
Wakacje
Zapraszamy do spędzenia wakacji na Jurze, 

gdzie wspaniale widoki, pyszne jedzenie, mnóstwo atrakcji 
sprawią, że z pewnością będzie to udany pobyt.

 
599 zł za osobę za pobyt 4-dniowy w pokoju 2-osobowym 

Dziecko do lat 6 gratis
Dopłata za pobyt dodatkowej osoby w pokoju: 359 zł

 
Pakiet obejmuje:

- lemoniadę cytrynową na powitanie Gości
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym z dostawką dla dziecka i łazienką

- 3 śniadania i obiadokolacje dla dwóch osób dorosłych i dziecka
- wynajem rowerów na 3 godziny (prosimy o wcześniejszą rezerwację)

- bezpłatny wstęp do Jaskini Nietoperzowej dla 2 osób dorosłych i dziecka do lat 12
- parking, dostęp do Internetu

 
Ponadto:

PLENER ARTYSTYCZNY – małych i dużych artystów zapraszamy do odkrywania swoich talentów malarskich. 
Niecodzienne widoki i urokliwa okolica będą doskonałą inspiracją 

do stworzenia pięknych pamiątek z wakacji na Jurze. W pakiecie zestaw farb, pędzli i płótna.
 

dostęp do STREFY SPORTU I REKREACJI - skorzystają w niej Państwo m in. z boiska do siatkówki plażowej 
i piłki nożnej, zachęcamy również do rodzinnych rozgrywek 

w badmintona, oraz korzystania z kijków Nordic Walking i z zewnętrznego placu zabaw.
 

Udogodnienia:
zewnętrzny plac zabaw dla dzieci z tyrolką

linowy plac zabaw
biblioteczka z książkami dla dzieci i dorosłych oraz grami rodzinnymi

specjalne menu dla dzieci
rodzinny wypoczynek na łące z widokiem na Jurajskie Ostańce 

z możliwością zamówienia zestawu piknikowego.
 

W CHOCHOŁOWYM DWORZE



 
Atrakcje w pobliżu:

 
Jaskinia Nietoperzowa

Park Krajobrazowy Dolinek Krakowskich
Podziemny Olkusz

Ojcowski Park Narodowy (Zamek w Pieskowej Skale, 
Maczuga Herkulesa, Kaplica „Na Wodzie”, 

Młyn Boroniówka, Jaskinia Łokietka, 
Jaskinia Ciemna, Ruiny Zamku w Ojcowie )

Kraków (Stare Miasto, Zamek Królewski na Wawelu, Kazimierz)
Wieliczka (Kopalnia Soli)

Oświęcim (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)
Ogrodzieniec (Ruiny Zamku, Park Doświadczeń)
Pustynia Błędowska (Czubatka, Róża Wiatrów)

Rabsztyn (Ruiny Zamku)
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze
Zatorland Park Rozrywki w Zatorze:

Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów, Lunapark

To będą udane wakacje

Informacje i rezerwacje:
recepcja@chocholowydwor.pl , tel. 12 620 39 00


