
Święta Wielkanocne w Pałacu Śmiłowice 2019rŚwięta Wielkanocne w Pałacu Śmiłowice 2019r

JAK TO BYŁO JESZCZE W LATACH PIĘĆDZIESIĄTYCH W ŚMIŁOWICKIM PAŁACU…JAK TO BYŁO JESZCZE W LATACH PIĘĆDZIESIĄTYCH W ŚMIŁOWICKIM PAŁACU…

„Śniadanie odbywało się w salonie dużym i potrawy były tradycyjne:„Śniadanie odbywało się w salonie dużym i potrawy były tradycyjne:

Szynka gotowana, szynka pieczona, mostek cielęcy nadziewany, galantyna z kury, Szynka gotowana, szynka pieczona, mostek cielęcy nadziewany, galantyna z kury, 

dziczyzna taka jak: comber z sarny i pieczeń z dzika, jajka i baby, kiełbasa wiejska, dziczyzna taka jak: comber z sarny i pieczeń z dzika, jajka i baby, kiełbasa wiejska, 

boczek pieczony, a na deser były ciasta i bardzo smaczne nalewki.”boczek pieczony, a na deser były ciasta i bardzo smaczne nalewki.”

Zapraszamy Państwa do spędzenia tych kilku rodzinnych chwil w Pałacu w Śmiłowicach, gdzie można zapomnieć oZapraszamy Państwa do spędzenia tych kilku rodzinnych chwil w Pałacu w Śmiłowicach, gdzie można zapomnieć o

otaczającym świecie i spędzić Święta Wielkanocne w iście rodzinnej atmosferze. Piękne stylowe wnętrza,w oddali słychaćotaczającym świecie i spędzić Święta Wielkanocne w iście rodzinnej atmosferze. Piękne stylowe wnętrza,w oddali słychać

nastrojową muzykę, wzrok skierowany na palący się kominek, a wokół sami życzliwi ludzie. W takiej atmosferze aż miło spędzićnastrojową muzykę, wzrok skierowany na palący się kominek, a wokół sami życzliwi ludzie. W takiej atmosferze aż miło spędzić

Święta.  Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą pobytu Wielkanocnego.Święta.  Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą pobytu Wielkanocnego.

WIELKI PIĄTEKWIELKI PIĄTEK

Przyjazd Gości, zakwaterowanie.Przyjazd Gości, zakwaterowanie.

Kolacja z potrawami wielkopostnymi przy świetle kominka Kolacja z potrawami wielkopostnymi przy świetle kominka 

i muzyki w tlei muzyki w tle

Relaks, dostęp do Pałacowego SPA, zewnętrzego jacuzzi, do dyspozycjiRelaks, dostęp do Pałacowego SPA, zewnętrzego jacuzzi, do dyspozycji

również park wokół Pałacu, Restauracjarównież park wokół Pałacu, Restauracja

W ogrodzie plac zabaw dla dzieciW ogrodzie plac zabaw dla dzieci

WIELKA NIEDZIELAWIELKA NIEDZIELA

Uroczyste śniadanie wielkanocne w formie bufetu świątecznegoUroczyste śniadanie wielkanocne w formie bufetu świątecznego

Zabawy na świeżym powietrzu: szukanie zajączka w Pałacowym ParkuZabawy na świeżym powietrzu: szukanie zajączka w Pałacowym Parku

Degustacja kaw, herbat, świątecznych wypieków oraz nalewek Degustacja kaw, herbat, świątecznych wypieków oraz nalewek 

Obiadokolacja w Restauracji Pałacowej według Szefa KuchniObiadokolacja w Restauracji Pałacowej według Szefa Kuchni

WIELKA SOBOTAWIELKA SOBOTA

Śniadanie w formie bufetu.Śniadanie w formie bufetu.

