
Cena pakiet� obejmuje:
• 1 nocleg w komfor�owych pokojach lub chatach,   
• wyśmienite śniadanie w for�ie bufet� szwedzkiego,
• voucher do Karczmy Myśliwskiej lub Klubu Pohulanka w wysokości 100 zł/osobę
• drink na powitanie w Karczmie lub Klubie Pohulanka,
• �y�ulator myśliwski  (polowanie at�apą broni na dziki, kaczki, świstaki),
• godzina g�� w kręgle w Cent��m Rozr��ki Pohulanka (konieczna wcześniejsza rezer�acja),
• korzystanie z kompleksu Wellness & Spa: basen wewnęt�zny (całoroczny), basen zewnęt�zny (let�i), sauny: fińska, rzy�ska, 
infrared, sala fit�ess z masażami rolletic, jacuzzi, st�efa wy�oczy�kowa z podg�zewany�i, kamienny�i leżankami, 
• wy�ajem rower� 3h/osoba, 
• parking hotelowy niest�zeżony,
• inter�et bezprzewodowy WiFi.

Cena za pakiet:
• 2-osobowy -  890 zł
• 3-osobowy  - 1100 zł 
• Seg�ent w chacie kr��ej st�zechą (max 5 osób)  - 1520 zł 
• Wiat�ak dla 8 osób  - 2400 zł 
• St�dio 6-osobowe w Silosie – 2000 zł 

Osada Karbówko Wellness & SPA, Elgiszewo 37, 87-408 Ciechocin, Polska
tel.: +48 56 683 96 01, tel. kom.: +48 603 382 469, www.osadakarbowko.pl

Wieczór kawalerski



Dodatkowo możemy zaproponować:
- organizację warsztatów kulinar�ych, 
- zamówienie tor��, 
- organizację og�iska/ g�illa,
- paintball, 
- st�zelnicę (wiat�ówki, ł�ki),
- konkursy sprawnościowe, 
- masaże, zabiegi, 
- przejazd br�czką, 
- spł�� kajakowy, 
- kor�� tenisowe.

Osada Karbówko Wellness & SPA, Elgiszewo 37, 87-408 Ciechocin, Polska
tel.: +48 56 683 96 01, tel. kom.: +48 603 382 469, www.osadakarbowko.pl

Wieczór kawalerski

War�nki rezer�acji: 
1. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie zmieniają jej war�ości, t�� samy� cena za Pakiet pozostaje niezmienna. 
2. Dbając o dogodne godziny realizacji at�akcji  prosimy o rezer�ację przed przyjazdem.
3. War�nkiem g�arantowania rezer�acji jest wpłata zaliczki  w wysokości 50% war�ości rezer�acji w ter�inie 2 dni od ot�zy�ania 
pot�ierdzenia rezer�acji. 
4. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umówiony� ter�inie Hotel ma prawo  do anulowania rezer�acji. 
5. Bezkosztowego anulowania rezer�acji można dokonać do 8 dni przed przyjazdem. Po t�� ter�inie zaliczka nie jest zwracana.


