
 

 

23 grudnia poniedziałek 

Śniadanie w godz. 7:00-11:00 

Obiadokolacja serwowana o ustalonej porze, między godz. 17:00 a 20:00 

 

Zupa pomidorowa z lanym ciastem 

Szaszłyk drobiowy z boczkiem, podany  z frytkami, fasolką szparagową  

i sosem tzatziki 

Woda mineralna 

24 grudnia wtorek – Wigilia 

Śniadanie w godz. 7.00-11.00 

Uroczysta Kolacja Wigilijna serwowana o ustalonej porze, między godz. 17:00 a 20:00 

 

Barszcz czerwony z uszkami 

Pieczony filet z pstrąga oraz panierowane dzwonko karpia 

Kapusta z grochem 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Paszteciki z łososia i szpinaku 

Sałatka śledziowa z jajkiem i jabłkiem  

Chałka świąteczna 

Ciasta domowe 

Woda mineralna 

Kompot z suszu 

Kawa lub herbata 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 grudnia środa – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia  

Śniadanie w godz. 7:00-11:00 

Obiad Bożonarodzeniowy serwowany o ustalonej porze, między godz. 13:00 a 15:00 

 

Rosół z makaronem 

   Duszona wołowina z ziemniakami puree i buraczkami 

Sernik domowy 

Woda mineralna 

Kawa lub herbata 

 

g. 15:00-18:00 Warsztaty świąteczne dla dzieci  

 

26 grudnia – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia  

Śniadanie w godz. 7:00-11:00 

Animacje dla dzieci w g. 13:00-17:00 

 

Obiadokolacja w Drugi Dzień Świąt serwowana o ustalonej porze, między godz. 

16:00-19:00 

 

Zupa grzybowa z łazankami 

Pieczona szynka w sosie własnym z ziemniakami z koperkiem i surówkami 

Woda mineralna 

 

27 grudnia  

Śniadanie w godz. 7:00-11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 

590 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) 

 

350 zł / pobyt 3 osoby powyżej 16 roku życia w pokoju 3-osobowym na 4 dni  

(3 noce: np. 23-26.12 lub 24-27.12, od obiadokolacji / kolacji do śniadania) 

 

150 zł / każda kolejna doba dla 1 osoby w pokoju 3-osobowym wraz ze śniadaniem  

i obiadokolacją 

 

Dziecko do lat 6 – pobyt na 4 dni (3 noce: np. 23-26.12 lub 24-27.12,  

od obiadokolacji / kolacji do śniadania) GRATIS 

 

320 zł / pobyt dziecka powyżej 6 roku życia lub kolejne dziecko do lat 16 na 4 dni  

(3 noce np. 23-26.12 lub 24-27.12, od obiadokolacji / kolacji do śniadania)  

 

Ważne informacje: 

• Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 

• Restauracja hotelowa czynna w godz. 7:00-22:00. Specjalnie dla Państwa  

rabat 10 %  na wszystkie dania i napoje z karty 

• W pokoju będzie czekać na Państwa butelka wina i słodka niespodzianka  

a dla dziecka miły prezent 

 

Atrakcje dla dzieci: 

• Kącik zabaw 

• Możliwość wypożyczenia książeczek do czytania lub gier rodzinnych 

• Udogodnienia dla dzieci w pokojach i restauracji 

• Duży ogród 

• Możliwość wypożyczenia sanek i ślizgów do zabaw na śniegu 

 


