Na terenie strefy wellness znajduje się płytki brodzik z ciepłą
wodą i wesołą fontanną. Na basenie można skorzystać z desek
do pływania, piankowych makaronów i dmuchanych piłek. W
recepcji hotelu można zakupić specjalne pieluszki na basen oraz
poprosić o wypożyczenie ręcznika kąpielowego z kapturem dla
maluszków. Latem dla naszych Gości i ich pociech dostępna jest
słoneczna łąka – trawnik z wygodnymi leżakami i ogromnym
terenem zielonym, gdzie można zarówno poleniuchować, jak
i aktywnie spędzić czas.

W ofercie naszego Mineral SPA znajdą Państwo specjalne
zabiegi dla dzieci i młodzieży, między innymi terapeutyczny
masaż całego ciała na bazie znanego ze swoich właściwości
łagodzących i ochronnych masła shea, będący doskonałą
propozycją dla dzieci, które mają problem z podrażnioną
i przesuszoną skórą skłonną do alergii.

Certyfikaty
Obiekt Cottonina Villa & Mineral SPA Resort przeszedł pozytywnie
weryfikację programów selekcjonujących miejsca przyjazne
rodzinom – Hotel Przyjazny Rodzinie i Gufik.

www.cottonina.pl

Nasi najmłodsi Goście traktowani są wyjątkowo troskliwie.

Tuż przy obiekcie, nad przyjemnie szumiącym strumykiem

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy dzień pobytu był

zbudowaliśmy bezpieczny plac zabaw. Huśtawki, zjeżdża-

dla nich niezapomnianą przygodą. Z myślą o dzieciach i ich

lnie, most, liny – wszystko co potrzebne, aby dziecko

rodzicach przygotowaliśmy wiele udogodnień, dzięki

mogło bezpiecznie i aktywnie spędzić czas na świeżym

którym pobyt w Cottonina Villa & Mineral SPA Resort będzie

powietrzu. Plac zabaw jest ogrodzony, a na jego terenie

komfortowy.

znajdują się ławki, tak aby dzieci mogły bawić się pod
czujnym okiem rodziców.

Hotel wyposażony jest w pokój zabaw. Dzieci znajdą tam

By zadbać o komfort rodziców i dzieci, pokój hotelowy

zabawki, kredki, kolorowanki, książki z bajkami, kolorowe

doposażamy na specjalne życzenie w łóżeczko dla dzieci,

poduchy, basen z kulkami, trampolinę i ściankę do wspi-

pościel oraz wanienkę. W pokojowej łazience znajdują się

naczki. W recepcji hotelu można wypożyczyć gry planszo-

dodatkowe worki na zużyte pieluszki. Na specjalne

we dla całej rodziny oraz sprzęt sportowy. W bawialni

życzenie możemy również wyposażyć pokój w czajnik

znajduje się toaleta wyposażona w przewijak dla naj-

i podgrzewacz do butelek. W recepcji hotelu zawsze jest

młodszych. Zadbaliśmy o to, żeby wszystkie elementy

dostępny wrzątek. Rodzice starszych dzieci mogą w rece-

wyposażenia były bezpieczne.

pcji hotelu wypożyczyć odtwarzacz DVD oraz bajki.

W hotelowej restauracji Szef Kuchni serwuje specjalne,

W czasie świąt, letnich i zimowych wakacji oraz długich

smaczne i zdrowe dania dla najmłodszych. Wiemy o tym,

weekendów organizowane są liczne animacje oraz zajęcia

że każde dziecko uwielbia desery, dlatego zapraszamy na

plastyczne dla dzieci i rodziców. Program zajęć jest

pyszne lody i ciasta domowego wypieku. W restauracji

zaplanowany tak, aby rodzice mogli znaleźć chwilę dla

mogą Państwo poprosić o podgrzanie słoiczków z gotowym

siebie. Aktualny program zajęć dla najmłodszych znajduje

jedzeniem w specjalnym podgrzewaczu. Dla wygody

się na tablicach informacyjnych. Wszystkich informacji

Państwa oraz dzieci w restauracji dostępne są specjalne

można również zasięgnąć w recepcji hotelu.

krzesełka, śliniaczki oraz plastikowe naczynia z atestem.

