
WIELKANOC 2023
POBYT W OKRESIE 7-11 KWIETNIA



Zabierz rodzinę do wyjątkowego Hotelu Lenart**** 
w Wieliczce, o krok od wszelkich atrakcji 
Krakowa i małopolski.

Sam zaplanuj jak spędzisz ten czas, a my zorganizujemy dla Ciebie      
wymarzone wycieczki.

Hotel dzieli 15 minutowy spacer od Kopalni Soli w Wieliczce i Zamku Żupnego, 

najwyższej klasy atrakcji których reklamować nikomu nie trzeba!

22 minuty trwa przejazd kolejką PKP z przystanku przy Hotelu - Wieliczka Park 

do Krakowa Głównego, a tam Rynek Starego Miasta znajduje się już o krok.

Krakowskie Stare Miasto będące wpisane na listę UNESCO słynie z mnogości 

atrakcji: zabytków, muzeów, restauracji i barów.

14 kilometrów od Wieliczki leży Rezerwat Puszcza Niepołomicka, wymarzone 

miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Dla spragnionych kontaktu z górami proponujemy odwiedziny w stolicy Polskich 

gór - Zakopanego, a wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, słynnego 

między innymi z Maczugi Herkulesa i Zamku w Pieskowej Skale będzie równie 

atrakcyjna i dla dorosłych i dla dzieci.



Pobyt dla 2 osób w pokoju DBL lub TWIN – 1590 zł
Dziecko do lat 12 – 390 zł

Pobyt dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci (Family Room) – 2350 zł

Pobyt dla 3 osób (DBL lub TWIN z dostawką) – 2290 zł

Pobyt dla 2 osób w apartamencie – 2190 zł

Pobyt dla 3 osób w apartamencie – 3290 zł

Dziecko do lat 3 śpiące z rodzicami lub w łóżeczku – bezpłatnie

Udogodnienia:
·  Darmowy parking ·  Wi-Fi

Piątek, 7 kwietnia
· Zameldowanie
· Obiadokolacja

Niedziela, 9 kwietnia
·  Śniadanie wielkanocne (bufet)
·  Uroczysta Obiadokolacja Wielkanocna

Dodatkowe atrakcje
·  Nielimitowany dostęp do strefy relaksu (sauny i jacuzzi)
·  Koszyczek ze święconką w prezencie, który można poświęcić w oddalonym 
    o 700 m od Hotelu Klasztorze św. Franciszka z Asyżu

Poniedziałek, 10 kwietnia
·  Śniadanie (bufet)
·  Wymeldowanie

Sobota, 8 kwietnia
·  Śniadanie (bufet)
·  Obiadokolacja 



Menu - Uroczysta Obiadokolacja Wielkanocna
PRZYSTAWKA (jedna do wyboru):
•  Jajko poszetowe na jarzynce z ćwikłą i rzeżuchą
•  Pasztecik z królika z musem morelowym 
    na babce piaskowej

ZUPA (jedna do wyboru):
•  Barszcz biały na wędzonej kiełbasie wiejskiej, 
    z jajkiem
•  Chrzanowa z chipsem z boczku

DANIE GŁÓWNE (jedno do wyboru):
•  Konfitowane kacze udko w sosie pomarańczowo- 
    orzechowym z kluseczkami leniwymi i mini 
    sałatą rzymską
•  Dorsz w kremowym sosie ze szparagami i chorizo

DESER (jeden do wyboru):
•  Sernik jajko sadzone
•  Makowe tiramisu

Serdecznie polecamy lokalne atrakcje związane ze Świętami Wielkanocnymi:

Siuda Baba w Wieliczce – dawny, polski zwyczaj ludowy obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny, który 
współcześnie zachował się jedynie w podkrakowskich wsiach. Siuda Baba to mężczyzna przebrany za       
usmoloną kobietę w podartym ubraniu. Chodzi od domu do domu w towarzystwie Cygana i kilku 
krakowiaków, zbierając datki i szukając młodych panien, by wysmarować je sadzą.

Emaus – słynny odpust w Krakowie odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze                
Norbertanek na Salwatorze. Odpustowi towarzyszą kramy, strzelnice sportowe, karuzele dla dzieci,       
loterie fantowe, itp. Popularności dawnego obyczaju sprzyja bliskie sąsiedztwo Lasku Wolskiego oraz 
Kopca Kościuszki i ich tras spacerowych.

Rękawka – krakowskie święto, obchodzone na Wzgórzu Lasoty po pierwszej wiosennej pełni (obecnie 
we Wtorek Wielkanocny). W tym dniu kopiec jest tłumnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, 
którzy chcą zobaczyć zorganizowane tam pokazy rycerskie i wziąć udział w kolorowym jarmarku pełnym 
atrakcji. Do tradycji Rękawki należy m.in. rzucanie oraz toczenie jaj, symbolu nowego życia. Święto        
Rękawki wywodzi się  z dawnych wierzeń pogańskich, kiedy na kopcu odbywały się pogańskie zaduszki 
– rytuały pogrzebowe nawiązujące do słowiańskiej tradycji wiosennego święta zmarłych.

Wstęp na wszystkie wymienione powyżej atrakcje jest bezpłatny.



Więcej informacji:

Hotel Lenart ****
ul. Narutowicza 1
32-020 Wieliczka

tel.: +48 576 740 300
tel.: +48 533 325 110
e-mail: recepcja@hotellenart.pl 

www.hotellenart.pl 
www.podkominem.com

Zasady rezerwacji:
1. Rezerwacji pakietu można dokonać drogą mailową: recepcja@hotellenart.pl

2. Pobyt może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie określonym w dokonanej drogą 

    mailową rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Hotelu i Regulaminu 

    Sprzedaży i Pakietów Pobytowych.

4. Pakiet Pobytowy nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku częściowego 

    wykorzystania wartości, pozostała kwota nie podlega zwrotowi.

5. Pobyt dzieci do lat 3 gratis.

6. Rezerwacja będzie miała status gwarantowanej po wpłacie zadatku 50% wartości 

    rezerwacji, w terminie 7 dni przed datą przyjazdu. Brak wpłaty zadatku będzie 

    równoznaczny z anulacją rezerwacji.

7. Termin bezkosztowej anulacji upływa 7 dni przed datą przyjazdu.


