SYLWESTER 2019/2020
Przywitaj Nowy Rok razem z nami! Zapewniamy
świetną i huczną
zabawę.
Zapraszamy
nad morze
z rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi,
we
dwoje.
Będzie
kolorowo,
atrakcyjnie i wystrzałowo.
Zapraszamy stałych gości i tych,
chcą zarazić się wyjątkową atmosferą
i zauroczyć nadmorską okolicą.
Jak
co
roku
proponujemy
tradycyjny
bal
sylwestrowy w gustownie udekorowanej sali, gdzie
usłyszycie największe hity muzyczne gwarantujące zabawę
do białego rana!
P A K I E T
30.12.2019
(poniedziałek)

31.12.2019
(wtorek)

01.01.2020
(środa)

02.01.2020
(czwartek)

S Y L W E S T R O W Y

- przyjazd i zakwaterowanie gości (pakiet: 30.12.2019 – 02.01.2020);
- w wolnym czasie możliwość skorzystania z sauny fińskiej, siłowni i salki
sportowej;
- 17.00-20.00 – obiadokolacja;

- 9.00-10.00 – śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
- przyjazd i zakwaterowanie gości (pakiet: 31.12.2019 – 03.01.2020);
- 11.00-12.00 - w wolnym czasie możliwość skorzystania z zajęć tanecznych z
udziałem instruktorki tańca;
- od 14.00 – ognisko z muzyką pod wiatą grillową (pieczenie kiełbasek, gorąca
zupa, grzaniec);
- 20.00 - Bal Sylwestrowy z muzyką na żywo do białego rana. Bogate menu
sylwestrowe, dania gorące i mnóstwo zimnych przekąsek (m.in. wyroby własne).
Atrakcja wieczoru: pieczony dzik. O północy uroczyste przywitanie Nowego Roku
pokazem fajerwerków.
- 10.00-11.00 - śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego;
- od 13.00 – przejazd bryczką po okolicy, ognisko pod wiatą grillową (pieczenie i
wędzenie ryb, grzaniec);
- 17.00-18.00 - obiadokolacja;
- od 19.00 poprawiny Sylwestra – dyskoteka w Karczmie;
- zimne przekąski, kawa, herbata;
- 8.00-10.00 - śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego;
- wykwaterowanie gości (pakiet: 30.12.2019-02.01.2020);
- 11.00-12.00 - zajęcia taneczne w sali lustrzanej prowadzone przez instruktorkę
tańca;
- od 13.00 wycieczka autokarowa po Łebie;
- 16.00-20.00 obiadokolacja w Karczmie Myśliwskiej

- 8.00-10.00 – śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego;
- 10.00 – wykwaterowanie gości (pakiet 31.12.2019-03.01.2020);

03.01.2020

Dla gości przedłużających pobyt:
- 17.00-18.00 – obiadokolacja;
- od 19.00 – dyskoteka;

(piątek)

PAKIET 4 DNI: 750,00 zł od osoby
(pakiet: 30.12.2019-02.01.2020 oraz pakiet: 31.12.2019-03.01.2020)
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do dnia 06.01.2020 – dodatkowa
opłata – 120,00 zł od osoby/dobę
(w cenę wliczona jest już zabawa sylwestrowa i wymienione atrakcje)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

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

sauny fińskiej;

•

zajęć tanecznych;

•

boiska typu „Orlik”;

•

siłowni.

Za dodatkową opłatą mogą Państwo skorzystać z masażu oraz
innowacyjnej metody terapii (INDIBA, CranioSacralna, fala
radiowa) – szczegóły na stronie www.rehzdrowie.pl, rezerwacje
tel. 507 027 537

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

MENU BALU SYLWESTROWEGO
DANIA GŁÓWNE:
Rosół z bażanta z kołdunami
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
Pierś z indyka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami
Łosoś na parze z Pesto z Rukoli
Godz. 22.30
Pieczony w całości dzik podawany z kaszą gryczaną
Godz. 1.00
Strogonoff z kluseczkami lub zupa gulaszowa
Godz. 2.30
Barszcz czerwony z pasztecikiem
PRZEKĄSKI:
Pasztet z dzika
Boczek faszerowany
Roladki z indyka
Wędzonki własnego wyrobu (szynka, boczek, kiełbasa)
Półmisek serów
Jajka faszerowane kawiorem
Sałatka grecka
Mozarella Capresse
Sałatka kaszubska
Sos czosnkowy, żurawinowy, chrzanowy
Pieczywp
Masło
RYBY:
Wędzony łosoś
Pstrąg w galarecie
Śledź po łebsku
Tatar ze śledzia
BUFET DESEROWY:
Kawa
Herbata
Owoce
Ciasta
NAPOJE ZIMNE:
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, pepsi, woda gazowana i niegazowana
Na każdą parę przypada 0,5 l wódki lub 0,7 l wina

BAL SYLWESTROWY NA SALI

IMPREZA W KARCZMIE MYŚLIWSKIEJ

OŚRODEK

OKOLICE I ATRAKCJE

Serdecznie zapraszamy!

