
Zamek Kliczków to miejsce idealne na długi weekend z rodziną, nie tylko ze względu na komfortowe warunki wypoczynku, 
przepyszną kuchnię regionu oraz moc atrakcji dla dzieci. To też doskonała baza do pieszych i rowerowych wypraw przez Bory 
Dolnośląskie i tajemnicze meandry rzeki Kwisy. Spędź czas aktywnie z rodziną na naszym basenie, kortach tenisowych, boisku 
rekreacyjnym, znajdź skarb podążając naszym Questem oraz przekonaj się jakie atrakcje czekają na Was w Stajni Książęcej.

PAKIET OBEJMUJE:
• 3 noclegi pomiędzy 30.05-3.06.2018
• śniadania w formie bufetu szwedzkiego
• obiadokolacje 
• korzystanie z basenu, sauny i siłowni
• bezpłatne wi-fi
• bezpłatny parking

Przedłużenie pobytu o czwartą dobę – 199 PLN za osobę ze śniadaniem i obiadokolacją

ATRAKCJE WEEKENDU CZERWCOWEGO:
CZWARTEK 31.05.2018  Zwiedzanie Zamku z atrakcjami, czyli historia Zamku Kliczków opowiedziana inaczej.
            Bilety: 40 PLN/os.dorosła, 20 PLN/dziecko, prosimy o wcześniejszą rezerwację, liczba miejsc ograniczona.
PIĄTEK 01.06.2018  Dzień otwarty w Stajni Książęcej – ceny według specjalnego cennika Stajni.
SOBOTA 02.06.2018  Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych – 10 PLN/osoba.
   Spływ pontonowy Kwisą (ok. 2 godz.) – cena 50 PLN/os.dorosła, 25 PLN/dziecko powyżej 10 lat.

CENA PAKIETU W ZAMKU KLICZKÓW:  
>699 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym 
>799 PLN za osobę w pokoju studio
CENA PAKIETU W FOLWARKU KSIĄŻĘCYM:  
>399 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym 
           
Zniżki dla dzieci:
• Dzieci 0-3 lat w pokoju rodziców – nocleg i śniadanie bezpłatne, obiadokolacja w Zamku 25 PLN/posiłek, w Folwarku – 15 PLN/posiłek                             
• Dzieci 4-12  lat –  269 PLN/dziecko/pakiet 
• Dzieci 13 lat -17 lat – 299 PLN/dziecko/pakiet

Dodatkowo proponujemy:
• „Wyprawa Odkrywców” – gra terenowa
• trasy spacerowe i joggingowe po przepięknej okolicy
• przejażdżki bryczką lub wozem konnym, jazdy w terenie i na placu (wg cennika Stajni Książęcej)
• sala billardowa (10 PLN/1 godz.), piłkarzyki, ping-pong, boisko multifunkcyjne
• wypożyczalnia rowerów (10 PLN/1godz.)
• korty tenisowe (25 PLN/1 godz.)

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ TERAZ! 
Zapraszamy do Zamku Kliczków!
Zadzwoń! 75 734 0 700
Napisz! recepcja@kliczkow.com.pl 

              Weekend
Majowo-Czerwcowy 2018


