
Oferta na wieczór panieński 2020

Organizujesz  wieczór  panieński  w  siedlisku  Anahata?

Chciałabyś,  by  był  wyjątkowy ale  masz  zbyt  dużo obowiązków na

głowie i niewiele czasu, by dobrze go zorganizować? Zostaw to nam!

Proponujemy  skorzystać  z  naszego  doświadczenia  i   wyjątkowej

oferty, aby oderwać się od standardu. Gwarantujemy, że ta impreza

będzie należała do tych najlepszych w życiu, wystarczy, że zostawisz

nam jej przygotowanie.



Poniżej przedstawiamy pełną listę propozycji, przejrzyj proszę i

odeślij nam opcje, z których chcesz skorzystać na adres

biuro.anahata@gmail.com

Organizacja oraz rezerwacje wieczorów panieńskich możliwe

są tylko pod nr 535 878 014

1) Fotograf - koszt: 180zł

Wieczór  panieński  powinien  być  zabawą  na  całego.  Bez

przejmowania  się  kto  i  kiedy  będzie  robił  zdjęcia.  Wy

szalejcie  a my uwiecznimy każdą chwilę! 

2) Kelner - koszt wynajęcia prywatnego kelnera na 5h: 250zł 

Na wieczorze przyda się mężczyzna, który z uśmiechem na

twarzy będzie do Waszych usług – zrobi i poda drinki, rozpali

ognisko, dopilnuje potraw na grillu, tak abyście mogły pić 

i szaleć bez wychodzenia z basenu czy jacuzzi. 

mailto:biuro.anahata@gmail.com


3) SPA & odnowa biologiczna

    Masaż  będzie  idealnym  początkiem  dalszych,  panieńskich

szaleństw.  Zarówno  przyszła  Pani  Młoda,  jak  i  przyjaciółki

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 

4) Śniadanie – koszt: 30zł/osobę

Wy  śpijcie  a  my  zamawiamy  dla  Was  pyszne  śniadanie

skomponowane  ze  świeżych  produktów  od  lokalnych

producentów, tak byście mogły zregenerować siły po całonocnym

balowaniu. Dostępna również wersja wegetariańska.

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


5) Organizacja ogniska - koszt: 35zł

     Miejsce biesiadne dla zwieńczenia wieczoru. Rozpalimy dla

Was ognisko i  będziemy utrzymywać ogień,  tak  abyście  mogły

usmażyć kiełbaski, upiec ziemniaczki czy ogrzać się wieczorową

porą. 

6) 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: 120 zł

 ceremonia aromaterapeutyczna - dodatkowa opłata: 20 zł

 kawowa pobudzająca /cytrusowa orzeźwiająca



CENNIK 

Koszt wynajmu siedliska na wieczór panieński wynosi 
125 zł od osoby za dobę

Cena obejmuje: 

 nocleg w domu gościnnym dla maksymalnie 10 gości,

 do  dyspozycji  bez  ograniczeń  czasowych  –  podgrzewany

basen i  jacuzzi 

 dekoracja stała :

• napis „wieczór panieński” na drewnianym statywie

• stylowe wiadro do alkoholu – o pojemności 5butelek 

• dekoracyjne lampki 

 możliwość  korzystania  z   altany  grillowej  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 miesiącu: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień

• jednodniowe przez cały miesiąc 

2. w miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik

• jednodniowe w środku tygodnia (od niedzieli do piątku )

• dwudniowe na weekend  (od piątku do niedzieli)

3. rezerwacje  w  sezonie  wysokim możliwe  są   tylko  w

następujących weekendach:

• czerwiec   26-28     

• lipiec:      10-12;  24-26

• sierpień    7-9;  21-23;  28-30



W przypadku: 

• rezerwacji na małą ilości osób - cena minimalna za wynajem

siedliska to 900zł/dobę

• rezerwacji  na  więcej  niż  10  osób  –  nie  zapewniamy

dodatkowych łózek ani pościeli, 

koszt za dodatkową osobę to 70zł

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)

ZASADY REZERWACJI 

Aby potwierdzić wstępną rezerwację należy  wpłacić zadatek
w wysokości   50% kosztów do 3dni  roboczych  od momentu
wpłynięcia rezerwacji.

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

W wypadku odwołania rezerwacji przez Gościa, nie później
niż 30 dni przed przyjazdem, możliwa jest zamiana terminu na
inny w bieżącym sezonie, o ile będzie dostępny. W każdym innym
wypadku  zadatek  przepada  w  całości. BARDZO  PROSIMY  O
STARANNIE PRZEMYŚLANE REZERWACJE!

Potwierdzenie  rezerwacji   zadatkiem   oznacza,  że  zapoznali  się
Państwo z naszymi zasadami i je zaakceptowali.


