DWÓR WAPOWCE
ZAPRASZA NA

SYLWESTER 2019/20
W STYLU RETRO

WAPOWCE K. PRZEMYŚLA
SZAMPAŃSKĄ ZABAWĘ ROZPOCZYNAMY O GODZ. 19.30. O
OPRAWĘ MUZYCZNĄ TEGO WIECZORU ZADBA DOŚWIADCZONY
ZESPÓŁ MUZYCZNY AKCES.
GWARANTUJEMY PAŃSTWU RÓWNIEŻ BOGATE I SMACZNE
MENU, POKAZ FAJERWERKÓW I KONKURSY Z NAGRODAMI.

Sylwester - Wielki Bal w stylu Retro w
sali balowej cena 250 zł/os

Menu:
I danie Główne:
Kolorowa rolada z puree i zestawem surówek
Deser:
Sernik z ganache owocowym i lodami chałwowymi
Ciepłe danie II:
Udka luzowane , faszerowane warzywami z kaszotto z grzybami i sałatą .
Ciepłe danie III:
Barszcz z pasztecikami
Na bufecie zimnym :
Ryby , kolorowe rolady , tarty mięsne , śledzie w trzech osłonach ,trzy
rodzaje sałatek , korona schabowa
Na bufecie ciepłym :
Zupa gulaszowa , pierogi opiekane , gołąbki w sosie

Stół wiejski z mięsami z naszej wędzarni z ogórkami na przegryzkę,
smalcem, chlebem wiejskim, udźcem .
Stół ze słodkościami i owocami .

Bez ograniczeń:
kawa, herbaty różne rodzaje, soki, woda mineralna.

Butelka wódki 0,5l lub zamiennie wina 0,7l na parę.

O północy toast szampanem wznoszony w świetle
fajerwerków!
A ponadto liczne zabawy i konkursy

Po północy pokaz fajerwerków!

Rezerwacja i informacje Dwór Wapowce
Tel. 16 671 06 72
Kom. 601 145 755
dworwapowce@poczta.fm
www.dworwapowce.com
TYLKO REZERWACJE BEZZWROTNE

PAKIETY SYLWESTROWE
pobyt 4 dniowy (3 noclegi w pokoju gościnnym) w cenie:
460 zł w pokoju dwu osobowym / 1os*
PAKIETY SYLWESTROWE DLA DZIECI
pobyt 4 dniowy (3 noclegi) w cenie:
265 zł w pokoju dwu osobowym / 1os**
PAKIETY SYLWESTROWE
pobyt 4 dniowy (3 noclegi w pokoju hotelowym ) w cenie:
520 zł w pokoju dwu osobowym / 1os*
PAKIETY SYLWESTROWE DLA DZIECI
pobyt 4 dniowy (3 noclegi) w cenie:
265 zł w pokoju dwu osobowym / 1os**
* Cena zawiera nocleg ze śniadaniem i oraz Bal Sylwestrowy (Istnieje możliwość modyfikacji
terminów oraz przedłużania) pobytów.
**Cena zawiera nocleg ze śniadaniem i oraz Szalony bal Sylwestrowy w Sali zabaw koliberek. Oferta
obowiązuje dzieci od 4 do 12 roku życia.
W cenie gwarantujemy:
- 4 dni (3 noclegi) wypoczynku w przepięknej Bieszczadzkiej atmosferze
- 3 śniadania formie bufetu istnieje możliwość zamówienia kolacji opcjonalnie
- możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju
- wyjątkowy Bal w stylu Retro w nowej - eleganckiej Sali z bogatym zapleczem kulinarnym
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy tą ofertę, dzięki której będziecie mogli spędzić tegorocznego
Sylwestra w wyjątkowej atmosferze urokliwym klimacie przepięknych polskich Bieszczad.
Do użytku oddajemy Państwu 30 komfortowych urządzonych pokoi(z łazienkami, TV i bezpłatnym
Internetem WIFI).
Dwór Wapowce to również idealne miejsce dla narciarzy i turystów. Kompleks Narciarski w
Przemyślu z wyciągiem krzesełkowym jest doskonale przygotowany oraz oświetlony. Przy wyciągach
można skorzystać ze ski-serwisu, wypożyczalni sprzętu narciarskiego oraz sanek. Dla
zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów proponujemy stok w pobliskiej miejscowości
Arłamów. Czas dojazdu ok. 1godz.

Dwór Wapowce
Wapowce 78A , 37-700 Przemyśl

