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W pakiecie:
Noclegi w czarownych pokojach, zaledwie 100 m od morza
Bogate menu z dodatkiem PrimaFoods, codziennie 3 posiłki              
w formie bufetów szwedzkich dostosowanych do gustów dorosłych  
i dzieci (zaznaczone alergeny), z propozycjami dla wegan                 
i wegetarian.
Urozmaicony program aktywności dodatkowych dla dorosłych - 
warsztaty i wykłady ze specjalistami, zajęcia sportowe takie jak,        
np.: Nordic Walking, Pilates, Aqua fitness, Zumba. Możliwość 
odpłatnego rozszerzenia planu aktywności. 
Nieograniczony dostęp do Parku Wodnego, a w nim zakręcona 
zjeżdżalnia Anakonda, 3 baseny, brodzik dla dzieci z podgrzewaną 
wodą i małymi zjeżdżalniami, rwąca rzeka, przeciwprąd i jacuzzi
Wifi na terenie obiektu

HALLOWEEN W PRIMAVERA
ZAPRASZAMY W TERMINIE: 30.10 - 03.11.2019 r. oraz 31.10 - 03.11.2019 r.

                                               Spędź niezapomniany czas pełen tajemnic i czarów w Primavera Jastrzębia Góra.                                                 
Daj się porwać magii jesiennych wieczorów. Baw się podczas animacji z całą rodziną. Odpocznij i znajdź chwilę

dla siebie w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, zaledwie 100 metrów od morza.    

Niestraszny koncert - relaks przy drinku z muzyką na żywo
Mrożące krew w żyłach maratony filmowe
Halloweenowe bingo - turniej dla każdego z atrakcyjnymi nagrodami
Tropami Białej Damy z Primavery - rodzinne podchody                       
z dreszczykiem emocji
Disco z duchami - dyskoteka w mrocznym klimacie
 

Upiorne atrakcje:

Udogodnienia dla rodzin z dziećmi:
Łóżeczka turystyczne (dodatkowo płatne), podgrzewacze do 
butelek, podnóżki, nakładki na sedes, zabezpiecznia do kontaktów
Kącik dla dzieci w restauracjach i w kawiarni, wysokie krzesełka        
w restauracjach, plastikowe sztućce i talerze 

Dla dzieci:
Program całodziennych animacji w halloweenowym klimacie
   Carving - rzeźbimy w dyniach - rozwijamy zdolności
   manualne
   Halloweenowe przedstawienie teatralne dla dzieci   
   - rozbudzamy wyobraźnię
   Polowanie na dynie - chowamy i szukamy  
   - rozwijamy orientację przestrzenną
   Dzieciaki straszaki - malujemy buźki 
   - świetnie się bawimy
   Upiorne torebki - szykujemy torebeczki 
   na słodycze - kształtujemy zmysł estetyczny
   Cukierek albo psikus - biegamy, straszymy, 
   zbieramy słodkości
   Ciasteczkowe potworki - dekorujemy babeczki 
   - zdobywamy zdolności kulinarne
   Magiczne przebrania - robimy maski, 
   różdżki, miecze - rozwijamy zdolności artystyczne
   Mini Disco - tańczymy z duchami
   Niestraszne kino malucha

   
Playland - 250m2 dla bezpiecznej zabawy, Małpi Gaj, 
ścianka wspinaczkowa, basen z kulkami, zabawkami 
i innymi atrakcjami
Mini-przedszkole z profesjonalną opieką (dla dzieci od 2 do 6 lat)
Specjalna strefa malucha w Parku Wodnym
Mini Zoo - zakątek zwierzątek
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PAKIETY SPA

Wariant I
Pielęgnacyjno - regenerujący
 Masaż relaksacyjny 

twarzy na masce 
dyniowej - 25 min

 Zabieg regenerujący 
na dłonie - 25 min

 Zabieg odżywczy 
na stopy - 25 min

Wariant II
Pielęgnacyjno - relaksacyjny
 Aromatyczna kąpiel 

całego ciała - 25 min
 Relaksacyjny masaż

twarzy na masce 
dyniowej - 25 min

W dniu rezerwacji: 171 zł
190 zł

W dniu rezerwacji: 198 zł
220 zł


