
 

                  Wielkanoc w Odyssey ClubHotel SPA& Wellness 

 

 

Zapraszamy na 3-4 dni beztroskiego wypoczynku w SPA. Świąteczny wypoczynek w 

luksusowym SPA to marzenie wielu z nas.  Wczesna wioska i przygotowane przez nas 

atrakcje dobrze zapowiadają wielkanocny weekend w Górach Świętokrzyskich.  Zapoznaj się 

z naszą propozycją specjalnego pakietu.  

Specjalnie na ten wyjątkowy weekend przygotowaliśmy: 

na powitanie koszyczek wypełniony słodkościami, 

 3 noclegi w przytulnych pokojach lub apartamentach, 

  3 wyśmienite śniadania wzbogacone regionalnymi smakołykami, 

  w sobotę i niedzielę lunch w formie bufetu szwedzkiego, 

  w sobotę serwowana kolacja „na ludowo”, z wyborem świętokrzyskich dań, stołem 

swojskich wędlin i czerwonym winem z pińczowskich winnic, w ten wieczór zagramy na 

ludowo 

   w niedzielny wieczór muzyka grana przez DJ'a wypełni nocny bar, 

  codziennie wieczorne seanse saunowe z paletą aromatów w wykonaniu mistrza saunowego, 

   zabiegi z oferty naszego SPA (za dodatkową opłatą), 

   klub nocny z barem i muzyką taneczną, 

   codzienny relaks w ekskluzywnym świecie basenów i saun (od 800 - 2100), a w nim: 

imponująco duży basen rekreacyjny o pow. 200m2 z masażami podwodnymi i pięknym 

widokiem na panoramę świętokrzyską, 



 jacuzzi, skalna grota z basenem solankowym z wodą o temp. 35 oC zawierającą lecznicze 

sole mineralne, 

  przestronna klasyczna sauna fińska z panoramicznym oknem, 

  sauna ziołowa, która odstresowuje, odpręża i relaksuje, usuwa toksyny z organizmu oraz 

poprawia   ogólne samopoczucie, 

 sauna infrared, pozwala złagodzić ból, zwiększa rozciągliwość włókien kolagenowych, 

poprawia przepływ krwi, zmniejsza negatywne skutki stresu i poprawia stan skóry, 

 łaźnia parowa, działa orzeźwiająco na organizm, dokładnie oczyszczając, nawilżając i 

regenerując skórę i zapewnia pełną relaksację oraz odprężenie, 

 natrysk wrażeń, będący połączeniem strumieni wody przemiennie ciepłej i zimnej z efektami 

świetlnymi,  studio schładzające, taras basenowy z leżakami, możliwość korzystania z sali 

ćwiczeń, wyposażonej w sprzęt fitness, stół do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, 

sala zabaw dla dzieci – gry i zabawy pod okiem animatora codziennie w godzinach od 1000 - 

1600, 

 bezpłatny monitorowany parking, 

 bezpłatny internet w pokoju i na terenie obiektu, 

 możliwość wypożyczenia rowerów, kijów do nordic walking, 

 okoliczne atrakcje: Święty Krzyż, Zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, Park Etnograficzny, 

Muzeum Krzemionki, Jura Park Bałtów, Zamek Krzyżtopór, Dąb Bartek, Muzeum Henryka 

Sienkiewicza, Rezerwat Kadzielnia i wiele innych, 

 polecamy również weekendowe imprezy kulturalne, teatry, kina, kluby, muzea i wydarzenia 

oferowane w położonym w pobliżu mieście Kielce, 

 doba hotelowa w dniu wyjazdu przedłużona do godz.16.00 . 

 dodatkowo chętnym przygotujemy koszyczek wielkanocny (dopłata 40 zł) 

 

Szczegóły oraz możliwość rezerwacji na stronie http://www.hotelodyssey.pl/wielkanoc-w-spa 

Kontakt: 

Odyssey ClubHotel SPA& Wellness 

Dąbrowa 3 koło Kielc 

26-001 Masłów 

 
+48 41 317 44 00 

rezerwacja@hotelodyssey.pl 

www.hotelodyssey.pl 

http://www.hotelodyssey.pl/wielkanoc-w-spa
mailto:rezerwacja@hotelodyssey.pl
http://www.hotelodyssey.pl/


