
Magiczne Święta 
Bożego Narodzenia

Serdecznie zapraszamy do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia 
w przytulnych wnętrzach Chochołowego Dworu.

 
Niech magia świąt zagości w Waszych sercach.

 
U nas poczujecie zapach prawdziwej choinki, 

świątecznych ciasteczek oraz ciepło domowego ogniska.



23 grudnia -  piątek

Obiadokolacja serwowana  

Zupa pomidorowa z lanym ciastem
Stek z kurczaka z masłem ziołowym podany 

na pieczonych ziemniakach z warzywami
Tiramisu

Kompot domowy
 

24 grudnia -  sobota – Wigilia
 

Śniadanie w godz. 7.00-11.00
 

g.17.00-20.00 Uroczysta Kolacja Wigilijna przy dźwiękach
najpiękniejszych kolęd

 
Barszcz czerwony z uszkami

Pieczony filet z pstrąga
Panierowany karp

Kapusta z grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami

Paszteciki z łososia 
Sałatka śledziowa z jajkiem i jabłkiem

Chałka świąteczna
Świąteczne ciasta domowe

Woda mineralna
Kompot z suszu

Kawa lub herbata
 

25 grudnia - niedziela – Pierwszy Dzień Świąt Bożego
Narodzenia 

Śniadanie w godz. 7:00-11:00

Obiad Bożonarodzeniowy 
Zupa grzybowa z łazankami

  Confitowany filet z kaczki w sosie z wędzonej śliwki, 
pęczotto i sałatka z buraków

Sernik domowy
Woda mineralna

Kawa lub herbata
 

Nastrojowy wieczór przy blasku ogniska (przy sprzyjającej
aurze) wraz z grzanym winem lub rozgrzewającą herbatą.

 

26 grudnia - poniedziałek– Drugi Dzień Świąt Bożego
Narodzenia
 
Śniadanie w godz. 7:00-11:00

Obiadokolacja serwowana 
Rosół z makaronem

Duszona wołowina z ziemniakami purée
i buraczkami

Tarta śliwkowa
Woda mineralna

27 grudnia - wtorek
Śniadanie w godz. 7:00-11:00



Oferta zawiera:

- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem
  (od obiadokolacji 23.12 lub kolacji wigilijnej 24.12 
   do śniadania w dniu wyjazdu 26.12 lub 27.12)
- wieczór przy ognisku wraz z rozgrzewającym   
  napojem
- butelkę wina i słodką niespodziankę a dla   
  dziecka miły prezent,
- nastrojowe wieczory w naszej restauracji,
- kącik foto do robienia pamiątkowych 
  świątecznych zdjęć,
- duży wybór książeczek do czytania oraz 
  gier rodzinnych z naszej biblioteczki,
- udogodnienia dla dzieci w pokojach
  i restauracji,
- sanki i ślizgi do zabaw na śniegu;

Pobliskie atrakcje (dostępne wg harmonogramu
dostępnego bliżej terminu):

- kulig w Dolinie Prądnika w Ojcowie,
- pasterka w Kaplicy na Wodzie w Ojcowie,
- lodowisko w Wielkiej Wsi i Olkuszu,
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie,
- Wystawa Szopek Krakowskich;

Cena:
980 zł / pobyt dla 1 osoby w pokoju 
2-osobowym na 4 dni (3 noce: np. 23-26.12 
lub 24-27.12, od obiadokolacji / kolacji do
śniadania w dniu wyjazdu)

Jedno dziecko do lat 6 – pobyt na 4 dni (3 noce:
np. 23-26.12 lub 24-27.12, od obiadokolacji /
kolacji do śniadania w dniu wyjazdu) GRATIS

520 zł / pobyt drugiego dziecka do 12 lat na 
4 dni (3 noce np. 23-26.12 lub 24-27.12, od
obiadokolacji / kolacji do śniadania w dniu
wyjazdu)

580 zł / pobyt trzeciej osoby powyżej 12 roku
życia w pokoju 3-osobowym na 4 dni 
(3 noce: np. 23-26.12 lub 24-27.12, od
obiadokolacji / kolacji do śniadania w dniu
wyjazdu)

265 zł / każda kolejna doba dla 1 osoby 
w pokoju 2-osobowym wraz z obiadokolacją 
i śniadaniem w dniu wyjazdu



Dane do przelewu:
 

Dwór AMV Group Sp. z o.o. Sp. k. 
31-357 Kraków, 

Ul. J. Conrada 63 
Santander Bank Polska S.A. nr konta: 
23 1090 1665 0000 0001 0788 7080

Wstępna rezerwacja zakładana jest na maksymalnie 3 dni.
Rezerwacja jest gwarantowana po wpłacie 100% wartości pakietu.
Istnieje możliwość anulacji rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. Wpłacona kwota
zwracana jest w formie voucheru do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy na dowolne usługi
świadczone przez Chochołowy Dwór.
W przypadku anulacji na mniej niż 14 dni  przed przyjazdem wpłacona kwota nie jest zwracana.

Warunki rezerwacji i anulacji:

1.
2.
3.

4.
 

Chochołowy Dwór 
ul. Jana III Sobieskiego 172 

32-048 Jerzmanowice
 tel. 12 620 39 00, 

e-mail: recepcja@chocholowydwor.pl
 


