Tygodniowe wczasy w siodle
Oferta specjalna
oferta całoroczna
Zobacz wszystkie oferty
Konie to nasza pasja! Wykwalifikowana kadra instruktorska naszej stadniny prowadzi naukę
jazdy konnej na każdym poziomie, od lonży i przejażdżek dla najmłodszych po profesjonalne
treningi skokowe i rajdy długodystansowe. Zajęcia prowadzone są na kilku specjalnie
przygotowanych placach maneżowych oraz ogrzewanej, krytej ujeżdżalni podczas mniej
pogodnych dni. Na tych z Państwa, którzy pierwsze kroki w jeździectwie mają już za sobą,
czekają nasze przepiękne, rozległe tereny, gdzie przejażdżki konne dostarczają wspaniałych
emocji i upajających widoków.

Pakiet obejmuje





6 noclegów w XIX - wiecznym Folwarku lub XVI - wiecznym Pałacu
6 pysznych śniadań w formie bufetu
6 wyśmienitych obiadokolacji
karnet 6 lekcji jazdy konnej na każdym poziomie

W cenę wliczone również:
* rowery z fotelikami dla dzieci * wędki * stół do tenisa stołowego * boiska do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki * gra w bule * gry planszowe * plac zabaw dla dzieci * pokój zabaw
dla dzieci * konsola X-box kinetic * krzesła dla dzieci w restauracji * parking strzeżony
* internet bezprzewodowy
ROWERY I PIĘKNE TERENY WYCIECZKOWE WARMII I MAZUR
Galiny położone są na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego – GREEN VELO a nasz
hotel otrzymał rekomendację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom.
STAWY PEŁNE RYB
Wędkowanie to nie tylko świetna zabawa, ale także wspaniały relaks na łonie pięknej,
mazurskiej przyrody. Mamy do Państwa dyspozycji dwa stawy pełne ryb, m.in. szczupaków,
karpi, okoni i płoci. W cenie pakietu udostępniamy kompletny sprzęt wędkarski.

Informacje dodatkowe:




możliwość przedłużenia pobytu (pierwszy nocleg ze śniadaniem za 50% ceny
pokoju)
Opcja PLUS - dla Gości odczuwających niedosyt proponujemy aż 12 lekcji jazdy
konnej w trakcie pobytu: koszt pobytu 1630 zł *
pobyt w pokoju jednoosobowym - 1690 zł/osoba dorosła (opcja PLUS: 1930 zł)
(01.10.2017 - 27.04.2018)







za pobyt w apartamencie rodzinnym w XIX-wiecznym folwarku - dopłata 50 zł/ doba
/ osoba.
dopłata za każde niewykorzystane łóżko w pokoju - 90 zł/ doba
pobyt w apartamentach w XVI w. pałacu - dopłata 70 zł/ osoba/ doba
czworonożni przyjaciele mile widziani
Uwaga: długość lekcji jazd konnych na początkowym etapie nauki jest uzależniona od
wieku i umiejętności jeźdźca

* dotyczy tylko osób pełnopłatnych, powyżej 12 roku życia

Na życzenie Gości
WYCIECZKA WOZEM WZDŁUŻ RZEKI PISY I SZLAKIEM TRZECH STAWÓW
Wycieczka bryczką szlakiem okrążającym nasze malownicze stawy dostarcza
niezapomnianych wrażeń. Każdy zakręt przynosi nową perspektywę, widoki zapierają dech,
wiosna cieszy świeżą zielenią, a jesień spektaklem barw.
RUSKA BANIA
Zapraszamy do tradycyjnie zbudowanej z bali i naturalnego kamienia, opalanej drewnem,
ruskiej bani. Nawet jednorazowa wizyta pozwala doskonale zregenerować siły po wysiłku
fizycznym i umysłowym, hartuje organizm, zabezpiecza przed przeziębieniami. To
sprawdzony od wieków naturalny, prosty rytuał przynoszący odprężenie ciału i radość dla
ducha.
MASAŻE
Oferujemy relaksujące masaże na ciało dla Pań i Panów.
KORTY TENISOWE
Do Państwa dyspozycji oddajemy 2 profesjonalne korty tenisowe o ceglastej nawierzchni. Za
dodatkową opłatą udostępniamy rakiety i piłki tenisowe.
Koszt dla osoby dorosłej
1390 zł
(od 01.10.2017 do 27.04.2018)
Dzieci 3-12 lat - 50% zniżki
695 zł
(3 lekcje jazdy konnej na każdym poziomie)
Dzieci do 3 lat śpiące w łóżku rodzica
nocleg gratis
Rezerwuj ofertę
Masz pytania?
Skontaktuj się z recepcją.
tel. +48 89 761 21 67, tel. +48 508 399 177
e-mail: galiny@palac-galiny.pl

Ceny na okres 07.05.2018 - 30.06.2018
Osoba dorosła: 1650 zł / pobyt opcja PLUS: 1950 zł / pobyt
Dzieci w wieku 3-12 lat: 825 zł / pobyt (3 lekcje jazdy konnej)
Dzieci do 3 lat śpiące w łóżku rodzica - nocleg gratis
Pobyt w pokoju jednoosobowym - 1950 zł / osoba dorosła opcja PLUS: 2250 zł / pobyt

Ceny na okres 01.07.2018 - 31.08.2018
Osoba dorosła: 1890 zł / pobyt opcja PLUS: 2250 zł / pobyt
Dzieci w wieku 3-12 lat: 945 zł / pobyt (3 lekcje jazdy konnej)
Dzieci do 3 lat śpiące w łóżku rodzica - nocleg gratis
Pobyt w pokoju jednoosobowym - 2190 zł / osoba dorosła opcja PLUS: 2550 zł / pobyt

