SYLWESTER W GÓRACH- AKTYWNY KONIEC ROKU
SREBRNA GÓRA -VILLA HUBERTUS
Zapraszamy na Sylwestrowy Pobyt w magicznej scenerii górującej nad nami twierdzy, w klimatycznym
pensjonacie z pyszną domową kuchnią, imprezą do rana. To propozycja dla rodzin, par, paczki przyjaciół,
miłośników rowerowych rajdów po górach, szaleństwa na stoku…..
Tajemnica, adrenalina, przygoda, zabawa!
ZJAZDY NA LINACH – bezpieczna, ale pełna pozytywnych emocji zabawia. Uczestnicy będą mogli zjechać z 30metrowego wiaduktu dawnej kolejki zębatej. To pierwszy krok do poznania technik alpinistycznych.
Gwarantujemy wsparcie profesjonalnej kadry, wysokiej jakości atestowany sprzęt a po ukończeniu zabawy
certyfikaty dla wszystkich uczestników.
cena 25 zł/os
TWIERDZA SREBRNA GÓRA oferta z www.forty.pl
Nocne zwiedzanie rozpoczyna się marszem z pochodniami lub latarenkami i szturmem na Twierdzę.
Przewodnicy w mundurach epokowych wprowadzają Was w inny, nocny wymiar Twierdzy. Standardowe
zwiedzanie , oparte na historycznych faktach , nocą przybiera formę legend i tajemni osnuwających forty.
Cena 40 zł/os
Czas zwiedzania ok.2 godziny

IMPREZA SYLWESTROWA
Każdy znajdzie tu coś dla siebie, i miłośnicy tańca, i ogniskowych klimatów.
Zabawa na luzie, kilka lokalizacji, muzyka ( PLAY LISTY), tańce w plenerze ( ogrzewana i przeszklona wiata),
dobre jedzenie, napoje, szampany
Do wyboru mamy bogaty szwedzki bufet i bar z napojami, balię i ognisko, salę do tańca
Spróbuj wszystkiego!

----------------------------------Szczegóły oferty:
Pobyt zaczynamy od obiadokolacji 28.12 od godziny 17.00 do 20.00
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
Śniadania serwujemy od 8.00 do 11.00 z wyjątkiem 01.01- od 9.00 do 12.00
Obiadokolacje 16.30-19.30
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych posiłków.
Bar : alkohole, grzane wino, przekąski
Impreza:
Poziom 1 bar i mała sala ze szwedzkim bufetem ( parter ośrodka)
Poziom 2 balia i sala do tańca ( teren przy ośrodku)

Poziom 3 ognisko z grillem ( poniżej ośrodka)
Menu Sylwestrowe:
Bufet: na gorąco krem z pieczonych buraków, paszteciki z grzybami, leczo, bigos staropolski -serwowane 1
razowo
Zimne przekąski - dostępne cały czas
Sałatki: mx sałat z gruszką i żurawiną, wykręcona kasza na ostro, stara dobra jarzynowa,
Śledzik w 3 odsłonach, mix pieczonych mięs, marynowane przysmaki
Soczewica z warzywami, koszyczki z tortilli z nadzieniem
Grill: serwowany 1 razowo
Kiełbaski, sery, szaszłyki, pieczywo
Napoje: Szampan-1 na 2 osoby, soki, woda
TERMINY, ŚWIADCZENIA, CENY
28.12-01.01.
4 NOCLEGI
4 ŚNIADANIA
4 OBIADOKOLCJE
NOCNE ZWIEDZANIE TWIERDZY
ZJAZDY Z WIADUKTU
IMPREZA SYLWESTROWA Z POWYŻSZYM MENU
Ceny od 650 DO 665 ZŁ/OS
1330 ZŁ-POKÓJ 2-OSOBOWY
1980 ZŁ-POKÓJ 3-OSOBOWY
2620 ZŁ-POKÓJ 4-OSOBOWY
STUDIO DLA 6-7 OSÓB (2 POKOJE , ANTRESOLA, WSPÓLNA ŁAZIENKA)-620zł/os

FORREST USŁUGI TURYSTYCZNE
SREBRNA GÓRA, UL. GÓRNE MIASTO 15
www.villahubertus.com.pl
poczta@wycieczkisrebrnagora.com
villahubertus@villahubertus.com.pl

530954677, 507158548,748180326
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

