
Długi Weekend Czerwcowy „Boże Ciało”

Zaraz po majówce większość z nas z utęsknieniem oczekiwać będzie
kolejnego długiego weekendu. A w tym roku kalendarz okazał się
wyjątkowo łaskawy i okazji na krótki wypoczynek za miastem nie brakuje.
Noc świętojańska, sporty na lądzie, na wodzie i w powietrzu oraz koncerty
fortepianowe… Manewry wojskowe, pokazy kulinarne a na deser
odkrywanie sekretu SPA… Nurkowanie po marzenia, turniej tenisowy i
oczywiście złocista szeroka plaża. Jednym słowem moc czerwcowych

atrakcji na przedsmak wakacji!

Hotel Bryza Resort & SPA proponuje swoim Gościom pobyty 3 lub 4-dniowe w pokoju 2- osobowym
lub apartamencie z widokiem na morze. Morze towarzyszyć będzie gościom przez cały czas, od
porannej kawy i śniadania w restauracji letniej po obiadokolacje przy zachodzie słońca w formie
bufetów tematycznych. Wieczory w restauracji z widokiem na morze uświetnią pokazy kulinarne na
żywo prowadzone przez Szefa Kuchni Andrzeja Bałdygę (wybór świeżych ryb bałtyckich, ryby
wędzone z różnych stron świata, krewetki w trzech rozmiarach, steki i hamburgery).

Niezapomnianą atrakcją dla Gości z różnych zakątków będzie z pewnością tradycyjna „Jastarnicka
Sobótka” w Jastarni w czwartek 23 czerwca. Noc świętojańska obchodzona jest na Półwyspie
Helskim w szczególny sposób. Punktem kulminacyjnym tej najkrótszej nocy w roku będzie rozpalenie
wielkiego ognia nad Zatoką Pucką, symbolizującego według wierzeń spalenie wszelkiego zła.
Widowisko połączone jest z inscenizacją bitwy i ekspozycją historyczną a na koniec planowany jest
pokaz sztucznych ogni.

Przez cały weekend dla wszystkich Gości przygotowane będą różnorodne atrakcje, sportowe (zajęcia
fitness, rowery, windsurfing), kulturalne (koncerty fortepianowe) i oczywiście relaks w SPA w czystej
postaci. Aby móc w pełni skorzystać z walorów magicznego SPA, dorośli będą mogli powierzyć dzieci
opiece profesjonalnej niani w hotelowym klubie zabaw. Najmłodszym gościom hotelu proponowane
będą dodatkowo interaktywne teatrzyki dla dzieci z udziałem aktorów, dziecięce harce na basenie z
nauką pływania a później rodzinny turniej pływacki i manewry wojskowe na wesoło!

Goście lubiący ruch i nowe doświadczenia będą mieli okazję spróbować swoich sił w parku linowym i
na kursie nurkowania a także spojrzeć na Bryzę …z góry podczas lotu widokowego nad Półwyspem
Helskim.

Dopełnieniem przedwakacyjnego relaksu i wszystkich przygotowanych niespodzianek będzie relaks
w kompleksie basenów i strefie saun oraz słonecznej łączce z podgrzewanymi łożami z widokiem na
morze.

Bryza Resort & SPA to hotel cieszący się wysoką renomą na polskim i zagranicznym rynku
hotelarskim. Udostępnia apartamenty z widokiem na morze oraz pokoje z balkonami na nadmorski
las. Do dyspozycji gości oddaje saunę suchą, łaźnię parową, salę fitness oraz kompleks basenów
krytych. Oprócz obszernego i nowoczesnego SPA z bogatym programem odnowy biologicznej, hotel
zapewnia również szereg dodatkowych atrakcji: korty tenisowe, bilard, wypożyczalnia rowerów oraz
możliwość uprawiania letnich sportów wodnych typu windsurfing, kitesurfing a zimą kuligi
zakończone ogniskiem i integracyjny nordic walking brzegiem morza.
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