


Hanza Pałac Wellness & SPA ****

Rulewo 13

86-160 Warlubie



Hotel

Uroczy czterogwiazdkowy hotel z nowo powstałym kompleksem Wellness i Spa,

położony w dwustuletnim parku u wrót Borów Tucholskich, zaledwie godzinę drogi od

Trójmiasta i 40 minut od Torunia i Bydgoszczy. Takie położenie sprawia, że jest to

idealne miejsce zarówno dla osób szukających wypoczynku, jak i klientów

biznesowych. Zabytkowy pałac, SPA, relaksujące otoczenie i zastosowanie

nowoczesnych technologii, zadowala gusta nawet najbardziej wymagających klientów.



Apartament

• powierzchnia niemal 50 m2

• taras 30 m2

• łazienka z prysznicem

• kosmetyki i ręczniki

• suszarka do włosów

• TV LCD

• klimatyzacja

• minibarek

• dwie wygodne sofy i biurko

• sejf

• darmowe WiFi

• na życzenie śniadanie do pokoju



Pokój Lux

• powierzchnia 20 m2

• łazienka z prysznicem

• suszarka do włosów

• TV LCD

• minibarek

• sofa i biurko

• sejf

• darmowe WiFi

• na życzenie śniadanie do pokoju



Pokój Classic

• łazienka z prysznicem

• TV LCD

• minibarek

• biurko

• sejf

• darmowe WiFi

• na życzenie śniadanie do pokoju



Restauracja

Serdecznie zapraszamy do naszej

restauracji, z której roztacza się

widok na zabytkowy park

otaczający Hotel Hanza Pałac

Wellness & SPA. Szef Kuchni

Tomasz Welter zaprezentuje

Państwu potrawy związane z

regionem, obfitujące w bogactwa

Borów Tucholskich oraz okolicznych

jezior. Karta menu i sezonowe

wkładki, podkreślają zmienność

pór roku i dań, które goszczą na

naszych stołach. Dziczyzna, grzyby,

leśne owoce podawane są z

najwyższym kunsztem. Dania

naszej kuchni, to prawdziwa uczta

dla najbardziej wyrafinowanego

podniebienia.



Basen



Wellness & SPA

Zapraszamy do salonu SPA w Hanza

Pałacu Wellness & SPA****.

Proponujemy nowatorskie podejście

do pielęgnacji twarzy i ciała. Mottem

naszych salonów jest „Inspiracja

czerpana z natury”. Strefa SPA Pałacu

Hanza gwarantuje profesjonalne

usługi na bazie eko produktów do

pielęgnacji skóry. Kosmetyki

ekologiczne marki M. Picaut

wzbogacone o akupresurę twarzy i

masaż holistyczny dają niezwykle

skuteczne efekty. Linia M. Picaut

inspirowana naturalnymi produktami

i medycyną chińską pozwala odejść

od inwazyjnych zabiegów. W naszych

salonach prostota natury i dłonie

kosmetologów zastępują laser.



Park linowy

Hotel Hanza Pałac oferuje największy w Polsce park

linowy. Posiadamy cztery trasy linowe dla dorosłych

oraz jedną dla dzieci od lat 3 a także zjazd tyrolski

nad parkowym jeziorem oraz dodatkowe atrakcje

takie jak skok wahadłowy, pionowy i drzewa

wspinaczkowe. Położenie naszego parku linowego w

zabytkowym dwustuletnim parku stanowi

dodatkową atrakcję dla pałacu zaadaptowanego na

czterogwiazdkowy hotel.



Inne atrakcje

• Spływy kajakowe

• Wycieczki rowerowe

• Stadnina koni

• Jeziora

• Miasteczko Westernowe



Cennik dla gości indywidualnych

Rodzaj pokoju
29.04.2016-30.09.2016

23.12.2016-03.01.2017

01.10.2016-22.12.2016

04.01.2016-28.04.2016

Jednoosobowy 325 zł 248 zł

Dwuosobowy 435 zł 358 zł

Lux 468 zł 390 zł

Dostawka 7 - 15 lat 44 zł 44 zł

Dostawka powyżej 15 lat 88 zł 88 zł



Cennik dla gości indywidualnych

Ceny z cennika zawierają:

- zakwaterowanie w pokoju

- śniadanie w formie bufetu wzbogacone o produkty regionalne

- dostęp do strefy Wellness – basen kryty, sauna sucha i parowa

- 50 % rabatu na korzystanie z atrakcji parku linowego

- sejf w pokoju

- bezpłatny bezprzewodowy Internet (WiFi)

- parking

- podatek VAT

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie

12.00 dnia następnego.

Dzieci do lat 6 nocleg ze śniadaniem gratis, natomiast dla dzieci w wieku

od 7 do 15 lat cena dostawki

ze śniadaniem to 40 zł za dobę.

Bezkosztowa anulacja jest możliwa na 7 dni przed przyjazdem.



Cennik dla grup

Rodzaj pokoju
29.04.2016-30.09.2016

23.12.2016-03.01.2017

01.10.2016-22.12.2016

04.01.2016-28.04.2016

Jednoosobowy 275 zł 209 zł

Dwuosobowy 369 zł 275 zł

Dostawka 7 – 15 lat 44 zł 44 zł

Dostawka powyżej 15 lat 88 zł 88 zł

HP (zupa, danie główne, 

deser, woda)
50 zł 50 zł

* Grupa rozpoczyna się od 10 osób , co 21 osoba otrzymuje pobyt gratis



Telefon / Fax 0048 58 350 82 20

0048 513 062 220

info@sportandtravel.com.pl

Telefon 24h

E-mail

www.sportandtravel.com.plStrona

ul. Kominkowa 3 

80-180 Gdańsk

Dane kontaktowe


