
Skorzystaj ze specjalnej oferty na
pobyt dla zakochanych.

Romantyczny pobyt
z wyjątkową kolacją. 
Spędź z nami niepowtarzalne
Walentynki.



Szukasz pomysłu na
wyjątkowy wieczór
walentynkowy?

Planujesz wieczór walentynkowy, ale nie masz pomysłu?
Marzy Ci się niepowtarzalny klimat?
Chcesz, spędzić ten czas z bliską Ci osobą w wyjątkowy
sposób?
Pragniesz pobudzić swoje zmysły, próbując pysznych dań?
Szukasz miejsca, w którym możesz się zrelaksować i odpocząć?



WIEMY, JAK CZĘSTO DOTYKAJĄ NASZYCH GOŚCI TE
PROBLEMY. WŁAŚNIE DLATEGO STWORZYLIŚMY SPECJALNĄ

OFERTĘ NA TYDZIEŃ WALENTYNKOWY W HOTELU GRAPE TOWN.
 

CHCEMY, ABY DZIEŃ ZAKOCHANYCH, BYŁ DNIEM PEŁNYM
NIESAMOWITYCH WSPOMNIEŃ.



Czego możesz się
spodziewać?

Pobyt w Hotelu Grape
Town w pokoju z dużym

łożem małżeńskim

Butelka lokalnego wina
na powitanie

Wyjątkowa kolacja
w klimacie romansu

Śniadanie w restauracji
„Wino i Grono” w formie

bufetu szwedzkiego

Romantyczny seans
filmowy z prosecco na

leżakach

Wejście na strefę Fluo
Wellness bez limitu

Bezpłatny
parking

P



Brzmi ciekawie?
SPRAWDŹ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY



Walentynkowy pobyt
w Hotelu Grape Town

W tym roku postawiliśmy na klimat klasycznego
romansu, który jest symbolem wszystkich zakochanych.

Chcemy, aby nasi goście mogli wypocząć i spędzić
romantyczny wieczór z bliską osobą. To jest nasz

główny cel.



W JAKIM TERMINIE
MOŻNA REZERWOWAĆ
POBYT?
Nasz walentynkowy tydzień EXTRA, potrwa od
10.02.2023 do 19.02.2023 (istnieje możliwość
dokupienia większej ilości nocy).



849 ZŁ/DOBA

Co dokładnie otrzymasz,
dokonując rezerwacji?

1 x Nocleg w pokoju z dużym łóżkiem małżeńskim, 
1 x Śniadanie w restauracji „Wino i Grono” w formie bufetu szwedzkiego,
1 x Romantyczna kolacja dla dwojga z kieliszkiem regionalnego wina,
Butelka lokalnego wina na powitanie,
Wejście na strefę Fluo Wellness bez limitu ,
Romantyczny seans filmowy z prosecco na leżakach,
Parking.

Dodatkowo każdy z gości, będzie miał możliwość skorzystać ze specjalnej
oferty pozostałych marek z naszego obiektu.

Zadzwoń, aby dokonać rezerwacji +48 68 353 70 90
Możesz także, skontaktować się z nami mailowo: bok@grapetownhotel.pl

mailto:bok@grapetownhotel.pl


Co wchodzi w skład kolacji
walentynkowej?

Czterodaniowe, tematyczne menu z afrodyzjakami,
Niepowtarzalny klimat klasycznego romansu,
Możliwość wyboru pomiędzy menu mięsnym i wege,
Wystrój, który zachwyci najbardziej wymagających
gości
Powitanie regionalnym winem Frizante.



MENU KLASYCZNE
Ostrygi 3 szt. na lodzie/ piana z prosecco
Przegrzebki/ vermicelli/ czosnek/ sos sojowy/ kawior/ soliród

Krem rakowy/ kolendra
Zupa tajska/ kurczak

Comber jagnięcy/ purée z gruszki/ Crostini z fioletowego ziemniaka/
kalafior romanesco/ sos demi glace
Troć wędrowna/ sos rakowy/ czarna soczewica/ zioła

Czekoladowa kula oblewana gorącą czekoladą, słony karmel/ orzechy
laskowe/ marakuja

Przystawka

Zupa

II danie

Deser



MENU WEGE
Tatar z buraka/ czarnuszka/ majonez orzechowy/ grzyby Shime

Zupa tajska z warzywami

Bakłażan/ sos/ gruszka z pastą miso/ jogurt grecki/ limonka/ figa

Wegański mus z awokado/ orzechy laskowe

Przystawka

Zupa

II danie

Deser



ZAREZERWUJ
WALENTYNKOWY POBYT

Chcesz, spędzić wyjątkowe walentynki z bliską Ci osobą? Zarezerwuj
pobyt walentynkowy i korzystaj z atrakcji Hotelu Grape Town.

