OFERTA DLA SENIORÓW
Mielno Holiday Apartments

od 195 zł za osobę z
wyżywieniem i
atrakcjami

Mielno Holiday Apartments
ul. gen. Maczka 34
76-032 Mielno

(94) 732 86 00

recepcja@mielnoholiday.pl

www.mielnoholiday.pl

Drodzy Goście,
z przyjemnością zapraszamy Was do skorzystania
ze specjalnej oferty dedykowanej Seniorom.
To właśnie z myślą o Was przygotowaliśmy atrakcyjny pakiet
pobytowy zapewniający relaks i regenerację w doskonałej
lokalizacji, jaką jest bliskość bałtyckiej plaży i urokliwego jeziora
Jamno.

Nasz Hotel zlokalizowany jest w spokojnej dzielnicy Mielna, dzięki
czemu jesteśmy przekonani, że spędzony z nami czas będzie
pełen odprężenia i spokoju, a o poprawę kondycji pomogą
zadbać spacery po okolicznych lasach czy wycieczki rowerowe
nadmorskimi szlakami.
Chcemy zapewnić Wam doskonały wypoczynek, abyście zawsze
z uśmiechem wspominali pobyt w Mielno Holiday Apartments... :)
Nasze ceny w pakietach zaczynają się od 195 zł. za osobę z
wyżywieniem i atrakcjami.
Pakiety dostępne są od niedzieli do piątku.

Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć :)
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w duecie - już od 195 zł
z wyżywieniem
pakiety są dostępne od niedzieli do piątku

5 noclegów w nowoczesnym apartamencie
5 śniadań i obiadokolacji w formie bogatego bufetu
powitalny zestaw w apartamencie
popołudniowa kawa i deser między posiłkami
dostęp do WiFi
wypożyczenie rowerów (2h dziennie/os.)
wypożyczenie kijków do nordic walking
dostęp do strefy saun (sucha fińska i łaźnia parowa) oraz
basenu
2 okłady borowinowe na wybrane części ciała
dostęp do siłowni
Ponadto:
tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe i karciane
całodobowa recepcja
monitorowany parking w cenie
usługa wniesienia bagaży
taras z leżakami

o

w d1
yż 9
yw 5
ien zł
iem

OFERTA DLA SENIORÓW
w grupie

pakiety są dostępne od niedzieli do piątku
5 noclegów w nowoczesnym apartamencie
5 śniadań i obiadokolacji w formie bogatego bufetu
powitalny zestaw w apartamencie
popołudniowa kawa i deser między posiłkami
dostęp do WiFi
wieczorki przy muzyce
organizacja wspólnej zabawy integracyjnej
dostęp do strefy saun (sucha fińska i łaźnia parowa) oraz
basenu
2 okłady borowinowe na wybrane części ciała
dostęp do siłowni
Ponadto:
tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe i karciane
monitorowany parking w cenie
usługa wniesienia bagaży
dodatkowe usługi dostępne na życzenie

Jesteśmy otwarci na propozycje
i entuzjastycznie nastawieni do zorganizowania
Państwa wspólnego czasu, aktywności
oraz wypoczynku.

