
Oferta na wieczór kawalerski 2021

Organizujesz wieczór kawalerski w siedlisku Anahata? 

Poniżej przedstawiamy pełną listę propozycji, przejrzyj proszę 

i daj znać, z których chcesz skorzystać.

 



1) SPA & odnowa biologiczna

    Masaż będzie idealnym początkiem dalszych, kawalerskich

szaleństw.  Zarówno  przyszły  Pan  Młody  jak  i  przyjaciele

zasługują na chwile relaksu. Profesjonalna masażystka pomoże

w wyborze zabiegu

 masaż ajurwedyjski Abhyanga

 indyjski masaż Shirodhara (kark, głowa, twarz)

 polinezyjski masaż lomi-lomi, 

 masaż balijski

 gorącymi kamieniami 

 refleksoterapia

       Cena za masaż: 

według cennika na stronie ( zakładka SPA & wellness)

https://www.anahata.com.pl/masaze

Przy dobrej pogodzie istnieje możliwość wykonania 
masaży w plenerze  (nad jeziorem lub w ogrodzie siedliska).

https://www.anahata.com.pl/masaze


2) Organizacja ogniska - koszt: 35zł

     Miejsce  biesiadne  dla  zwieńczenia  imprezy.  Na  wieczorne

ognisko będzie czekać na Was przygotowany pakiet drewna.  

3) Sauna
   

 Wieczorny seans aromaterapeutyczny w bani rosyjskiej przyniesie

Wam dodatkowe korzyści - poprawi  samopoczucie      i odpręży

organizm. Sauna opalana jest piecem na drewno, do wyboru:

 wersja podstawowa: 150 zł

 ceremonia aromaterapeutyczna - dodatkowa opłata: 10 zł

 kawowa pobudzająca / cytrusowa orzeźwiająca



Cennik oraz warunki rezerwacji 

Organizacja wieczoru kawalerskiego  +48 535 878 014

Rezerwacja wieczoru kawalerskiego krok po kroku:

1. wybierz dogodny termin oraz ilość osób – aktualny grafik 

dostępny    na stronie www.anahata.com.pl/zarezerwuj 

2. Zadzwoń do nas  +48 535 878 014

Proszę mieć na uwadze poniższą informację - ze względu na 

fakt, iż w roku 2021 otwieramy drugi dom gościnny:

• imprezy zorganizowane dla mniejszej ilości osób (poniżej
16 osób), powinny liczyć się z tym, że w tym samym czasie w
drugim  domu  będzie  odbywała  się  impreza  o  podobnym
charakterze. Ogród siedliska, w tym część SPA, jest wspólny
dla wszystkich gości.

Konieczne jest telefoniczne ustalenie daty imprezy. 
Nie łączymy imprez zorganizowanych z wyjazdami rodzinnymi.

• imprezy  zorganizowane  dla  większej  ilości  osób  (tj.     16
osób i powyżej), rezerwują siedlisko na wyłączność dla siebie
i  w  danym okresie  w  obiekcie  nie  przebywają  inni  goście
(obsługa pracuje normalnie wg swoich grafików).

3. Po ustaleniu szczegółów z obsługą dokonaj rezerwacji, 

korzystając  z naszej strony www.anahata.com.pl/zarezerwuj

Przy dokonywaniu rezerwacji proszę obowiązkowo zaznaczyć w

opcjach dodatkowych, że jest to rezerwacja na wieczór

kawalerski. Do podstawowej ceny wynajmu doliczana jest

dodatkowa opłata za imprezę zorganizowaną w wysokości

100zł.

http://www.anahata.com.pl/zarezerwuj
http://www.anahata.com.pl/zarezerwuj


Cena obejmuje: 

 nocleg w komfortowych domach gościnnych

 do dyspozycji bez ograniczeń czasowych – podgrzewany basen

i  jacuzzi 

 dekoracja stała :

• stylowe wiadro do alkoholu – o pojemności 5butelek 

 możliwość  korzystania  z  jednej  z  dwóch  altan  grillowych

(możesz  dokonać  wcześniejszej  rezerwacji  wybranej  altany)

i miejsca na ognisko ( zapewniamy kije do ogniska, kociołek)

 kompleks wypoczynkowy przy basenie

 hektar zagospodarowanego terenu

 prywatny pomost nad jeziorem i łódka

 

Przyjmujemy rezerwacje wg następujących kryteriów:

1. w miesiącach wrzesień – maj przyjmujemy rezerwacje            

                                                                             2-dniowe

2. w miesiącu: czerwiec – rezerwacje 3-dniowe

3. nie przyjmujemy rezerwacji  na wieczór kawalerski w sezonie

wysokim  tj  od 25.06 – 4.09.21

Nie  zapewniamy  worków  z  lodem  do  wiadra  do  alkoholu  oraz

brykietu i rozpałki na grill. 

Imprezy zorganizowane objęte są obowiązkową  kaucją zwrotną w

wysokości 400zł (kwota jest zwracana w dniu wyjazdu).

Pozostałą  część  należności za  pobyt  prosimy uiścić  na  ok 30dni
przed ustalonym  terminem rezerwacji siedliska. 


