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Dwa noclegi w komfortowych, specjalnie przygotowanych
dla Państwa pokojach
Powitalna butelka Prosecco
Możliwość zamówienia śniadania do łóżka pierwszego
dnia pobytu i w formie bufetu drugiego dnia
Romantyczna kolacja przy świecach 
Zdrowy lunch 
Wieczór z muzyką na żywo
Bal Walentynkowy z butelką wina dla każdej Pary

Uroczysta kolacja serwowana doprawiona szczyptą
afrodyzjaków
Bogaty bufet przekąskowy oraz bufet dań ciepłych 
Bufet kawowy bez ograniczeń
Bufet słodki z ciastami i deserkami 

Późniejsze wymeldowanie (do godziny 13:00)
Niespodzianka: Medytacja dla Par + warsztaty mapy
pragnień i marzeń dla Par

Dzięki określeniu w Mapie swoich pragnień i marzeń
związki z pewnością się umocnią i rozwiną oraz wejdą
na wyższy poziom intymności. Dzięki Mapie marzeń
ludzie niezwykle wiele dowiadują się o sobie samych,
swoich marzeniach i pragnieniach związanych z drugą
osobą. 

„Natural Hotel zakochany”

       Pozwólcie się oczarować otaczającym 
Natural Hotel Eco&Conference krajobrazom. 
Sprawdźcie, jak cudownie prezentuje się okolica podczas
wspólnych spacerów. Wypocznijcie w komfortowych
apartamentach, odprężcie się podczas medytacji dla dwojga
i poznajcie swoje marzenia…
 Zakochajcie się w kameralnej atmosferze, jaką
zagwarantujemy Wam podczas przygotowanej dla Was
romantycznej kolacji przy świecach.

Cena zawiera: 
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Wcześniejsze zamówienie śniadania i wyboru w recepcji
przy zameldowaniu

Uroczysta kolacja serwowana doprawiona szczyptą
afrodyzjaków
Bogaty bufet przekąskowy oraz bufet dań ciepłych 
Bufet kawowy bez ograniczeń
Bufet słodki z ciastami i deserkami 
Live cooking z sushi
Dla każdej pary butelka białego lub czerwonego wina
Zamówienia alkoholu z baru -30%
Czerwone światła
Eleganckie nakrycia

11.02.2021
16:00 – zameldowanie Gości (każdy pokój przygotowany pod
parę: płatki róż, Wino w coolerze) 
17:30 – 20:00 – kolacja w formie serwowanej przy świecach
(klimatycznie, świece, eleganckie nakrycie stołów)
19:30 – 22:00 – muzyka na żywo

12.02.2021
7:00 – 11:00 – śniadanie w formie bufetu – opcja śniadania      
do łóżka 

12:00 – 15:00 – medytacja + miłosne warsztaty dla Par „
Odkryjcie swoje mapy pragnień”
15:30 – 17:00 – miłosne spotkanie na lunchu 
19:00 – 4:00 -  bal walentynkowy z zespołem – oddzielne,
podwójne stoliki

 

13.02.2021
7:00 – 11:00 – śniadanie w formie bufetu
Do 13:00 – późniejsze wymeldowanie Gości 

Możliwość rezerwacji od 1 doby

Pokój standard z balkonem lub bez
2 os – 11/12.02.2022 – 449,-
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WARTOŚCI PAKIETÓW
 

2 os – 12/13.02. 2022 – 740,-
2 os. - 1190 zł PAKIET 2 doby

Dzieci poniżej 4 roku gratis
Dziecko 4-12 lat - 250 zł / POBYT
Zwierzęta mile widziane – opłata dodatkowa 40 zł / DOBA
Pokój wellness
2 os – 11/12.02.2022 – 529,-
2 os – 12/13.02.2022 – 821,-
2 os. - 1350 zł PAKIET

Dzieci poniżej 4 roku gratis
Dziecko 4-12 lat - 250 zł / POBYT
Zwierzęta mile widziane – opłata dodatkowa 40 zł/ DOBA

Pokój studio
2 os – 11/12.02.2022 – 570,-
2 os – 12/13.02.2022 – 920,-
2 os. - 1490 zł PAKIET

Dzieci poniżej 4 roku gratis
Dziecko 4-12 lat - 250 zł / POBYT
Zwierzęta mile widziane – opłata dodatkowa 40 zł / DOBA

Apartament 
2 os – 11/12.02.2022 – 750,-
2 os – 12/13.02.2022 – 990,-
2 os. - 1740 zł PAKIET

Dzieci poniżej 4 roku gratis
Dziecko 4-12 lat - 250 zł / POBYT
Zwierzęta mile widziane – opłata dodatkowa 40 zł DOBA