                    Święta Wielkanocne w Świętej Katarzynie 

                 

 

Piątek 18 kwietnia 

kolacja: pieczarkowa z makaronem, rybka pod pierzynką lub śledzik po góralsku, bufet 

kawowy 

    wspólne zdobienie pisanek 

Sobota 19 kwietnia 

śniadanie dalej postnie (twarożek, sery, pomidorki), kawa , herbata , ciasto 

    biesiada przy ognisku - golonka w kapuście, kaszaneczka, kiełbaska, salcesony i inne 

lokalne wyroby wędliniarskie, smalec, ogórki, kawa, herbata, ciasto 

Niedziela 20 kwietnia 

    śniadanie: świąteczny żurek + bufet szwedzki z samymi świątecznymi smakołykami 

naszego wyrobu, kawa, herbata, ciasto 

    obiadokolacja: rosół z makaronem , indyk po szlachecku z krokietami i zestawem surówek 

, stół kawowy z ciastem 

    wieczorek taneczny ( w trakcie dostępny stół ze swojskimi pysznościami ) 

Poniedziałek 21 kwietnia 

 

śniadanie: bufet szwedzki z samymi świątecznymi smakołykami naszego wyrobu + danie na 

gorąco, kawa, herbata, ciasto 

                                  Koszt pobytu łącznie z noclegami:  350 złotych 

Dzieci do 10 roku życia 50% ceny. 

Szczegóły oferty: http://www.hoteljodelka.pl/?wielkanoc-2014,17 

http://www.hoteljodelka.pl/?wielkanoc-2014,17


                   Wielkanoc w Centrum Wypoczynkowym Gołoborze  

                              

                                                      18-21.04.2014 

Program pobytu 

 

18.IV. 2014 r. Piątek 

 

· przyjazd i zakwaterowanie ( dopłata do pokoju 1-os. : 10 zł/doba ) 

 

· 18.00-19.00 – kolacja z daniem gorącym, kawa, herbata 

 

· 16.00-20.00 –bezpłatne korzystanie z atrakcji basenowych ( basen 

pływacki, rekreacyjny z dyszami do hydromasażu , jacuzzi na 10 osób ) 

 

Wieczorem można także bezpłatnie korzystać ze stołów do tenisa stołowego. 

 

Za dodatkową opłatą proponujemy : 

-korzystanie z sauny fińskiej, infrared i łóżek do ćwiczeń rekondycyjnych 

-korzystanie z baru hotelowego 

-korzystanie z cymbergaja, piłkarzyków oraz stołów bilardowych ( na 

wrzutki ) 

 

19.IV.2014 r. Sobota 

 

· 8.30-9.00 – śniadanie 

 

· 9.50- – wyjście z ośrodka do pobliskiego Kościoła na poświęcenie 

potraw o godz. 10.00 ( na miejscu można zakupić przygotowane koszyczki w 

cenie 8 zł/szt.) 

 

· 12.00 - Piesza Wycieczka z przewodnikiem , z kijami do Nornic 

Walking na Górę Chełmową (najstarszy w Polsce rezerwat modrzewia) 

 

· 13.00-16.00 możliwość odpłatnego korzystania z zaplecza 

rehabilitacyjnego ( masaż ręczny, wibracyjny, masaż w fotelu masującym , 

platforma wibracyjna, UGUL, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, lampa 

sollux.... ) 

 

 13.00-17.00 bezpłatne korzystanie z atrakcji basenowych ( basen 

pływacki, rekreacyjny z dyszami do hydromasażu , jacuzzi na 10 osób ) 

 

· 17.00- 17.30– obiadokolacja z ciastem ,kawą i herbatą 



 

· 19.15 – Regionalna zabawa przy ognisku pt. „Szkolenie na 

czarownice i zbója świętokrzyskiego” prowadzona przez przewodnika połączona 

z pieczeniem kiełbasek 

 

Wieczorem proponujemy odpłatne korzystanie z baru hotelowego lub 

z mini SPA ( sauna fińska, infrared, łóżka rekondycyjne ) , a także z 

cymbergaja, piłkarzyków i stołów bilardowych. 