Rodzinne przygotowywanie koszyczków Wielkanocnych, połączone zRodzinne przygotowywanie koszyczków Wielkanocnych, połączone z

malowaniem pisanekmalowaniem pisanek

Święcenie koszyczków wielkanocnych według starej tradycjiŚwięcenie koszyczków wielkanocnych według starej tradycji

Obiadokolacja w Restauracji PałacowejObiadokolacja w Restauracji Pałacowej

LANY PONIEDZIAŁEKLANY PONIEDZIAŁEK

Śniadanie w formie bufetu świątecznegoŚniadanie w formie bufetu świątecznego

Przerwa na relaks i wypoczynek oraz spacer po parkuPrzerwa na relaks i wypoczynek oraz spacer po parku

Wykwaterowanie Gości – możliwość bezpłatnego przedłużenia dobyWykwaterowanie Gości – możliwość bezpłatnego przedłużenia doby



PAKIETY ŚWIĄTECZNE PAŁAC KORDEGARDA

2 NOCLEGI W POKOJU STANDARD 495 PLN / OS 475 PLN/ OS

3 NOCLEGI W POKOJU STANDARD 650 PLN / OS 630 PLN / OS

4 NOCLEGI W POKOJU STANDARD 765 PLN / OS 745 PLN / OS

DZIECI DO 4 LAT GRATIS

DZIECI OD 4 LAT DO 12 LAT 150 PLN / DOBA

DOPŁATA DO APARTAMENTU 150 PLN / DOBA

PRZYJAZD Z PUPILEM (ZWIERZAK) 50 PLN / DOBA

PAKIETY zawierają :PAKIETY zawierają :

 noclegi w komfortowych Apartamentach oraz Pokojach Standardnoclegi w komfortowych Apartamentach oraz Pokojach Standard

 codzienne śniadania w formie bufetucodzienne śniadania w formie bufetu

 obiadokolacje (napoje płatne dodatkowo oprócz wody mineralnej)obiadokolacje (napoje płatne dodatkowo oprócz wody mineralnej)

 dostęp do Pałacowego SPA (prysznic wrażeń, strefa saun, grzane łoże, jacuzzi)dostęp do Pałacowego SPA (prysznic wrażeń, strefa saun, grzane łoże, jacuzzi)

 dostęp do zewnętrznego jacuzzidostęp do zewnętrznego jacuzzi

 zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, 

 bilardbilard

 wi-fiwi-fi

 bezpłatny monitorowany parking.bezpłatny monitorowany parking.

DODATKOWO proponujemy ( płatne ):DODATKOWO proponujemy ( płatne ):

 zabiegi relaksacyjne, masażezabiegi relaksacyjne, masaże

 seanse w Komnacie Solnejseanse w Komnacie Solnej

 Świąteczne Grillowanie w zależności od pogody – min. 10 osóbŚwiąteczne Grillowanie w zależności od pogody – min. 10 osób

 Jeep ( auto elektryczne dla dzieci ) wypożyczenieJeep ( auto elektryczne dla dzieci ) wypożyczenie

 Buggy ( 2 osobowe ) wypożyczenieBuggy ( 2 osobowe ) wypożyczenie

* Dostępne pokoje w budynku głównym oraz kordegardzie bez łącznika.* Dostępne pokoje w budynku głównym oraz kordegardzie bez łącznika.

** Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany programu pobytu z przyczyn, które są od niego niezależne. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany programu pobytu z przyczyn, które są od niego niezależne.

Gwarancją rezerwacji jest przedpłata 50% ceny pakietu.Gwarancją rezerwacji jest przedpłata 50% ceny pakietu.

Oferta obowiązuje w terminie 19-22.04.2019r.Oferta obowiązuje w terminie 19-22.04.2019r.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

REZERWACJA TEL. 12 385 92 04, e-mail:REZERWACJA TEL. 12 385 92 04, e-mail:  recepcja@palacsmilowice.comrecepcja@palacsmilowice.com

mailto:recepcja@palacsmilowice.com

