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Ferie w Natural Hotel to najlepsza opcja dla całej rodziny!
Proponujemy Państwu ogrom fantastycznych atrakcji dla
Najmłodszych, którym towarzyszyć będą wykwalifikowane
animatorki oraz kucharze z naszej Restauracji. Oprócz gier,
zabaw i zajęć artystycznych, piękno otaczającego nas
krajobrazu wyspy zalanej wodami, szumiących lasów
sosnowych sprzyja rodzinnym zabawom na świeżym
powietrzu.
Dla dorosłych natomiast przygotowaliśmy degustacje
lokalnych produktów, ryb oraz zdrowej mazurskiej kuchni.
Muzyka na żywo, pozwoli spędzić miły wieczór, a joga
zrelaksuje nas duchowo.
Przekonaj się, że Mazury to dobry kierunek nie tylko latem.
Lokalizacja naszego obiektu, umożliwiająca aktywny
wypoczynek dla całej rodziny na okolicznych stokach
narciarskich na Kurzej Górze. Jest to największa Stacja
Narciarska w Północnej Polsce z krytym lodowiskiem, nauką
jazy i zimowymi atrakcjami dla dzieci
 
Oferta obejmuje:
- Minimum 2 noclegi w komfortowym pokoju o dowolnie
wybranym standardzie
- Witaminowe koktajle na zdrowie dla każdego dostępne
podczas posiłków
- Śniadania w formie bufetu 
- Pożywne zupy lunchowe
- Obiadokolacje
- Różnorodne bufety dziecięce podczas posiłków
- Bogaty program animacji dla dzieci



Mały Master Chef - nauka tworzenia sushi, pizzy oraz
wyklejania pierogów dla najmłodszych zakończona
rozdaniem Dyplomów Małego Kucharza (wtorki)
Warsztaty z tworzenia pocztówek z ferii oraz inne prace
plastyczne (środy)
Wesołe animacje z Made in Toronto ( czwartki)
Robotyka dla dzieci – gry planszowe / klocki  (piątki)
Pieczenie zimowych ciasteczek - (soboty)
Codzienny rodzinny wieczór kinowy ze zdrowymi
przekąskami
Tropem leśnych zwierząt – rodzinny spacer po lesie w
poszukiwaniu śladów leśnej zwierzyny
Zabawy na śniegu – lepienie najzabawniejszego
bałwana/ zawody saneczkowe
- Karta rabatowa dla każdego gościa na stok narciarski
na Kurzej Górze
- Muzyka na żywo w soboty ( poza sobotą 12.02.2022-
muzyka przeniesiona na 11.02.2022)
- Joga relaksacyjna dla każdego (czwartki i piątki)
- Wypożyczalnia sanek , rowerów oraz kijków do Nordic
walking
- Lodowisko w okolicy Hotelu – mapki dojazdowe
- Mapki spacerowe po okolicznych leśnych ścieżkach 
- Informator o stoku narciarskim na Kurzej Górze

Oferta obowiązuje w terminie : 17.01.2022-28.02.2022
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Wartość Pakietu:

Pokój standard/ standard plus
1 os: 249 zł/ doba
2 os : 399 zł/ doba

Pokój Wellness:
1 os : 399 zł/ doba
2 os : 499 zł/ doba

Pokój studio
1 os : 449 zł/ doba
2 os : 529 zł/ doba

Apartament:
1 os : 580 zł / doba
2 os : 669 zł/ doba

Dzieci do lat 4 – BEZPŁATNIE
Dzieci od 5 do 12 lat – 140 zł/ doba
Dodatkowa osoba dorosła i dzieci powyżej 12 lat –
180 zł/ doba
Zwierzęta mile widziane w promocyjnej cenie :
40 zł/ doba
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