 

20. IV. 20114 r. Niedziela Wielkanocna 

 

· 9.00-9.30 – Świąteczne Śniadanie Wielkanocne 

Po śniadaniu poszukiwanie Jajek Wielkanocnych i Zajączka przez najmłodszych 

 

· 11.00-16.00 – możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni 

( basen pływacki, rekreacyjny z dyszami do hydromasażu, jacuzzi na 10 osób ) 

 

· 16.30 – Obiadokolacja Świąteczna z ciastem, kawą i herbatą 

 

· 19.00 – Zabawa taneczna z DJ-em 

 

Wieczorem można bezpłatnie korzystać ze stołów do tenisa stołowego. 

Za dodatkowa opłatą proponujemy : saunę fińską, infrared , łóżka do ćwiczeń rekondycyjnych 

, korzystanie z baru hotelowego, korzystanie z cymbergaja, piłkarzyków, stołów bilardowych. 

 

21. IV . 2014 r. „Lany” Poniedziałek 

 

· 9.00-9.30 – Śniadanie w Lany Poniedziałek 

Śmigus Dyngus na basenie dla dzieci 

i sympatyków tej tradycji 

 

· 10.00-14.00- możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni 

( basen pływacki, rekreacyjny z dyszami do hydromasażu, jacuzzi na 10 osób ) 

 

· 10.00-14.00 - możliwość odpłatnego korzystania z bazy 

rehabilitacyjnej ośrodka 

( masaże, UGUL, fotele masujące, platforma wibracyjna, laser, lampa Sollux, 

ultradźwięki... ) 

 

· Czas wolny (proponujemy we własnym zakresie zwiedzić : 

 

- Święty Krzyż (1000-letnie Sanktuarium) 

 

- Kałków -Godów (Sanktuarium Matki Boskiej) 

 

- Bałtów (Park Jurajski) 

 

· Wykwaterowanie 

 

 



Cennik turnusu: 

 

400 PLN - osoba dorosła 

250 PLN - dziecko od 3 do 10 lat ( 1/2 wyżywienia ) 

0 PLN - dziecko do 3 lat (bez świadczeń ) 

 

15 PLN/doba – pobyt zwierząt domowych 

 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu 

Każdy dodatkowy osobodzień : 100 ZŁ/os. ( nocleg, śniadanie, obiadokolacja ) 

 

Nie posiadamy terminala kart płatniczych. 

 

Cennik mini SPA : 

-sauna fińska – 10 pln /0,5 h /os. 

-sauna infa red – 10 pln /0,5 h /os. 

-łożka rekondycyjne – 10 pln /0,5 h /os. 

*Atrakcje zlokalizowane w części noclegowej. 

Kort tenisowy – 15 zł/godz./osoba 

 

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych : 

-laser : 10 PLN 

-ultradźwięki : 10 PLN 

-lampa sollux : 8 PLN 

-pole magnetyczne : 10 PLN 

-elektroterapia : 10 PLN 

-platforma wibracyjna : 1 min = 1 PLN 

-fotel masujący : 1 min = 1 PLN 

-kabina UGUL : 10 min = 5 PLN 

-rower stacjonarny : 10 min = 5 PLN 

-masaż relaksacyjny z elementami masażu 

bańką chińską : 25 PLN ( ok. 25 min ) 

 

 

Kontakt:  

Centrum Wypoczynkowe Gołoborze 

 

ul. Górnicza 3  

26-007 Rudki  

+48 41 317 74 83 

www.goloborze.pl 

goloborze@wp.pl 

 

 

 

Informacje na temat oferty na stronie: http://www.goloborze.pl/turnus_wielkanocny.html 
 

 

                                           

http://www.goloborze.pl/
mailto:goloborze@wp.pl
http://www.goloborze.pl/turnus_wielkanocny.html


    Turnus Wielkanocny w Pensjonacie „Margaretka świętokrzyska” 

     

                                                17-22.04.2014 - 5 DNI 

Serdecznie zapraszamy na turnus organizowany w Naszym Pensjonacie w 2014 roku w czasie 

Świąt Wielkanocnych. Wyżywienie na świątecznym turnusie obejmuje tradycyjną polską 

kuchnię. Doskonałe położenie oferuje spokój od zgiełku miasta. Kameralny Pensjonat 

posiada 39 miejsc noclegowych. 

