
 

Ośrodek KonferencyjnoOśrodek KonferencyjnoOśrodek KonferencyjnoOśrodek Konferencyjno----Szkoleniowy „Zacisze”Szkoleniowy „Zacisze”Szkoleniowy „Zacisze”Szkoleniowy „Zacisze”    
serdecznie zaprasza do skorzystania  

ze specjalnej oferty letniej! 
 

„JEŚLI NA LETNIE WCZASY...„JEŚLI NA LETNIE WCZASY...„JEŚLI NA LETNIE WCZASY...„JEŚLI NA LETNIE WCZASY...    
...TO TYLKO W SPALSKIE LASY”...TO TYLKO W SPALSKIE LASY”...TO TYLKO W SPALSKIE LASY”...TO TYLKO W SPALSKIE LASY”    

Zapraszamy w następujących terminach:Zapraszamy w następujących terminach:Zapraszamy w następujących terminach:Zapraszamy w następujących terminach:    

Cena Cena Cena Cena pobytu pobytu pobytu pobytu zawiera:zawiera:zawiera:zawiera:    
zzzzakwaterowanie, akwaterowanie, akwaterowanie, akwaterowanie, wyżywieniewyżywieniewyżywieniewyżywienie (3 posiłki dziennie), ognisko integracyjne  ognisko integracyjne  ognisko integracyjne  ognisko integracyjne                                          
z pieczeniem kiełbasek i muzyką w kompleksie zadaszonych altanz pieczeniem kiełbasek i muzyką w kompleksie zadaszonych altanz pieczeniem kiełbasek i muzyką w kompleksie zadaszonych altanz pieczeniem kiełbasek i muzyką w kompleksie zadaszonych altan, , , , wycieczka wycieczka wycieczka wycieczka 
autokarowa z przewodnikiem autokarowa z przewodnikiem autokarowa z przewodnikiem autokarowa z przewodnikiem do podziemnej trasydo podziemnej trasydo podziemnej trasydo podziemnej trasy turystycznturystycznturystycznturystycznejejejej                                                                        
„Groty Nagórzyckie”„Groty Nagórzyckie”„Groty Nagórzyckie”„Groty Nagórzyckie” (minimalna ilość uczestników 15 osób, w przypadku 
mniejszej ilości osób - spacer z przewodnikiem do poniemieckich Schronów 

Kolejowych w Konewce), sssseans filmowy na dużym ekranieeans filmowy na dużym ekranieeans filmowy na dużym ekranieeans filmowy na dużym ekranie                 
„„„„POLSKIE KOMEDIE WSZECHCZASÓW”POLSKIE KOMEDIE WSZECHCZASÓW”POLSKIE KOMEDIE WSZECHCZASÓW”POLSKIE KOMEDIE WSZECHCZASÓW” (1 x w turnusie),         
menu tematyczne: „Dzmenu tematyczne: „Dzmenu tematyczne: „Dzmenu tematyczne: „Dzień Włień Włień Włień Włoski”, „Dzień Meksykański”, oski”, „Dzień Meksykański”, oski”, „Dzień Meksykański”, oski”, „Dzień Meksykański”,                                                                 
zajęcia plastyczne dlzajęcia plastyczne dlzajęcia plastyczne dlzajęcia plastyczne dlaaaa dzieci połączone z konkursemdzieci połączone z konkursemdzieci połączone z konkursemdzieci połączone z konkursem (1 x w turnusie),    
mini kino dla dziecimini kino dla dziecimini kino dla dziecimini kino dla dzieci (1 x w turnusie), sala zabaw dla dzieci codzienniesala zabaw dla dzieci codzienniesala zabaw dla dzieci codzienniesala zabaw dla dzieci codziennie, , , , 
QUIZ wiedzQUIZ wiedzQUIZ wiedzQUIZ wiedzy o Spale dla osóby o Spale dla osóby o Spale dla osóby o Spale dla osób aktywnych aktywnych aktywnych aktywnych pt.pt.pt.pt. „ „ „ „Nieznane oblicze Spały”Nieznane oblicze Spały”Nieznane oblicze Spały”Nieznane oblicze Spały”, , , , 
seans w saunieseans w saunieseans w saunieseans w saunie (1 x w turnusie), korzystanie korzystanie korzystanie korzystanie zzzz rowerów rowerów rowerów rowerów (1 godzina 
dziennie).  

