
PAKIETY 
URODZINOWE

MEDIUM AQUA

MAXI AQUA

Pakiet

Pakiet

30 PLN/dziecko
(pn-czw)

35 PLN/dziecko
(pt-nd)

40 PLN/dziecko
(pn-czw)

45 PLN/dziecko
(pt-nd)

MINI AQUA
Pakiet

20 PLN/dziecko
(pn-czw)

25 PLN/dziecko
(pt-nd)

min. 8 osób

min. 8 osób

min. 8 osób

Basen (max. 2 godziny – brodzik lub 1 tor na dużym basenie w zależności od wieku dzieci);
Sala urodzinowa w Hotelu Wodnik (2 godziny);
Zastawa urodzinowa (talerzyki/kubeczki/serwetki/sztućce);
Dyplom dla jubilata i uczestników;

Basen (max. 2 godziny – brodzik lub 1 tor na dużym basenie w zależności od wieku dzieci);
Sala urodzinowa w Hotelu Wodnik (2 godziny);
Zastawa urodzinowa (talerzyki/kubeczki/serwetki/sztućce);
Drobny poczęstunek (popcorn, chrupki, paluszki, ciastka, cukierki);
Dyplom dla jubilata i uczestników; 

Basen (max. 2 godziny – brodzik lub 1 tor na dużym basenie w zależności od wieku dzieci);
Sala urodzinowa w Hotelu Wodnik (2 godziny),
Zastawa urodzinowa (talerzyki/kubeczki/serwetki/sztućce);
Drobny poczęstunek (popcorn, chrupki, paluszki, ciastka, cukierki);
Frytki, nugetsy i napój; 
Bezalkoholowe wino musujace;
Dyplom dla jubilata i uczestników;

zabawa 

w wodzie



DODATKOWE ATRAKCJE URODZINOWE:
Zabawy wodne z animatorem - 70 PLN/1 h
(gry i zabawy na basenie, rezerwacja małego basenu na czas zabaw);
Możliwość zamówienia lekcji pływania z syrenim ogonem – 250 PLN/2 h
Pływanie w syrenim ogonie jest to idealna forma rozrywki oraz zabawy, podczas której 
każdy uczestnik może poczuć się jak "Mała Syrenka". Program obejmuje pływanie, gry 
i zabawy z monopłetwą. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia oraz umiejących pływać. 

Rezerwacja małego basenu na wyłączność:
pn. – czw.: + 50 PLN/1 h

pt. – nd.: + 75 PLN/1 h
Zaproszenia – 1 PLN/szt.
Tort – 70 PLN/kg (cena i wielkość do ustalenia)
Animator zabaw na Sali Urodzinowej – 200 PLN/1 h

INFORMACJE:
Dekoracja Sali urodzinowej po stronie rodziców;
Dla dzieci do lat 12 możliwość skorzystania z Sali Zabaw;
Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do obecności podczas zabaw dzieci;
Przedłużenie pobytu w Sali Urodzinowej – 50 PLN/1 h

min. 8 osób

min. 8 osób

min. 8 osób ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

MAŁGORZATA HOCHMAN-OPAŁKA
Specjalista ds. Rezerwacji  i Sprzedaży

malgorzata.hochman-opalka@hotel-wodnik.com.pl
tel: +48 609 520 251

WWW.HOTEL-WODNIK.COM.PL | WWW.ELBESTHOTELS.PL