                                            Tradycyjna polska kuchnia ! 

Cena turnusu obejmuje 

 5 noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV z płaskim ekranem z 

dostępem do tv naziemnej ok. 20 programów, łazienką i balkonem oraz radiem. 

 Pełne wyżywienie(śniadanie i obiadokolacja), w tym posiłki świąteczne i 

Profesjonalna obsługa 

 Rodzinna, miła atmosfera 

 Bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi) 

 Bezpłatny zamknięty parking 

 Korzystanie z Herbaciarni (kawa, herbata, woda mineralna - bez limitu) 

 Korzystanie z sali gimnastycznej oraz sprzętu sportowego (bieżnia, rowerek, atlas) – 

nieograniczony dostęp 

 możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking oraz rowerów 

 Gimnastyka grupowa (aerobik) 

 Wycieczka samochodowa – zwiedzanie Gór Świętokrzyskich – 1 x 

 korzystanie z fotela masującego 2 x 

 Korzystanie ze strefy saun - nieograniczony dostęp (sucha, mokra, na podczerwień ) w 

godzinach 13.00 – 16.00 

 

Szczegóły oferty dostępne na stronie : 

 http://www.margaretka-swietokrzyska.pl/pl/turnus_wielkanocny_2014r/ 

 

 

                          

http://www.margaretka-swietokrzyska.pl/pl/turnus_wielkanocny_2014r/


                           „Wielkanoc z historią i tradycją w tle”  

                    Dwór na Wichrowym Wzgórzu - Przybysławice 

                                     

                                              18-22 kwietnia 2014 

Pakiet obejmuje: 

4 noclegi w XIX wiecznym dworze 

4 śniadania w tym jedno uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

3 obiady 

4 kolacje 

 

Dodatkowe atrakcje w ramach pakietu: 

Malowanie pisanek pod okiem plastyka, dekorowanie koszyczków 

Bogaty program zwiedzania 

 Zwiedzanie z przewodnikiem: zwiedzanie Sandomierza, wycieczka do XVII groty 

narodzenia pańskiego w Ossolinie (zwanej Betlejkiem), zwiedzanie pokologiackiego 

XVII kościoła w Klimontowie, wycieczka na Święty Krzyż najstarsze sanktuarium na 

ziemiach polskich, wycieczka tematyczna klasztornym szlakiem - zwiedzanie 

Pocysterskiego XII wieczny klasztoru w Koprzywnicy, pokamedulskiego XVI 

wiecznego klasztoru w Rytwianach, podominikańskiego XVII wiecznego klasztoru w 

Klimontowie 

 Wizyta rycerzy w dworze – opowieści przy ognisku o średniowiecznych wyprawach 

krzyżowych 

 Projekcje filmów w starym kinie 

 Wieczory przy gramofonie 
 

Całość pakietu - 790 zł/osoba ( 5 dni , 4 noclegi ) 

 

 

Szczegóły  oferty dostępne na stronie :  

http://www.dwor-wichrowewzgorze.pl/oferta/item/53-oferta-wielkanocna.htm 

 

 

http://www.dwor-wichrowewzgorze.pl/oferta/item/53-oferta-wielkanocna.htm


                   Wielkanoc w Sandomierzu -  Hotel Basztowy  

 

                                 
                                                 19 - 21 kwietnia 2014 

 

Pakiet  zawiera : 

    dwa noclegi w wybranym pokoju 

    upominek od Zajączka na powitanie w pokoju hotelowym 

    dwa świąteczne śniadania w formie bufetu szwedzkiego w godz. 7.00-10.00 

    (Niedziela Wielkanocna - Poniedziałek Wielkanocny) 

    dwa podwieczorki w Restauracji Basztowa w godz. 16.00 - 18.00 

    (menu do wyboru z mini-karty) 

    wycieczkę meleksem - historię i zabytki Starego Miasta Sandomierza prezentuje lektor   

    informator turystyczny z planem Starego Miasta 

Rabaty gwarantowane w ramach pakietu: 

