SYLWESTER w Tropikach
w Hotelu Continental w Krynicy Morskiej
oferta promocyjna na pobyty w terminie 29.12.2018 – 6.01.2019






















Od 3 do 8 noclegów na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana,
Hotel położony nad morzem z szeroką piaszczystą plażą – nadmorskie spacery lub
jogging po plaży kiedy tylko zechcesz.
Bal sylwestrowy dla dorosłych z muzyką na żywo i z uroczystym menu, napoje
gazowane i niegazowane, soki owocowe, kawa, herbata, 0,5l vodki.
Open bar z hiszpańskim winem białeym lub czerwonym w godz. 20:00-24:00.
Oddzielny bal sylwestrowy dla dzieci w wieku 4-12 lat prowadzony przez
profesjonalnych animatorów, menu z dzieciecymi przysmakami, deserem, napojami
i szampanem Picollo (opcja dodatkowo płatna 80 zł/ os.), uczestnictwo dziecka na
balu dla dorosłych w cenie 349 zł/ os.
Konkurs podczas balu dla dorosłych, w którym wygraną będzie voucher na
weekendowy pobyt w naszym hotelu z nielimitowanym dostępem do Aquaparku i
Strefy Saun.
Konkurs na Króla i Królową balu z nagrodami.
Śniadania i obiadokolacje – smaczne i bogate menu podane w formie bufetu z
propozycjami dań dla najmłodszych.
Codzienne animacje pod okiem profesjonalnych animatorów.
Mini disco.
Mini Club z interaktywnymi grami i mega klockami.

Gry, zabawy, quizy, karaoke.
Sylwestrowe turnieje dla dzieci i dorosłych – sylwestrowa olimpiada sportowa,
strzelanie z łuku, Water Polo.
W połowie dnia 31.12 bufet z zupką dla najmłodszych Gości
Nielimitowany bufet z przekąskami podczas balu sylwestrowego
Uroczysty brunch noworoczny 1.01 w godz. 10:30-12:30 ze specjałami naszej kuchni,
pieczonym prosiakiem i szynką z kością/ udźcem wieprzowym z kością.
Wydłużona doba hotelowa do godz. 14:00 w dniu wyjazdu 01.01.2019.
Przedłużenie pobytu o kolejną dobę ze śniadaniem i obiadokolacją oraz
nielimitowanym dostępem do Aquaparku i Strefy Saun już od 139 zł/ os.














Nielimitowany dostęp do Aquaparku:
- basen rekreacyjny z torem do pływania, bicze wodne, leżanki do masażu, gejzer,
Wave Ball,
- basen dla najmłodszych z wodnym placem zabaw i 2 zjeżdżalniami,
- dla starszych Gości 2 zjeżdżalnie z pomiarem czasu: multimedialna o dł. 100m oraz
interaktywna, o dł. 70m,
- jacuzzi morskie, jacuzzi słodkowodne.
Nielimitowany dostęp do Strefy Saun: sauna sucha, parowa, infrared, lodopad,
masaż Kneipp’a, prysznic wrażeń.
Aqua-Fitness.
Konsola Playstation 3 oraz gry planszowe i karciane do wypożyczenia w recepcji
hotelu.
Salon gier: symulator, dart, flippery, bilard (dodatkowo płatne).
Knoocker - interaktywna rozrywka dla dzieci i dorosłych z unikalnym sposobem gry
polegającym na kontrolowaniu animacji komputerowych, wyświetlanych przez
rzutnik, za pomocą piłek (dodatkowo płatne).
WiFi na terenie całego obiektu.
Wypożyczalnia rowerów (dodatkowo płatne).
Parking.
Dzieci do lat 3 bezpłatnie.

