
Nauka na lonży

Samodzielna jazda na padoku

Jazda na padoku z instruktorem- indywidualnie

Jazda na padoku z instruktorem - w grupie do 3 osób

Jazda w terenie z instruktorem:

 - indywidualnie

 - w grupie do 3 osób

 - w grupie od 3 osób

Jazda konna - oprowadzanie

Oprowadzanie na kucyku

Oprowadzanie na kucyku przez rodzica

Bryczka 7 - osobowa

Bryczka 12-osobowa (min. 8 osób)

Sanie 3-osobowe

Sanie 7-osobowe

Saneczki

Rower - do 4 godzin

30 zł/ 15 minut

30 zł/ 30 minut

40 zł/ 1 osoba/ 30 minut

35 zł/ 1 osoba/ 30 minut

70 zł/ 1 osoba/ 1 godzina

60 zł/ 1 osoba/ 1 godzina

50 zł/ 1 osoba/ 1 godzina

30 zł/ 1 osoba/ 15 minut

30 zł/ 1 osoba/ 15 minut

15 zł/ 1 osoba/ 15 minut

150 zł/ 1 godzina

25 zł/ 1 osoba/ 1 godzina

100 zł/ 1 godzina

200 zł/ 1 godzina

10 zł/ 1 godzina

10 zł/ 1 godzina,   40 zł/1 dzień

Kręgielnia 

Bilard

Gry zręcznościowe: wyścigi konne, samochodowe, strzelnica,

                                puzzle i inne

Lodowisko

60 zł/ 1 tor/ 1 godzina (automaty wrzutowe na monety)

24 zł/ 1 stół/ 1 godzina (automaty wrzutowe na monety)

automaty wrzutowe na monety 2 zł i 5 zł

Rejs statkiem na Jezioro Śniardwy (1,5 godz.) 
„Panorama mazurska” 
„Wróćmy na jeziora” 
trasa: przystań hotelowa -Jez. Mikołajskie - Jez. Śniardwy - przystań hotelowa

Czarter statku

Kajak

Rower wodny - plażowy (4-osobowy)

Łódź wiosłowa 5- osobowa

Motorówka AM460 z silnikiem 10 kW ( 6-osobowa, bez uprawnień )

Motorówka AM470 z silnikiem 10 kW ( 7-osobowa, bez uprawnień )

Jacht one designe 24 (5 osób  + sternik)

Cumowanie do pomostu 

24 zł/ 1 os. 
15 zł/ 1 dziecko do lat 14

1 700 zł/ 1 godzina

20 zł/ 1 godzina

25 zł/ 1 godzina

40 zł/ 1 godzina,   200 zł/ 1 dzień

220 zł/ 1 godzina

260 zł/ 1 godzina

50 zł/ 1 godzina

10 zł/ dzień (w godz. 9.00 - 19.00)
30 zł/ noc (w godz. 19.00 - 9.00)

KLUB JEŹDZIECKI "STAJNIA"*

PRZYSTAŃ HOTELOWA*  

SALON GIER

CENNIK  ATRAKCJI

HOTEL GOŁĘBIEWSKI   11-730 Mikołajki, ul. Mrągowska 34;  tel. 87/ 42 90 700, 701, 702
 e-mail: mikolajki@golebiewski.pl,   rez.mik@golebiewski.pl,   www.golebiewski.pl

Mikołajki

wstęp na lodowisko - Goście hotelowi nieodpłatnie

wypożyczenie łyżew 10 zł/1 godz.

*hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen

  *RABAT -10% DLA GOŚCI POSIADAJĄCYCH ZŁOTĄ KARTĘ

Dzieci do lat 4 nieodpłatnie

Goście z zewnątrz opłacają wstęp - 10zł/godzina.

60 zł/ 1 godzina,  360 zł/ 1 dzień

Sternik do jachtu

( w okresie wakacji czynna codziennie w godz. 10.00 - 19.00, we wrześniu czynna w weekendy przy sprzyjającej pogodzie )


