
Wielkanoc u Krasickiego –  

- Wiosenne przebudzenie 

Hotel KRASICKI**** w Lidzbarku Warmińskim 
30 marca – 2 kwietnia 2018 r. 

STRONA HOTELU KRASICKI      kliknij tutaj 
Tegoroczna Wielkanoc wypada w momencie, kiedy wszystko budzi się do życia. 
Zimowe szaro – bure barwy zastępują zielenie traw i radosna żółć żonkili. Wiosna, to 
moment, kiedy po długich zimowych wieczorach ładujemy akumulatory. Warto zacząć 

ją dobrze. Najlepiej u Krasickiego! 

 
W CENIE PAKIETU: 

 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w gotyckiej części Hotelu  
 3 bogate śniadania w klimatycznych wnętrzach Restauracji, w tym Uroczyste 

Śniadanie Wielkanocne w Niedzielę  
 Wyśmienite obiadokolacje bufetowe, w tym jedna ze stacją live cooking i jedna 

z muzyką na żywo (pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu) 

 Relaks w Centrum Wellness (usytuowany w gotyckich podziemiach basen z 
gejzerem, przeciwprądami, masażem podwodnym bocznym oraz płaszczem 
wodnym do masażu pleców, kompleks saun: parowa, sucha, infrared oraz 
jacuzzi) 

 Wspólne przygotowanie wielkanocnych koszyczków z pokarmami do święcenia  
 Spotkanie z warmińskimi tradycjami i wspólne pisanie pisanek (świetna zabawa 

dla dorosłych i dzieci) 
 Gdzie tropy są Zająca?! – rodzinne poszukiwanie Zajączka Wielkanocnego 
 Wielkanoc na niebie – poszukiwanie gwiazdozbioru Zająca, Jajka i Kurczaka - 

Spotkanie z Astronomem połączone z obserwacją nieba 
 Wieczór taneczny z DJ – Przywitanie Wiosny - Pełen emocji wieczór z Jaskinią 

Ryzyka (zabawa w gry kasynowe) 
 Zwiedzanie Przedzamcza z przewodnikiem 
 Zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego z Przewodnikiem 
 Codzienne zajęcia ruchowe/Aqua aerobic 
 Wiosenne kwiatki do mojej chatki – wspólne przygotowanie sadzonek 

wiosennych kwiatków, które Dzieci zabiorą do domu 
 Specjalna oferta zabiegów w SPA Św. Katarzyny Wiosenne Przebudzenie 
 Mini Klub dla Dzieci wraz z Animatorem (w ramach Mini Klubu, m.in. gry i 

zabawy, zajęcia, ruchowe, plastyczne, Dorośli czytają dzieciom – Spotkanie z 
Książką w Bibliotece Cafe). 

 Doba hotelowa od 16.00 do 12.00 

 

WYŻYWIENIE 
Śniadania serwowane w godzinach 7.oo - 11.oo w restauracji hotelowej. 
Obiadokolacje w formie bufetu serwowane w godzinach 17.oo-21.oo. 

 
CENA PAKIETU od: 
 

2 099 PLN  za dwie osoby w pokoju 2-os. w gotyckiej części Hotelu 
   699 PLN  dziecko w wieku 13-17 lat na dostawce 
   599 PLN   dziecko w wieku 4-12 lat, na dostawce w pokoju rodzicówJedno 

dziecko do 4 lat nieodpłatnie w łóżku rodziców, drugie i kolejne  
50 PLN/doba  

http://www.hotelkrasicki.pl/


DO DYSPOZYCJI GOŚCI BEZPŁATNIE  

 Centrum Wellness (basen, sauny, jacuzzi, salka fitness – dostępne  codziennie w godzinach: 8:00-
21:00) 

 Ręczniki i szlafroki wypożyczane są w recepcji przy basenie, na podstawie kart wydawanych  
przy meldunku w recepcji głównej. 

 Biblioteka Cafe (dostępna każdego dnia) 
 Lobby Bar (dostępny, w godzinach od 10:00 do 22:00). 
 Wypożyczalnia kijów do nordic walking  - BEZPŁATNIE- informacja w Recepcji SPA 

 

DODATKOWE ATRAKCJE ZA DOPŁATĄ: 
 Relaks w Spa Św. Katarzyny (dostępne każdego dnia, w godz. 9:00-21:00)  
 Termy Warmińskie – Ponad 2 260 m2 wód termalnych i atrakcji wodnych (ul. Kąpielowa 1; 

www.termywarminskie.pl).  
 
(*) Obserwacja zależna od warunków atmosferycznych. Ilość miejsc ograniczona (ok. 50 osób jednorazowo). 
Przy większej liczbie zainteresowanych istnieje możliwość podziału grupy na mniejsze . Zapisy w Recepcji. 

 

Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie oraz zmiany sal, przy poszczególnych 

punktach programu. 

 
DOJAZD 
 
Odległości:  GDAŃSK   150 km      WARSZAWA    261 km      BYDGOSZCZ   273 km  

OLSZTYN   49 km       BIAŁYSTOK     270 km        POZNAŃ    376 km 
 

 

 

 

 

 REZERWACJE:           B.P. TRAVELAND 
 10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01  

 t rave land@trave land.com.p l  
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STRONA HOTELU 

ANDERS 

http://www.hotelanders.pl/
http://www.hotelanders.pl/