    10% w Restauracji Basztowa, menu a' la carte w godz. 13.00 - 21.30 

    10% w Gabinecie Odnowy Biologicznej na usługi o wartości powyżej 100 zł 

    10% w Salonie Urody na usługi o wartości powyżej 100 zł 

    20% na dodatkowo rezerwowane noclegi rozbudowujące PAKIET 

Informacje dodatkowe 

  liczba pokoi dostępnych w ofercie jest limitowana 

  doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.0  i trwa do godz. 12.00 

  łóżeczko dla dziecka nieodpłatnie w ramach pobytu 

  nieodpłatny nocleg ze śniadaniem dla dziecka do lat 10, które nie korzysta z osobnego    

  miejsca do spania 

  na życzenie przygotujemy dla Państwa za dodatkową opłatą tradycyjny Koszyczek   

  Wielkanocny w cenie 50 zł    (rezerwacja on-line w zakładce opcje dodatkowe-menu) 

  parking hotelowy - bezpłatny, niestrzeżony przed Hotelem (bez możliwości rezerwacji,   

  liczba miejsc ograniczona), parking miejski   - jest dostępny przy sąsiednich ulicach (bez 

możliwości rezerwacji, płatny, cena 2 zł/ h lub 10 zł/ dzień; bezpłatny w niedziele i święta) 

 

Kontakt: 

Hotel Basztowy 

 
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2  

tel. 15 833 34 50 

recepcja@hotelbasztowy.pl  

www.hotelbasztowy.pl  

mailto:recepcja@hotelbasztowy.pl
http://www.hotelbasztowy.pl/


                       Zakochaj się w Hotelach Rytwiany na Święta ! 

                            
                                 

 

 Termin 19-22. 04.2014 ( 3 doby) 

 

    3 noclegi w komfortowych pokojach ( do wyboru dwa hotele , Hotel Pałac i Hotel Dworek) 

    posiłki ( śniadanie, obiadokolacja) 

    Uroczyste śniadanie Wielkanocne 

    Odpoczynek w strefie spa 

    Basen 

    Sauna sucha, 

    Jacuzzi 

    Sala fitness, siłownia 

 

  

Dostawki dla dzieci: 

• Dzieci do lat 3 pobyt nieodpłatny 

• Dostawka dla dzieci w wieku 4-6 lat 50 zł/doba 

• Dostawka dla dzieci w wieku 7-15 lat 80 zł/doba 

( W cenę dostawki wliczone są posiłki oraz nieograniczony dostęp do strefy wodnej) 

Doba  hotelowa  rozpoczyna się od godz. 14.00 a kończy o godzinie 12.00 

 

  

Cena pakietu  za dwie osoby w pokoju dwuosobowym - 1200 zł 

Cena pakietu za osobę w pokoju jednoosobowym - 740 zł 

 

 

Kontakt 

Hotele Rytwiany 

 ul. Artura Radziwiłła 19  

28-236 Rytwiany  

+48 15 864 74 12 

hotel@hotelrytwiany.pl  

www.hotelrytwiany.pl  

mailto:hotel@hotelrytwiany.pl
http://www.hotelrytwiany.pl/


                                 Święta Wielkanocne w Dworze Dwikozy  

                   
 

          Zapraszamy Państwa do spędzenia wyjątkowych Świąt Wielkanocnych  

 

Przygotowaliśmy dla Państwa bogate świąteczne menu z wieloma znakomitymi daniami z 

regionalne dodatkami, które nadadzą daniom niepotwarzalny smak i aromat.  Dzięki temu 

będą mogli Państwo cieszyć się atmosferą tradycyjnych świąt poza domem. 

 

            Świąteczne menu: 

Wielki Piątek 18.04.2014r. 

