
 

 

 

 

WIELKANOC NAD GÓRSKĄ RZEKĄ 

 
Świąteczny pobyt Wielkanocny w scenerii przyrody Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

 

 
W pakiecie: noclegi, wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje serwowane) w tym 

uroczyste śniadanie wielkanocne, ognisko w góralskiej wiacie z kapelą góralską , karnet 

na grotę solną, masaże na łóżku wodnym, karnet na basen z hydromasażem i sauny, 

korzystanie z pijalni wód mineralnych  oraz bezpłatny parking. 

 

 

 

Termin pobytu: 13.04-19.04.2022   Cena pakietu: 1100,- pokój typu A   

 

 

 

 

 

Dzieląc się jajkiem, w te piękne Święta, 

 życzymy samych radości!  

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, 

 dobrobyt niech w Was zagości! 

 

 

 
 
 



Plan dni: 

 

 

WIELKI PIĄTEK    ___________ ____            15.04.2022 

 
od 13:00 – zakwaterowanie i możliwość zapisów na masaże klasyczne na sobotę 
13:30 – obiad druga zmiana 

14:00-20:00 możliwość korzystania z groty solnej i stołów rekondycyjnych do ćwiczeń 

Shapemaster  w części Fizykoterapii. 

17:00-20:00 możliwość korzystania z basenu z hydromasażem, saun, pijalni ze źródłem 

wody mineralnej Zofia w części Hydroterapii. Zapisy na łóżko wodne. 

17:30 kolacja pierwsza zmiana 

18:15 kolacja druga zmiana 

17:30  Wielki Piątek. W kościele Św. Anny w Żegiestowie-wsi odbędzie się Uroczysta 

Liturgia Męki Pańskiej. Na koniec przeniesione zostanie Eucharystyczne Ciało Jezusa 

do Grobu Pańskiego i odśpiewane zostaną Gorzkie Żale i adoracja do 22:00 lub  

17:00 Liturgia Męki Pańskiej w cerkwi w Andrzejówce  

 

 

WIELKA SOBOTA      ____________16.04.2022 

 
07:45 śniadanie  

08:30 śniadanie druga zmiana 

11:30 poświęcenie pokarmów na stołówce 

14:00-20:00 możliwość korzystania z groty solnej i stołów rekondycyjnych do ćwiczeń 

Shapemaster  w części Fizykoterapii. 

12:45  obiad pierwsza zmiana 

13:30 obiad druga zmiana 

14:00-20:00 możliwość korzystania z basenu z hydromasażem, sauny fińskiej, łaźni 

parowej, kabiny na podczerwień, pijalni ze źródłem wody mineralnej Zofia w części 

Hydroterapii. 

17:30 kolacja 

18:15 kolacja druga zmiana 

18:00 Wielka Sobota to dzień modlitewnego skupienia i nocy paschalnej. 

W kościele Św.Anny w Żegiestowie-wsi rozpoczną się obrzędy Wigilii Paschalnej lub 

0 19:00 w cerkwi w Andrzejówce Msza Rezurekcyjna. 

 

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA                         17.04.2022 
8:30 uroczyste śniadanie wielkanocne. 

11:00  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – to dzień świątecznej radości ze 

zwycięstwa Jezusa Chrystusa.  Msza święte w kościółku św. Kingi w Żegiestowie-

Zdroju będzie celebrowana o godz.  11:00. 

12:45 obiad  

13:30 obiad druga zmiana 

14:00-20:00 możliwość korzystania z groty solnej,  stołów rekondycyjnych do ćwiczeń 

Shapemaster  (w części Fizykoterapii) oraz  z basenu z hydromasażem, sauny fińskiej, 

łaźni parowej, kabiny na podczerwień, pijalni ze źródłem wody mineralnej Zofia (w 

części Hydroterapii). 



15:00-18:00 ognisko w góralskiej wiacie z pieczeniem kiełbasek z kapelą w ogrodzie. 

Kiełbaski i pieczywo do samodzielnego pieczenia do odebrania podczas obiadu. Zimne 

napoje we własnym zakresie  

19:00-22:00 wieczorek taneczny z DJ 
 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  ___                      18.04.2022 

 
7:45 śniadanie pierwsza zmiana 

8:30 śniadanie druga zmiana 

11:00 Poniedziałek wielkanocny. Msza św. w kościółku Św. Kingi w Żegiestowie-

Zdroju 

12:45 obiad pierwsza zmiana 

13:30 obiad druga zmiana 

14:00-21:00 możliwość korzystania z groty solnej, stołów rekondycyjnych do ćwiczeń 

Shapemaster  (w części Fizykoterapii) oraz z basenu z hydromasażem, sauny fińskiej, 

łaźni parowej, kabiny na podczerwień, pijalni ze źródłem wody mineralnej Zofia w 

części Hydroterapii. 

17:30 kolacja 

18:15 kolacja druga zmiana 

19:00-22:00 wieczorek taneczny w Lany Poniedziałek  

 

WTOREK                                19.04.2022 

 

7:45 śniadanie 
8:30 śniadanie druga zmiana 

do 12:00 wymeldowanie 

 

 

 

To co bajeczne szybko się kończy… 

Powoli wracajmy do codzienności … 

 

 

Dodatkowych informacji udzieli: 

 

 Recepcja 18 471 72 68  

                           z pokoju nr 100 

 
 

 
 


