Pakiet Relaks dla zdrowia
w Pałacu Bałoszyce
Pakiet ten obejmuje:

* 2 noclegi
* wyżywienie z przewagą produktów EKOLOGICZNYCH
(2 śniadania, 1 obiad, 1 kolacja )
*ognisko z pieczeniem kiełbasek

Cena pakietu RELAKS DLA ZDROWIA
Cena pakietu dla 1 osoby wynosi:
- w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem 340 zł
- w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem 270 zł
- w pokoju LUX 2-osobowym z wyżywieniem 320 zł

Dzieci do lat 4 (w pokoju rodziców) - pobyt bezpłatny.
Dzieci od 4 do 12 lat:- w pokoju wspólnie zajmowanym z rodzicami - 50 % ceny

*Jest możliwość przedłużenia pobytu w pałacu, prosimy skontaktować się z recepcją, by ustalić warunki cenowe.
*Państwa indywidualne koncepcje na wyjątkowy pobyt we dwoje wycenimy po zapoznaniu się z oczekiwaniami.
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W czasie pobytu do dyspozycji Gości (w pakiecie) są:
bilard, konie do przejażdżek bryczkami (po wcześniejszym uzgodnieniu), sprzęt TV.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z LICZNYCH ATRAKCJI
-zarówno tych na terenie Pałacu, jak i oferty regionu-

Istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek i grzańcem (po wcześniejszym
uzgodnieniu).
Do naszego Pałacu można przyjeżdżać ze zwierzętami.

Niezwykłą osobliwością naszego parku jest odkryty w maju 2005 r. „CZAKRAM BIELI” –
miejsce mocy, koncentracji energii Ziemi i Kosmosu. Nawet krótkie przebywanie w zasięgu
oddziaływania czakramu może przynieść ulgę w cierpieniu lub prowadzić do całkowitego ustąpienia
różnego rodzaju dolegliwości.
W naszym Pałacu mogą Państwo bardzo dobrze zjeść, mieszkać oraz wypocząć w niepowtarzalnej
miłej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Pałacu Bałoszyce
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