




Cent��m Wellness & SPA

W budy�ku „Ostoja” czekają na Państ�a wodne 
szaleńst�a oraz relaks w st�efie spa: basen, brodzik dla 
dzieci, kaskady i masażer� wodne, jacuzzi, t�zy rodzaje 
saun (sauna na podczer�ień, sauna parowa, fińska), 
gorące kamienne leżanki, masażer� rolletic i sala
fit�ess.

czy�ne:
24.12.2021 - do 17.00
pozostałe dni - od 9.00 do 22.00
telefon: 691 251 027

Leśny Zakątek - sala zabaw

Sala zabaw dla dzieci, a w nim m. in. suchy basen,
zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, cy�bergaj, 

Nintendo wii, kącik r�sunkowy.

czy�ne: codziennie - od 9.00 do 20.00

Animacje dla dzieci

25 g��dnia 2021 - sobota - 11.00 - 14.00
Zbiórka - Recepcja hotelowa

Na najmłodszych Gości czekać będą animatorzy, 
którzy przygotowali wiele ciekawych gier i zabaw.

Obowiązuje wcześniejsza rezer�acja /tel. 603 382 469/

At�akcje 
w Pakiecie

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



Grota solna 

Seans w Grocie Solnej ma właściwości relaksacyjne oraz 
zdrowot�e. Seans t��a 45 minut, rozpoczęcie zawsze 
o peł�ych godzinach.

Rezer�acja w recepcji Spa /tel. 691 251 027/

Seans filmowy

codziennie, 12.00 - 19.00

Zapraszamy do sali kinowej (budy�ek Ostoja) 
na seanse filmowe na duży� ekranie.

25.12.2021 - 21.00 - „Kevin sam w domu”

Tenis stołowy

Zapraszamy do korzystania ze stołów do ping - ponga. 
Stoł� przygotowane są w Leśniczówce.

Przejażdżki br�czkami lub kulig
* w zależności od pogody

24.12.2021 - 14.00 - 18.00 (ok. 20 min. przejazd)
25.12.2021 - 12.30 - 18.00 (ok. 20 min. przejazd)

Zapraszamy na przejażdżki po terenie Osady.

At�akcje 
w Pakiecie

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



Masaże i zabiegi 

24 g��dnia 2021 - piątek - 9.00 - 17.00
w pozostałe dni 9.00 - 22.00

Szeroki wybór masaży i zabiegów relaksacyjnych, które 
mają zbawienny wpł�� na nasze ciało i nast�ój.

Rezer�acje w recepcji SPA:
recepcjaspa@osadakarbowko.pl lub tel. 691 251 027

Jazda konna

24 i 26 g��dnia 2021 - piątek i niedziela
- 11.00 do 15.00

Zapraszamy na naukę jazdy konnej z inst��ktorem.

Rezer�acja: tel. 691 644 077

Cent��m Rozr��ki Pohulanka

24 g��dnia 2021 - piątek - nieczy�na
w pozostałe dni - 13.00 - 23.00

Czter� profesjonalne, peł�owy�iarowe tor� do g�� 
w kręgle, dwa stoł� bilardowe oraz nowoczesny bar 
czekają na Państ�a w Cent��m Rozr��ki „Pohulanka”.

Obowiązuje wcześniejsza rezer�acja 
/w recepcji hotelowej, tel. 603 382 469/

At�akcje 
dodatkowo płat�e

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








