ANDRZEJKI 2019
Ośrodek „JANINA” zaprasza na rekreacyjny Weekend
Andrzejkowy nad morzem połączony z gorącą andrzejkową
zabawą.
Andrzejki to od dawna nie tylko wieczór pełen
magicznych wrażeń i wróżb ale także doskonała okazja do
spotkania z przyjaciółmi i znajomymi.
Doskonałym miejscem do takiego
właśnie spotkania jest nasz ośrodek
położony w bliskiej odległości od morza
i jeszcze bliższej od jeziora.
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P A K I E T
29.11.2019
(piątek)

A N D R Z E J K O W Y

- przyjazd i zakwaterowanie;
- sauna fińska, siłownia, boiska i sala sportowa, rowery;
- obiadokolacja podawana w formie bufetu szwedzkiego, bar w Karczmie Myśliwskiej.

- śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego;
- w wolnym czasie możliwość skorzystania z sauny fińskiej, siłowni, rowerów, boisk
sportowych (przy ładnej pogodzie), basenu krytego dla „morsów”, zajęcia taneczne
z udziałem instruktora;

30.11.2019
(sobota)

- terapia PDTR: Za dodatkową opłatą mogą Państwo skorzystać z masażu oraz
innowacyjnej metody terapii (INDIBA, CranioSacralna, fala radiowa) – szczegóły na
stronie www.rehzdrowie.pl, rezerwacje tel. 507 027 537;
- ognisko pod wiatą grillową (wędzenie ryb, pieczenie wędlin, mięsa, zupa gulaszowa,
grzaniec), wróżby andrzejkowe;
- zabawa andrzejkowa na sali przy dźwiękach muzyki, DJ, bufet: dania ciepłe i zakąski
(m.in. wyroby z własnej wędzarni) kolacja przedłużona do późnych godzin nocnych,
atrakcja wieczoru: pieczony dzik.

1.12.2019
(niedziela)

- śniadanie podawane w formie stołu szwedzkiego;
- przejażdżka kolejką po Łebie i jej okolicach;
- obiad, pożegnanie z gośći i wykwaterowanie.

PAKIET 3 DNI: 400,00 zł od osoby
PAKIET 2 DNI: 300,00 zł od osoby
(w cenę wliczona jest już zabawa andrzejkowa i wymienione atrakcje)

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

KONTAKT
Wszelkie informacje oraz rezerwacje
+48 511 989 447 lub janina54@o2.pl

Dane do przelewu:
P.U.H „JK”
Nowęcin ul. Łebska 13
84-360 Łeba
83 2490 0005 0000 4500 1578 2724

www.leba-janina.pl
www.facebook.com/lebajanina

IMPREZA ANDRZEJKOWA

OŚRODEK

OKOLICE I ATRAKCJE

Serdecznie zapraszamy!

