
 

Oferta na wieczór panieński 2022 
 

 

 

 

 

 

Organizujesz wieczór panieński w siedlisku Anahata? Chciałabyś, by 

był wyjątkowy, ale masz zbyt dużo obowiązków na głowie i niewiele czasu, 

by dobrze go zorganizować? Zostaw to nam! Proponujemy skorzystać         z 

naszego doświadczenia i  wyjątkowej oferty, aby oderwać się od standardu. 

Gwarantujemy, że ta impreza będzie należała do tych najlepszych w życiu, 

wystarczy, że zostawisz nam jej przygotowanie. 



 
 

 

Poniżej przedstawiamy pełną listę propozycji, przejrzyj proszę 

i daj znać, z których chcesz skorzystać. 

 

 

1) Sesja zdjęciowa - koszt: 180zł 
 

Wieczór panieński powinien być zabawą na całego. Bez przejmowania 

się kto i kiedy będzie robił zdjęcia. Wy szalejcie, a my uwiecznimy każdą 

chwilę! 

Ok 20-25 ujęć / czas trwania: 45min 

 

 
2) Kelner - koszt wynajęcia prywatnego kelnera na 3h: 250zł 

 
Na wieczorze przyda się mężczyzna, który z uśmiechem na twarzy będzie 

do Waszych usług – zrobi i poda drinki, rozpali ognisko, dopilnuje 

potraw na grillu, tak abyście mogły pić 

i szaleć bez wychodzenia z basenu czy jacuzzi. 

 

 
 



 
 

3) SPA & odnowa biologiczna 

 

    Masaż będzie idealnym początkiem dalszych, panieńskich szaleństw. 

Zarówno przyszła Pani Młoda, jak i przyjaciółki zasługują na chwile 

relaksu. Profesjonalna masażystka pomoże w wyborze zabiegu 

• masaż ajurwedyjski Abhyanga 

• indyjski masaż Shirodhara (kark, głowa, twarz) 

• polinezyjski masaż lomi-lomi, 

• masaż balijski 

• gorącymi kamieniami 

• refleksoterapia 

 

Cena za masaż  według cennika na stronie ( zakładka SPA & wellness) 

www.anahata.com.pl/masaze 

 

 

Przy dobrej pogodzie istnieje możliwość wykonania 

masaży w plenerze  (nad jeziorem lub w ogrodzie siedliska). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.anahata.com.pl/masaze


4) Organizacja ogniska - koszt: 40zł 

 

    Miejsce biesiadne dla zwieńczenia wieczoru. Rozpalimy dla Was ognisko i 

będziemy utrzymywać ogień tak, abyście mogły usmażyć kiełbaski, upiec 

ziemniaczki czy ogrzać się wieczorową porą. 

 

 

 

 

5) Sauna 
 

    Wieczorny seans aromaterapeutyczny w bani rosyjskiej przyniesie 

Wam dodatkowe korzyści - poprawi  samopoczucie i odpręży organizm. 

Sauna opalana jest piecem na drewno, 2h seans 170 zł 

 



Cennik oraz warunki rezerwacji 
 

 
Organizacja wieczoru panieńskiego  +48 535 878 014 

 

Rezerwacja wieczoru panieńskiego krok po kroku: 

1.  wybierz dogodny termin oraz ilość osób – aktualny grafik 

         dostępny na stronie www.anahata.com.pl/zarezerwuj 

2.  Zadzwoń do nas  +48 535 878 014 

 

Proszę mieć na uwadze poniższe informacje: 

 

• imprezy zorganizowane dla mniejszej ilości osób, powinny liczyć 

się z faktem, że w tym samym czasie w drugim domu będzie odbywała 

się impreza o podobnym charakterze. 

 

Każda grupa ma swoją altanę grillową do dyspozycji, jednak ogród 

siedliska, w tym część SPA i CHILL jest wspólna dla wszystkich gości 

przez cały czas trwania rezerwacji, wyłączając wieczory. 

 

 

 

• imprezy zorganizowane dla dużych grup z jednoczesnym 

wynajem 2 domów: rezerwują siedlisko na wyłączność (obsługa 

pracuje normalnie wg swoich grafików). 

 

 

Konieczne jest telefoniczne/mailowe ustalenie daty imprezy. 

Nie łączymy imprez zorganizowanych z wyjazdami rodzinnymi. 

 
 

Aby każda grupa mogła swobodnie skorzystać ze wszystkich atrakcji siedliska, 

wprowadzamy podział sekcji siedliska na wyłączność od godz. 19.00-24.00: 

 

1. sekcja SPA – basen, jacuzzi, loża wypoczynkowa 

2. sekcja CHILL – altana w stylu boho z kinem plenerowym  i balią  

ogrodową ogrzewaną na drewno 

 

Grupa, która rezerwuje termin jako pierwsza może wybrać, w który dzień chce 

zająć sekcję SPA, a w który CHILL. 

http://www.anahata.com.pl/zarezerwuj


 

3. Po ustaleniu szczegółów z obsługą dokonaj rezerwacji, korzystając       

z naszej strony www.anahata.com.pl/zarezerwuj 

 

 

Przy dokonywaniu rezerwacji proszę obowiązkowo zaznaczyć w 

opcjach dodatkowych: 

• że jest to rezerwacja na wieczór panieński - do podstawowej ceny 

wynajmu doliczana jest dodatkowa opłata za imprezę 

zorganizowaną w wysokości 200zł  

 

 

Rezerwacji możemy również dokonać w Waszym imieniu, w tej sprawie 

proszę o kontakt. 

 

    

 
Cena obejmuje: 

• nocleg w komfortowych domach gościnnych 

• w sezonie ciepłym do dyspozycji bez ograniczeń czasowych – 

podgrzewany basen    

• 4h seans w gorącej balii w altanie z kinem plenerowym  

www.anahata.com.pl/altana-boho 

• dekoracja stała napis „wieczór panieński” na drewnianym 

statywie 

• możliwość korzystania z jednej z dwóch altan grillowych  i miejsca 

na ognisko ( zapewniamy kije do ogniska, kociołek) 

• kompleks wypoczynkowy przy basenie 

• altana w stylu boho z kinem plenerowym i balią ogrodową 

• hektar zagospodarowanego terenu 

• prywatny pomost nad jeziorem i łódka 

  

 

http://www.anahata.com.pl/zarezerwuj


Przyjmujemy rezerwacje wg następujących kryteriów: 

 

1. W miesiącach od października do kwietnia – rezerwacje 2-dniowe 

2. w miesiącu maj, czerwiec – rezerwacje 4-dniowe 

3. nie przyjmujemy rezerwacji  na wieczór panieński w sezonie 

wysokim  tj.  od 1.07 – 2.09.22 

4. w miesiącu wrzesień przyjmujemy  rezerwacje 3-dniowe  

 

 

Nie zapewniamy worków z lodem do wiadra do alkoholu oraz brykietu i 

rozpałki na grill. 

 

Na terenie siedliska oraz w domach obowiązuje zakaz rozrzucania 

konfetti (prosimy również nie kupować balonów z konfetti w środku).  

W domach zakazane jest palenie papierosów oraz używanie dymownic. 

 

Rezerwacje w siedlisku objęte są obowiązkową kaucją zwrotną w 

wysokości 400zł (kwota jest zwracana na wskazane konto w ciągu 3 

dni roboczych). 

Pozostałą część należności za pobyt jest płatna przelewem przed 

przyjazdem lub gotówką w dniu zameldowania. 

 


