
PAKIET WIELKANOCNY OBEJMUJE: 
ź 3  noclegi w pokojach klasy hotelowej: dwuosobowe lub studio 
ź 3 śniadania w formie bufetu – w tym 2 uroczyste śniadania świąteczne
ź 3 obiadokolacje w formie bufetu
ź 2 Wielkanocne bufety z tradycyjnymi świątecznymi wypiekami oraz kawą i herbatą
ź w porze obiadowej zupę dnia dla dzieci w wieku 3-12 lat
ź ognisko z kiełbaskami i grzańcem

ŚWIĄTECZNY PROGRAM DLA RODZIN:
ź Upominek od Zajączka Wielkanocnego na powitanie
ź Animacje dla dzieci - zajęcia plastyczne „Wielkanocne ozdoby” 
ź Wspólne przygotowanie koszyków wielkanocnych oraz święcenie pokarmów
ź „Złap Zająca” - poszukiwanie jajek niespodzianek ukrytych na terenie WATERSIDE Resort
ź Lany poniedziałek dla dzieci

DO DYSPOZYCJI NASZYCH GOŚCI:
ź pokoje klasy hotelowej i studio wyposażone m.in. w czajnik bezprzewodowy, zestaw do parzenia kawy/ herbaty oraz na 

życzenie gości udostępniamy bezpłatnie produkty i urządzenia dedykowane niemowlakom i małym dzieciom.
ź wypożyczalnia rowerów
ź bezpłatny bezprzewodowy Internet w pokoju oraz na terenie całego obiektu
ź sala zabaw dla dzieci, wyposażona w m. in. gry planszowe, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, X-Box
ź plac zabaw dla dzieci
ź trampolina

Termin Pokój 2-os. (cena dotyczy 2 osób)* Studio (cena dotyczy 4 osób)

19.04 - 22.04.19 1416 zł 2832 zł

Dostawka 460 zł -

Dostawka dziecko
od 3 do 12 lat 354 zł 354 zł

* Cena dla 1 osoby przy rezerwacji pokoju 2-osobowego 970 zł.
Ceny zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej (2,15 zł osoba/doba). Pobyt dziecka do 3-go roku życia 25 zł za dobę.
Parking na terenie ośrodka bezpłatny. Przyjmujemy psy i koty max do 10 kg, opłata 40 zł za 1 dobę hotelową.
WATERSIDE Resort zastrzega sobie możliwość zmian cen.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu 19.04.2019r. a kończy o godz. 13:00 w dniu 22.04.2019r.

WATERSIDE RESORT
Ul. Zwycięstwa 22
76-153 Darłowo

tel: 94 314 31 06
rezerwacja@waterside.pl
www.waterside.pl

Zapraszamy do przedłużenia pobytu już od 90 zł/dobę od osoby.
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