Tradycyjna postna kolacja 

I danie: 

Barszcz biały z jajkiem 

II danie: 

Płaty śledziowe w śmietanie z jabłkiem i cebulką, ziemniaki w mundurkach 

Deser: 

Delikatna sałatka owocowa z bitą śmietaną 

Kawa i herbata 

 

Wielka Sobota 19.04.2014r. 

Obiadokolacja 

I danie 

Zupa rybna z ryb słodkowodnych zabielana z zacierką 

II danie - do wyboru: 

Ryba smażona lub Polędwiczki drobiowe w chrupiących płatkach kukurydzianych 

Dodatki - do wyboru: 

Ryż, frytki, ziemniaki puree 

Zestaw surówek, warzywa z wody 

Deser: Pucharek tęczowy 

Kawa i herbata 

  

Niedziela Wielkanocna 20.04. 2014r. 

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

Wielkanocne jaja ze święconki 

Jaja faszerowane w skorupkach zesmażone na złoto 

Żurek staropolski 

Biała kiełbasa z majerankiem 

Plater mięs pieczystych i wędzonych 

Szynka biała z chrzanem 

Schab z morelą  i śliwką szydłowską 



Tymbaliki rybne oraz drobiowe 

Szczupak w galarecie 

Mieszanka ryb  wędzonych 

Ryba po grecku 

Sałatka jarzynowa 

Deska serów 

Baby wielkanocne 

Mazurki świąteczne 

Kołacze 

Sosy i dodatki 

Sos tatarski 

Sos chrzanowy 

Sos Chamberlain 

Chrzan tarty 

Ćwikła z chrzanem 

 

Obiadokolacja 

Rosół z kury z makaronem 

Zrazy wołowy z tradycyjnym farszem 

Grillowane pałki z kurczaka z pieczarkami i cebulą 

Ziemniaki opiekane w ziołach 

Kluski śląskie z okrasą 

Modra kapusta z rodzynkami na ciepło 

Warzywa grillowane 

Surówki 

Kawa i herbata 

 

Lany poniedziałek 

21.04.2014r. 

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

Zakończenie pobytu Wielkanocnego 

  

   Bezpłatnie zapewniamy dla Państwa: 

    Parking,  dostęp do Internetu, materiały informacyjne po okolicy dostępne w recepcji 

hotelowej 

W czasie wolnym zachęcamy do wycieczek po okolicznych, ciekawych zakątkach.  Przy 

rezerwacji pakietu wypożyczenie rowerów i kijków do Nordic Walking gratis! 

 

 Kontakt: 

ul. Spółdzielcza 12  

27-620 Dwikozy 

 
+48 15 834 44 36 

recepcja@dwordwikozy.pl 

www.dwordwikozy.pl 

mailto:recepcja@dwordwikozy.pl
http://www.dwordwikozy.pl/


 

 

              Serdecznie zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych  

                                           w Hotelu Ameliówka*** 

                                 

 Rodzinna atmosfera, profesjonalna obsługa i wyśmienita kuchnia sprawią, że Święta 

spędzone  w Ameliówce pozostawią niezapomniane wrażenie. 

  

W trakcie pobytu oferujemy Państwu ofertę specjalną: 
Osoba dorosła 100,00zł/doba 

Dziecko do lat 9 70,00zł/doba 

jednorazowy dodatek świąteczny 70,00 zł/os 

jednorazowy dodatek świąteczny dziecko 50,00 zł/os 

Cena zawiera: 

 Nocleg (w pokojach o wysokim standardzie 1,2,3, 4 - osobowych) 

 Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu 

 Obiadokolację 

 Uroczyste świąteczne Śniadanie ze święconką 

Atrakcje Dodatkowe: 

 Zakup koszyczka wielkanocnego w cenie 30,00zł (Po wcześniejszym zgłoszeniu) 

 Odpoczynek w nowo otwartym SPA w promocyjnej cenie ze zniżką 50 % oraz jedno 

wejście do strefy SPA gratis 

 Zniżka na zabiegi SPA 50% 

 Zabawy świąteczne dla dzieci, m.in. szukanie zajączka wielkanocnego – konkurs z 

nagrodami 

 

 

Hotel Ameliówka 
Tel: +48 41 311 07 97  

e-mail: hotel@ameliowka.pl 
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