SYLWESTER 2018/2019
Już czas pomyśleć o sylwestrze! Każdy kto pragnie przeżyć
niezapomniane chwile w tę cudowną noc z pewnością
skorzysta z naszej oferty.
Proponujemy dwie imprezy w dwóch różnych
klimatach. Pierwszy z nich to tradycyjny bal
sylwestrowy. Impreza odbywać się będzie w
pięknie udekorowanej sali przy dźwiękach hitów
muzyki disco i dance. Alternatywa dla tej imprezy
jest

Zabawa

odbywająca

się

w

klimatycznej

drewnianej Karczmie Myśliwskiej, tu rządzić
będą największe hity lat 70-tych i 80-ty oraz
muzyka rokowo-folkowa. Oczywiście nasi goście będą mogli skorzystać z obu opcji i
w trakcie zabawy przechodzić z jednej imprezy na drugą.

P A K I E T
29.12.2018
(sobota)

S Y L W E S T R O W Y

- przyjazd i zakwaterowanie
- sauna i siłownia
- obiadokolacja
- śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego)

30.12.2018
(niedziela)

- przejazd bryczkami / saniami po okolicy, poczęstunek gorącą zupą, grzanym winem
- w wolnym czasie możliwość skorzystania z nauki tańca, sauny i siłowni
- obiadokolacja (w formie bufetu szwedzkiego)
- śniadanie (w formie stołu szwedzkiego)
- w wolnym czasie możliwość skorzystania z nauki tańca, sauny i siłowni

31.12.2018
(poniedziałek)

01.01.2019
(wtorek)

- ognisko pod wiata grillową (pieczenie kiełbasek, wędzenie ryb, poczęstunek bigosem
myśliwskim, zupą)
- Bal Sylwestrowy oraz zabawa w Karczmie Myśliwskiej - niezapomniana zabawa do
białego rana. Bogate i pyszne menu sylwestrowe, dania gorące i mnóstwo przekąsek
zimnych (m. in. wyroby z własnej wędzarni oraz pieczony dzik). O północy uroczyste
przywitanie Nowego Roku pokazem fajerwerków.
- śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego)
- wykwaterowanie

✓ PAKIET 4 DNI: 650 zł od osoby (29.12– 01.01)
(w cenę wliczona jest już zabawa sylwestrowa i wymienione atrakcje)

Podczas pobytu w naszym ośrodku goście
mogą bezpłatnie skorzystać z:
•

sauny fińskiej;

•

siłowni.

Za dodatkową opłatą mogą Państwo skorzystać z
masażu oraz innowacyjnej metody terapii PDTR
tel. 507 027 537 – www.rehzdrowie.pl

W cenę pakietu wliczona jest zabawa sylwestrowa.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

KONTAKT
Wszelkie informacje oraz rezerwacje
+48 511 989 447 lub janina54@o2.pl

Dane do przelewu:
P.U.H „JK”
Nowęcin ul. Łebska 13
84-360 Łeba
83 2490 0005 0000 4500 1578 2724

www.leba-janina.pl
www.facebook.com/lebajanina

BAL SYLWESTROWY NA SALI

IMPREZA W KARCZMIE MYŚLIWSKIEJ

OŚRODEK

Serdecznie zapraszamy!