Możesz także, skontaktować się z nami
mailowo: bok@grapetownhotel.pl

Zadzwoń, aby dokonać rezerwacji:
+48 68 353 70 90

mailto:bok@grapetownhotel.pl


CO ZYSKUJESZ? 

Starannie przygotowane
czterodaniowe menu, które

zachwyci najbardziej
wymagających gości.

WYJĄTKOWA
KOLACJA

Chwile, które możesz
zatrzymać w pamięci.

Niezapomniane walentynki
z ukochaną osobą.

NIEZAPOMNIANE
WSPOMNIENIA

Przygotowaliśmy specjalną
walentynkową ofertę dla

zakochanych. 

ROMANTYCZNY
POBYT

Romantyczny seans
z butelką prosecco na

leżakach.

SEANS
FILMOWY



Chcesz skorzystać z większej
ilości wrażeń? Sprawdź to!
Wspólnie z naszymi innymi markami, przygotowaliśmy
specjalną ofertę, która jest dostępna podczas naszego
walentynkowego tygodnia. 

Decydując się na jedną z dodatkowych opcji, możesz
przedłużyć walentynkowe święto i skorzystać z pozostałych
atrakcji naszego obiektu, które będą doskonałym
urozmaiceniem tego dnia!



FLUO WELNESS

Jeden z trzech pakietów masażu dla dwojga,
Lampka wina dla każdej osoby,
Relaks i odprężenie w romantycznym klimacie,
Aromaterapia,
Sauna japońska,
Peelingi całego ciała.

 - wyjątkowy masaż walentynkowy. Zrelaksuj się,
wybierając pakiet dla siebie. Co wchodzi w skład
pakietów?

Płonący relaks - masaż ciepłym woskiem
świec dla dwojga

 

430 zł/para

Zakochani w lubuskiej krainie
 

590 zł/para

Romantyczne winobranie dla dwojga – tu
gdzie lubuskie słońce łączymy

z Krajem Kwitnącej Wiśni…
 

690 zł/para

(RABAT 10% w przypadku łączonego zamówienia)



HADES SPORT PUB
& BOWLING

Walentynkowe menu,
Specjalna karta walentynkowa z koktajlami plus
dopasowane do nich przekąski,
Możliwość zarezerwowania toru do kręgli,
Tematyczne drinki z motywem czarnych
charakterów,
Koncert ballady rockowej na żywo.

 - rockowe Walentynki z nutą Ballady. Co wchodzi w jej
skład?

(RABAT 10% na drinki i kręgle w przypadku
łączonego zamówienia)



WINO I GRONO

Czterodaniowe tematyczne menu z
afrodyzjakami (lista dań poniżej),
Powitanie winem Frizante z lokalnej winnicy
Cantina, 
Możliwość wyboru pomiędzy menu mięsnym
i wege,
Restauracja przygotowana w klimacie
klasycznego romansu,
Wyjątkowa muzyka, dobrana specjalnie pod
wydarzenie.

- romantyczna kolacja w klimacie klasycznego
romansu. Specjalnie przygotowane menu
walentynkowe, które zachwyci każdą parę. Co
wchodzi w jej skład?

CENA: 189 zł/os. (RABAT 10% na obiad w dniu
wyjazdu w przypadku łączonego zamówienia) 



Hotel Grape Town
GRAPE TOWN HOTEL**** TO NAJLEPSZY CZTEROGWIAZDKOWY HOTEL W ZIELONEJ GÓRZE.
W OBIEKCIE (PARK 79), DO KTÓREGO NALEŻY HOTEL, ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ MARKI TAKIE

JAK: WINO I GRONO RESTAURACJA, HADES SPORT PUB & BOWLING, FLUO WELLNESS.
STWORZYLIŚMY OFERTĘ WALENTYNKOWĄ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYPOCZĄĆ I PRZEŻYĆ

WYJĄTKOWE CHWILE WE DWOJE.



