28.12.2015- 03.01.2016

OFERTA SPECJALNA

SYLWESTER

W GÓRACH
***
Serdecznie zapraszamy w góry!
Będzie nam miło gościć Państwa
w naszym Domu Gościnnym Filip w Kamiannej
Dobra lokalizacja naszego domu sprawia, że skorzystać z białego szaleństwo mogą Ci, którzy dopiero
zaczynają przygodę ze sportami zimowymi, jak i Ci którzy świetnie śmigają po stokach. Dla początkujących i
średniozaawansowanych polecamy wyciąg w Kamiannej oddalony od 270 kroków od naszego pensjonatu,
dla bardziej wymagających, trasy narciarskie w Krynicy - Jaworzyna lub Słotwiny. Czas można spędzić nie
tylko na stoku, zachęcamy do zwiedzania uzdrowiska Krynica. Polecamy odwiedzić muzeum zabawek, willę
Kiepury, Muzeum Nikifora, pijalnie wód, deptak zdrojowy i wiele innych.

KOLACJA SYLWESTROWA

MENU

Wieczór sylwestrowy, rozpoczynamy o godzinie 20.00
uroczystą kolacją. O 00.00 zapraszamy na wspólny
toast przed pensjonatem, odpalenie fajerwerków,
sztucznych ogni, petard itp. Potem ogrzejemy się przy
ognisku.

Zimna płyta: półmiski wędlin, kamiański pasztet ze
śliwką, 2 sałatki – sałata ”Zośki” i „Pasterska”, śledzik
w dwóch smakach - w oleju pod pierzynką z cebulki,
w cytrynie; tatar z łososia otulony liściem kapusty z
perliczymi jajkami i chmurką chrzanową, ciasta, deska
serów, owoce.

Zabawy i menu dla dzieci
stolik dziecięcy z menu słodkościowym + danie ciepłe z
menu sylwestrowego + extra naleśniki z kremem
czekoladowym Nutella lub pysznym domowym
dżemem.
Zajęcia z animatorami od godziny 21.00 do 00.15 - w
programie malowanie buziek, tańce, konkursy
plastyczne, wspólne zabawy
Zabawa i menu sylwestrowe dla dorosłych
Zabawa przy muzyce mechanicznej – DJ Dawid. Tańce,
hulanki swawole! Można przywieźć własną muzykę na
płytach audio CD.

Ciepła płyta: prosię pieczone, faszerowane gołąbkami
z kaszy gryczanej i boczku po góralsku; wędzony
łoscypek z grilla z żurawiną; barszcz czerwony z
krokietami Pani Zosi.
Stolik wiejski: smalczyk z jabłkiem , kiełbasa wiejska,
boczek pieczony.
Napoje: kawa, herbata, napoje gazowane; sprite,
coca-cola, soki, woda.
Alkohol: lampka szampana o 00:00 na toast przy
ognisku.
Inne napoje wyskokowe we własnym zakresie.

CENNIK POBYTU

CENNIK KOLACJI SYLWESTROWEJ

Pobyt rozpoczyna się obiado-kolacją w dniu
przyjazdu

400 pln / prara
50 pln – dzieci w wieku 4 - 10 lat
80 pln – dzieci w wieku 11 – 17 lat

90 pln/doba – osoba dorosła – mocleg +
wyżywienie (śniadanie + obiado-kolacja)
45 pln/doba – dzieci w wieku 4 - 10 lat
60 pln/doba – dzieci w wieku 11-17 lat
GRATIS – dzieci 0 – 3 lat
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