Zima w Stadninie Koni Galiny
Oferta specjalna

Zobacz wszystkie oferty
Od 01/12/2017 do 31/03/2018
Galińskie drogi pokryte białym puchem, zapach świerków w śnieżystym lesie - zima sprzyja
amatorom jazdy konnej wierzchem i saniami. Od tego roku ofertę Stadniny Koni Galiny
dodatkowo uzupełnia podgrzewana, komfortowa ujeżdżalnia o wymiarach 60 m x 25 m.
W Galinach czeka na Państwa też przyjazna załoga, wyśmienita kuchnia i wyjątkowa
atmosfera zabytkowych wnętrz...
Zima w galińskiej stadninie zapowiada się interesująco!

Pakiet obejmuje:





3 noclegi w XIX - wiecznym Folwarku lub XVI - wiecznym Pałacu
3 pyszne i zdrowe śniadania
3 warmińskie obiadokolacje przygotowane przez Szefową kuchni oraz jej zespół
karnet 5 lekcji jazdy konnej na każdym poziomie

Informacje dodatkowe:







możliwość przedłużenia pobytu (jeden nocleg ze śniadaniem z rabatem 70% od
ceny pokoju)
za pobyt w apartamencie rodzinnym w XIX wiecznym folwarku - dopłata 50
zł/doba/osoba
pobyt w apartamentach w XVI w. pałacu - dopłata 70 zł/ osoba/ doba
dopłata za każde niewykorzystane łóżko w pokoju - 90 zł/ doba
koszt pobytu w pokoju jednoosobowym - 870 zł/osoba
czworonożni przyjaciele mile widziani

W cenie pobytu również:
sanki, łyżwy, narty biegowe i przygotowane do nich trasy, wędki i stawy pełne ryb, stół do
tenisa stołowego, nordic walking, gry planszowe i terenowe, plac zabaw dla dzieci, pokój
zabaw dla dzieci, X-box, parking strzeżony, dostęp do bezprzewodowego internetu.

Na życzenie Gości:
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.

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.
MASAŻE
Oferujemy relaksujące masaże na ciało zarówno dla Pań jak 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
720 zł

Dzieci 3-12 lat
360 zł
(3 lekcje jazdy konnej na każdym poziomie)

Dzieci do 3 lat śpiące w łóżku rodzica
bezpłatnie
Masz pytania?
Skontaktuj się z recepcją.
tel. +48 89 761 21 67, tel. +48 508 399 177
e-mail: galiny@palac-galiny.pl