Opinie naszych gości
BARDZO DOBRY HOTEL W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI.
PERFEKCJA W 100% POD KAŻDYM WZGLĘDEM, PYSZNE
ŚNIADANIA Z DUŻYM WYBOREM PRODUKTÓW.

Damian Jabłoński

POLECAM TEN HOTEL Z CZYSTYM SUMIENIEM . PYSZNE
JEDZENIE , PRZEMIŁA OBSŁUGA , BARDZO CZYSTY . WARTO
SKORZYSTAĆ TEZ Z STREFY SPA . NA PEWNO TU WRÓCĘ .
OCZYWIŚCIE POLECĘ ZNAJOMYM.

Halinka Stolarczyk

BARDZO MIŁA ATMOSFERA I PYSZNE JEDZENIE. OBSŁUGA
JEST BARDZO MIŁA A DRINKI PYSZNE. POKOJE CZYSTE I
ZADBANE. JEŚLI WYPOCZYNEK TO TYLKO W TYM HOTELU.
MOŻNA POJECHAĆ Z RODZINĄ, PRZYJACIÓLMI LUB
ZNAJOMYMI. ZAGRAĆ W KRĘGLE LUB BILARD. SERDECZNIE
POLECAM. NIEZAPOMNIANE WSPOMNIENIA I RELAKS

Agnieszka Dziewiatnik

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003317203390&__cft__[0]=AZV2xt3YMhCqQ3r0r-O_xQXsINCupPEBhY4F5KhbTlwvjNzBEXAIXdLehOhDdPrQLLyW_nqMgJI8j0xEVU5vdCb5HlvPY0fkh8j0RF860Rwg_A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/halina.stolarczyk.1?__cft__[0]=AZWXFzLes2LKV3rCkqfBH64cY6W_q8dYGRdtUOTOZZWsk_zQM4PFJr0Hw3lWlWO6jwvba59k4gm8Z3XwngBcDAXuGrz8J6Joix2CFQ2KlCeARA&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/agnieszka.dziewiatnik?__cft__[0]=AZWaxVDFxhlTsuo3emTF2zsURuP4zDxGUKi7wpSwzYDW1R-Wlw2n2zigmI_2-EF0z0D0m9_ARcGwuzABqbzJ4opNwEyZla8OkHxuR6ErjPx9LQUhkueZjE_6ix_ofkchT7SMpkxNKslFsfDlWrWsqrA8&__tn__=-]C%2CP-R


ROZUMIEMY
POTRZEBY

NASZYCH GOŚCI

Wiemy, jak ważnym dniem są walentynki. Właśnie dlatego
przygotowaliśmy nasz walentynkowy tydzień. Chcemy, aby
wszyscy goście, mogli spędzić ten dzień, z bliska osobą.

Naszą ofertę, kierujemy do osób, które chcą tworzyć wyjątkowe
wspomnienia w tym niezwykłym dniu.



Odpowiedź: 
Na to wyjątkowe wydarzenie, przygotowaliśmy
czterodaniowe menu z afrodyzjakami (w wersji

mięsnej oraz wege).

Pytanie 1
Z ilu dań składa się

obiad/kolacja podczas tygodnia
walentynkowego?

 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedź: 
Pobyt można zarezerwować od 10.02.2023 do

19.02.2023 na dowolną ilość osób.

Pytanie 2
Kiedy można zarezerwować

pobyt?

Odpowiedź: 
Tak. Przygotowaliśmy specjalną ofertę w

ramach tygodnia walentynkowego. Możesz ją
znaleźć wyżej w sekcji “wyjątkowa oferta”.

Pytanie 3
Czy mogę zarezerwować pobyt
w pakiecie z innymi atrakcjami

zaprzyjaźnionych marek?
Odpowiedź: 

Skontaktuj się z nami pod adresem
bok@grapetownhotel.pl

 lub zadzwoń na +48 68 353 70 90

Pytanie 4
Masz inne pytania dotyczące

pobytu?

mailto:bok@grapetownhotel.pl


Możesz także, skontaktować się z nami
mailowo: bok@grapetownhotel.pl

Zadzwoń, aby dokonać rezerwacji:
+48 68 353 70 90

mailto:bok@grapetownhotel.pl