Zniżki:Zniżki:Zniżki:Zniżki:    
Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego miejsca do spania i wyżywienia - pobyt gratis.pobyt gratis.pobyt gratis.pobyt gratis. 
Dzieci do lat 7 z osobnym miejscem do spania oraz ½ wyżywienia - zniżka w wysokości 128,00zł.zniżka w wysokości 128,00zł.zniżka w wysokości 128,00zł.zniżka w wysokości 128,00zł. 
    

Informacje Informacje Informacje Informacje dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe dla gościdla gościdla gościdla gości::::    
Doba hotelowa 17:00 – 10:00. 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
Opłata klimatyczna 2,00zł za dobę od osoby (dzieci do lat 16 bezpłatnie). 
W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
Dysponujemy dużym, zamykanym parkingiem, bezpłatnym dla gości hotelowych.     
W holu głównym Ośrodka jest bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi). 
Usługi dodatkowe nie objęte programem - płatne zgodnie z cennikiem Ośrodka. 
W terminach turnusów wczasowych mogą przebywać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, a także klienci biznesowi.  
Ośrodek zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie. 

Zapraszamy serdecznie!Zapraszamy serdecznie!Zapraszamy serdecznie!Zapraszamy serdecznie!    
Ośrodek Konferencyjno Ośrodek Konferencyjno Ośrodek Konferencyjno Ośrodek Konferencyjno ---- Szkoleniowy „Zacisze” Szkoleniowy „Zacisze” Szkoleniowy „Zacisze” Szkoleniowy „Zacisze”    

97979797----215 Inowłódz, Spała ul. 215 Inowłódz, Spała ul. 215 Inowłódz, Spała ul. 215 Inowłódz, Spała ul. PiłsPiłsPiłsPiłsudskiego 20  udskiego 20  udskiego 20  udskiego 20      
tel. (44)tel. (44)tel. (44)tel. (44)    724 23 56, tel./fax. (44)724 23 56, tel./fax. (44)724 23 56, tel./fax. (44)724 23 56, tel./fax. (44)    710 14 15, e710 14 15, e710 14 15, e710 14 15, e----mail: mail: mail: mail: spala@naturatour.plspala@naturatour.plspala@naturatour.plspala@naturatour.pl    

Cena za osobęCena za osobęCena za osobęCena za osobę    
Data Data Data Data     typ pokojutyp pokojutyp pokojutyp pokoju    

 pobyt  7 pobyt  7 pobyt  7 pobyt  7----dniowdniowdniowdniowyyyy    pobyt  14pobyt  14pobyt  14pobyt  14----dniowydniowydniowydniowy    

2,3,4-osobowy 
    

595,00595,00595,00595,00    
    

1.050,001.050,001.050,001.050,00    

1-osobowy 655,00655,00655,00655,00    1.150,001.150,001.150,001.150,00    

29.0629.0629.0629.06    ----    06.07.201306.07.201306.07.201306.07.2013    
06.0706.0706.0706.07    ----    13.07.201313.07.201313.07.201313.07.2013    
13.0713.0713.0713.07    ----    20.07.201320.07.201320.07.201320.07.2013    
20.0720.0720.0720.07    ----    27.07.201327.07.201327.07.201327.07.2013    
27.0727.0727.0727.07    ----    03.08.201303.08.201303.08.201303.08.2013    
03.0803.0803.0803.08    ----    10.08.201310.08.201310.08.201310.08.2013    
10.0810.0810.0810.08    ----    17.08.201317.08.201317.08.201317.08.2013    
17.0817.0817.0817.08    ----    24.08.201324.08.201324.08.201324.08.2013    
24.0824.0824.0824.08    ----    31.08.201331.08.201331.08.201331.08.2013    

apartament 705,00705,00705,00705,00    1.350,001.350,001.350,001.350,00    


