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Święta Bożego Narodzenia 
BAJKOWY ZAKĄTEK W GUZOWYM PIECU 

23-26.12.2017 r. 
 

Zapomnij o świątecznych przygotowaniach i zasmakuj odpoczynku  
z najbliższymi w Bajkowym Zakątku. Kogut Złotopiór zadba o atrakcje a 
doświadczony Zespół Kucharzy wyczaruje znakomite potrawy z receptur 
naszych babć. To właśnie tutaj rodzinność i tradycja wzajemnie się dopełniają 
stając się pretekstem  do bożonarodzeniowej podróży w świat dzieciństwa. 
 

W pakiecie: 

 4 dniowy pobyt (3 noclegi) w pokojach hotelowych lub stylowych 
całorocznych domach warmińskich (pobyt rozpoczyna się obiadokolacją 
23 grudnia i kończy śniadaniem 26 grudnia) 

 Uroczysta Kolacja Wigilijna w rodzinnej atmosferze z 12 tradycyjnymi 
potrawami, kolędami i choinką 

 Zabawa z Mikołajem dla dzieci, 
 Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego  – w tym 

rodzinna biesiada pod gwiazdą polarną przy ognisku z pieczeniem 
Przysmaku Kłobuka i  oprawą muzyczną 25 grudnia 

 Rodzinne Warsztaty Świąteczne z wykonywaniem ozdób choinkowych 
i wspólne ubieranie choinki, 

 Atrakcje na świeżym powietrzu: śnieżne safari na quadach, przejażdżki 
na segwayach, strzelanie o trofeum myśliwskie 

 Multimedialne popołudnie dla małych i dużych: symulator 
samochodów wyścigowych oraz gry kinect na Xbox. 

 Dmuchany zamek i trampolina do skakania dla najmłodszych (25 i 26 
 grudnia) 

 Gra terenowa dla dzieci „Poszukiwanie z mapą zaginionego skarbu 
Bajkowego Zakątka” 

 Wodna Kraina – nielimitowany wstęp na basen, sauny, jacuzzi, salę 
fitness 

 Prezenty niespodzianki dla dzieci od Złotopióra, 
 Bajkowy Park Rozrywki dla dzieci od lat 4 /bez animatora/, 
 Niespodzianki w Bajkowej Poczcie każdego dnia. 
 Wypożyczalnia książek i filmów DVD 
 10% rabatu na zabiegi w Natural SPA 

CENA PAKIETU 4 DNIOWEGO:  
od 979 zł/os.   osoba dorosła w pokoju 2 os. 
od 1.375 zł/os.  osoba dorosła w pokoju 1 os. 
od 599 zł/os.    dzieci w wieku 4 - 12 lat (na dostawce) 
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie (na łóżku z rodzicem). 
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BAJKOWY ZAKĄTEK w Guzowym Piecu 

DOJAZD 

 
Drogą nr 16  Ostróda – Olsztyn. W miejscowości Podlejki skręt w prawo na Olsztynek, dalej cały czas 
prosto ok. 5 km przez Biesal do skrzyżowania z kierunkowskazem „Guzowy Piec 1,5 km”, na którym 
skręcamy w prawo , następnie cały czas prosto, aż do obiektu. 
 
Odległości:  GDAŃSK 150 km/2:00 h,    WARSZAWA 200 km/2:50 h,     TORUŃ 160 km/2:50 h  

OLSZTYN 27 km/0:25 h,     BIAŁYSTOK 250 km/3:20 h,        OSTRÓDA 25 km/0:25 h 
 

 


