
 
 

 

                        

                                             POLSKIE MORZE – ROWY 

VILLA MASZT                                          
EKSKLUZYNY WYJAZD WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNY 

10 NOCLEGÓW/ 11 DNI  Z DOSKONAŁĄ KUCHNIĄ 

     CENA: 1995zł                                           TERMIN: 02-13.05.2023r 
 

VILLA MASZT : Mały, elegancki, butikowy ośrodek położony przy głównym centrum Rowów w bliskiej 

odległości od plaży i promenady. Komfortowe pokoje, patio na dachu budynku, piękne wnętrza oraz doskonała     

i ciekawa kuchnia zapewnią świetny wypoczynek. W każdym pokoju do dyspozycji gości jest mini-lodówka, wi-fi, 
podstawowe naczynia oraz leżaki i parawany. 
Świadczenia: 

• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)  

• 10 noclegów w Villi MASZT w Rowach 

• śniadania i kolacje w formie eleganckiego i bogatego bufetu 

• obiady serwowane z deserem i winem lub innym 
      trunkiem, w tym 2 dni obiady kuchni świata 

• zabawa integracyjna z muzyką z DJ’em 

• 1 kolacja w żołnierskim stylu 

• 1 kolacja grillowa  

• wieczorek filmowy z kinowym poczęstunkiem 

•  fontanna czekoladowa do 1 obiadu 

•  kawa i herbata pomiędzy posiłkami 
•      wycieczka autokarowa do Ustki i Doliny Charlotty 

•      wycieczka meleksem elektrycznym wraz z poczęstunkiem na klify w Dębinie  

• opieka rezydenta na miejscu, VAT, opłata na TFG 

•  łóżko do masażu powietrzem oraz parawany i leżaki do dyspozycji 

• do dyspozycji klientów taras na dachu z kominkiem oraz dmuchane jacuzzi na zewnątrz 

•  3 DEGUSTACJE: 1. degustacja nalewek (10 rodzajów) 2. degustacja ryb 3. wieczór słodkości (ciasta, 

pączki, galaretki, inne słodkości, kawa i herbata)  
KULINARIA: Hotel specjalizuje się w doskonałej, bogatej i eleganckiej kuchni, gdzie ważna jest nie tylko 
kwestia jakości posiłków, ale również sposób podania na eleganckich zastawach w akompaniamencie muzyki       

i kwiatów. Serwować Państwu będziemy również kuchnie świata oraz własne nalewki i inne ciekawe pomysły 
jak fontanny czekoladowe, słodki wieczorek z ciastami i różnymi deserami oraz ciekawe degustacje. 

 

PROPONOWANY  PROGRAM 
I DZIEŃ 

Wyjazd w godzinach wieczorno-nocnych do Rowów,  
II- DZIEŃ  
Przyjazd do ośrodka, spacer po Rowach, śniadanie, zakwaterowanie, czas wolny, obiad,  kolacja, nocleg 
III- XI DZIEŃ  
Realizacja programu: plażowanie, śniadania, obiady, kolacje, wycieczki, imprezy, czas wolny, noclegi 
XII DZIEŃ 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Śląsk  
UWAGA !!!  Dopłata do pokoju jednoosobowego 250zł /środek dysponuje bardzo ograniczoną ilością „ jedynek” 
Cena nie zawiera: taksy klimatycznej – ok2,5-3zł/dzień/os oraz przewodników – 20zł 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


