetu z ulubionymi daniami dzieci: racuchy, naleśniki, płatki, jajecznica, oraz ekologicznymi
produktami z okolicznych gospodarstw, jak sery, miód, czy też naszymi domowymi przetworami, a także wędlinami które sami
wędzimy;
- dwie zupy do wyboru, serwowane w jadalni o godzinie 13.00
- obiadokolacje w formie bufetu, do wyboru: dwie zupy, dwa dania główne plus deser, napoje, oraz bufet sałatkowy gdzie każdy z
Gości może skomponować sałatę według własnej kompozycji oraz upodobań; na zamówienie, podczas obiadokolacji nasz nowy
pomysł: danie awaryjne dla najmłodszych niejadków (jeśli dziecko nie może znaleźć nic dla siebie, każdego dnia istnieje
alternatywa na wybór dodatkowego posiłku dla dzieci)
- uroczysta wieczerza Wigilijna z 12 potrawami
- wizyta św. Mikołaja (wręczenie upominków wcześniej przekazanych przez Rodziny do Recepcji)
- sala multimedialna, gdzie dzieciaki znajdą biblioteczkę, oraz xbox
- bogaty program animacyjny, a w nim:
o Rodzinna manufaktura świątecznych ozdób: , malowanie ozdób, choinkowe łańcuchy, wspólne dekorowanie choinki
o Kulig z pochodniami po Łagowskim Parku Krajobrazowym
o Ognisko z wybornym jadłem, pieczeniem kiełbasy, galicyjskim grzańcem i kapelą Łagowską NA ŻYWO
(atrakcja dla dzieci oraz rodziców)
o Pierniczkowy Master Chef- pieczemy aromatyczne pierniczki ze słodką dekoracją
o dojenie kozy
o nauka jazdy na koniu dla dzieci
* dzieci do 3 lat zapraszamy na wszystkie zajęcia wraz z opiekunem
- miejsce parkingowe
- możliwość relaksu w przeszklonej oranżerii z kominkiem przy wybornej kawie i słodkim deserze
WSZYSTKIE POWYŻSZE ATRAKCJE SĄ NASZEGO POMYSŁU, ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG SCENARIUSZA
NASZEGO AUTORSTWA, SĄ ZAWARTE W PAKIECIE, NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH DODATKOWYCH OPŁAT
Ceny pakietu Sylwestrowego w Rancho u ZAPOTOCZNEGO:
Pokój typu standard kamienny : łoże małżeńskie , dostawka ŁÓZKA (110x190) dla Rodziny z dzieckiem do lat 10: 3400 zł
Pokój apartament- przy założeniu 4 osób 2+2 (istnieje możliwość dostawki): 4250 zł
Pokój apartament SKOS- przy założeniu 4 osób (istnieje możliwość dostawki): 3990 zł
Dom VIP- przy założeniu 6 osób 4+2 (istnieje możliwość dostawki): 6900 zł
Pobyt dodatkowej osoby w pokoju STANDART i APARTAMENCIE: dopłata 500 zł (wyżywienie i animacje, noclegi gratis)
Zapraszamy! Chętnie odpowiemy na Państwa pytania: 607661323

