Zimowe wypady na Mazury
Oferta specjalna

Zobacz wszystkie oferty
Od 22/12/2017 do 21/03/2018
Naszą propozycję kierujemy do wszystkich tych z Państwa, którzy na kilka dni chcieliby
oddać się błogiemu wypoczynkowi i nasycić się pięknem otaczającej przyrody. Przy
rozpalonym kominku z kieliszkiem domowej nalewki, zasmakujecie ciszy i spokoju. Tutaj
czas nie będzie nikogo gonił.
Zaprosimy też Was na niezapomnianą przejażdżkę bryczką / saniami po Szlaku Trzech
Stawów lub lekcję jazdy konnej w naszej stadninie.
Ciepło Państwa zapraszamy!

Pakiet obejmuje:





2 noclegi w XVI wiecznym Pałacu lub XIX wiecznym Folwarku
2 pyszne, warmińskie śniadania w formie bufetu, a w nich m.in. świeży, wypiekany
w gospodzie galiński chleb, regionalne sery, szynki i kiełbasy z domowej wędzarni,
świeże warzywa i owoce
2 wyśmienite, tradycyjne obiadokolacje

W cenie pobytu do wyboru:



Radosna przejażdżka bryczką lub saniami (w zależności od aury) po malowniczych
wzgórzach i dolinach Szlaku Trzech Stawów
Lekcja jazdy konnej dla jednej osoby

W cenę wliczone również:
* rowery * wędki * narty biegowe * łyżwy * sanki * stół do tenisa stołowego * nordic
walking * gry planszowe * plac zabaw dla dzieci * pokój zabaw dla dzieci * X-box * parking
* internet bezprzewodowy
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.
ROWERY I PIĘKNE TERENY WYCIECZKOWE
Galiny położone są na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego – GREEN VELO a nasz
hotel otrzymał rekomendację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom.

Informacje dodatkowe:







Możliwość przedłużenia pobytu: jeden nocleg ze śniadaniem za 50% ceny pokoju
Za pobyt w apartamencie rodzinnym w XIX-wiecznym folwarku - dopłata
50zł/doba/osoba.
Dopłata za każde niewykorzystane łóżko w pokoju - 90 zł/ doba
Pobyt w pokoju jednoosobowym - 450 zł/ osoba dorosła
Pobyt w apartamentach w XVI w. pałacu - dopłata 70 zł/ osoba/ doba
Czworonożni przyjaciele mile widziani

Na życzenie Gości:
STADNINA KONI GALINY I SZKOŁA JAZDY KONNEJ ZAPRASZA NA:
przejażdżki bryczką, naukę jazdy i oporządzania konia, jazdę konną dla początkujących
i zaawansowanych, jazdę w terenie
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 masaże relaksacyjne, klasyczne i sportowe – dla Pań i Panów
TERMY WARMIŃSKIE
Gorąco polecamy wizytę w ośrodku termalnym znajdującym się w Lidzbarku Warmińskim,
25 km od Galin. Jest to jedyny taki obiekt w północnej Polsce, oferujący szereg atrakcji
wodnych jak i rozbudowaną strefę saun
Koszt dla osoby dorosłej
350 zł
Dzieci w wieku 3-12 lat
175 zł
Dzieci do 3 lat
gratis
Masz pytania?
Skontaktuj się z recepcją.
tel. +48 89 761 21 67, tel. +48 508 399 177
e-mail: galiny@palac-galiny.pl

