Sylwester w Reymontówce

2017 / 2018
REYMONTÓWKA
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym Pensjonatem!
Reymontówka to miejsce, w którym
każdy
znajdzie
cos
dla
siebie.
Atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu
uroczych
okoliczności
przyrody.
Oferujemy
Państwu
wspaniałą
panoramę Tatr z doskonały widokiem
na Giewont przy akompaniamencie
szumu
sąsiadującego
strumyka.
Bliskość atrakcji turystycznych regionu,
tras spacerowych i narciarskich, górskich szlaków, ale również
jedynych
i niepowtarzalnych
Zakopiańskich Krupówek zawsze tętniących życiem.
Do tego oddajemy Państwu przestronne i eleganckie pokoje oraz
smaczną kuchnię.
Zadbamy o to, aby nasi Goście wypoczywali w miłej rodzinnej
atmosferze ubarwionej ciekawą ofertą animacyjną dedykowaną
małym i dużym.

UWAGI WSTĘPNE
Zapraszamy Państwa do powitania Nowego Roku w Pensjonacie
Reymontówka***!
Kameralna, domowa atmosfera, niepospolita kuchnia, skrzący się śnieg,
zimowe atrakcje, animacje dla dzieci oraz szalona zabawa sylwestrowa…

PROGRAM
Dzień 1 czwartek 28.12.2017:
Od godz. 14:00 - możliwość zakwaterowania
Gorrrące przywitanie w kościeliskim stylu.
Oscypki grillowane z żurawiną i przedni
grzaniec podhalański. Pajda wiejskiego chleba
ze smalcem i kiszonym ogórem!
Od godz. 18:00 - obiadokolacja
Po
kolacji
wszystkie
dzieci
i
nie
tylko
zapraszamy
do
„Reymontowskiego” kina sylwestrowego na jeden z aktualnych hitów
dziecięcych.
Dla niezaineresowanych pokazem filmowym do dyspozycji rodziców
„przystań” z barem…
Dzień 2 piątek 29.12.2017:
Godz. 8:00-10:00 w formie bufetu

śniadanie

11:00-15:00 - wyjazd na
termy. Rodzinna regeneracja sił
przed
szaleństwem
sylwetrowym.

17:00-19:00 - obiadokolacja

19:30 Animacja –integracja dla rodzin ( karaoke z humorem)
Dzień 3 sobota 30.12.2017
Godz. 8:00-10:00 - śniadanie w formie bufetu
Godz. 15:00 – kulig z pochodniami i aromatycznym, gorącym
grzańcem !

17:00 -19:00 obiadokolacja
Po kolacji zapraszamy na ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy
akompaniamencie kapeli góralskiej !!!

Dzień 4 Sylwester 31.12.2017
Godz. 8:00-10:00 - śniadanie w formie bufetu
11:00 – rodzinne malowanie. Po
zakończeniu oficjalna prezentacja oraz
drobne upominki dla najlepszych
„artystów”.
„Zmalujemy”
wizję
szampańskiej
zabawy,
zimowego
wypoczynku na łonie tatrzańskiej
natury, pokażemy jak pięknie można
spędzać
czas
na
rodzinnych
animacjach.
Godz. 20:00 – rozpoczęcie uroczystej
kolacji sylwestrowej (menu poniżej). Zabawa taneczna przy muzyce na
żywo!!!

Godz. 24:00 –przywitanie Nowego 2018
Roku, wypuszczanie lampionów do
nieba i losowanie wróżb na Nowy Rok.
Godz. 00:30 – ciepła przekąska
Zakończenie hulanek sylwestrowych ok.
godz. 04:00
Dzień 5 Nowy Rok 01.01.2018
Nowy Rok rozpoczniemy od dostarczenia limitowanej serii kefirów
Reymontowskich*** do pokoi.
Godz. 09:00-11:00 – śniadanie w wersji „Dzień po…”
Poza klasycznymi składnikami bufetu, woda z
pomidorowy, żurek na ostro.

ogórków,

sok

Godz. 12:30 – wspólny wyjazd busami do Kuźnic, przesiadka do kolei
linowej i wjazd wszystkich Gości na Kasprowy Wierch. Na szczycie
Reymontowski toast noworoczny! Chętni mogą pozostać na nartach,
dla reszty wspólny powrót do Pensjonatu.

17:00-19:00 – Uroczysta Noworoczna obiadokolacja

Dzień 6 poniedziałek 02.01.2018
Godz. 8:00-10:00 - śniadanie w formie bufetu
Godz. 11:00 – poczęstunek pożegnalny, kawa na drogę, sylwestrowe
łakocie.

MENU KOLACJI SYLWESTROWEJ
Menu uroczysta kolacja:
Przystawka: sushi podhalańskie z wędzonym pstrągiem
Zupa: krem pomidorowy z grzankami i chrupiącym boczkiem
Danie główne: wyborny schab ze śliwką z kluseczkami śląskimi i modrą
kapustą
Deser: Reymontowska panna cotta
Po noworocznych toastach do dalszej zabawy proponujemy:
Barszcz czerwony z krokiecikami oraz ciepłe przekąski urozmaicone
bufetem szwedzkim (dostępnym całą noc): tatar wołowy, carpaccio z
łososia, fileciki śledziowe na musie śmietanowo –jabłkowym, galaretki
drobiowe, półmisek wędlin regionalnych, deska serów, , smalec domowy,
ogórki z beczki, sałatka nicejska, pieczywo, sernik, ciastka domowe,
owoce.
Nielimitowane napoje w godzinach 20.00 – 04.00 : wino musujące,
wino stołowe (białe / czerwone ), wódka, piwo, soki owocowe (jabłko,
pomarańcza, czarna porzeczka), napoje gazowane(cola, fanta, sprite,
tonic), kawa, herbata.

CENNIK
osoba dorosła 1599,00 PLN
pierwsze dziecko do lat 5
49,00 PLN
kolejne dziecko do lat 5 (maksymalnie 2) 499,00 PLN
Dziecko 5 – 12 lat 699,00 PLN
Dziecko 12 – 18 lat 899,00 PLN

Cena zawiera:
 5 x nocleg;
 5 x śniadania bufetowe (w tym wzmocnione śniadanie w nowy rok);
 5 x kolacja (w tym zabawa sylwestrowa z muzyką na żywo);
 wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch;
 kulig + ognisko z kapelą;
 animacje rodzinne;
 wstęp na termy, z dojazdem;
 Saunę;
 Jacuzzi;
 opłatę klimatyczną:
 Ceny obowiązują w wypadku wykupienia pakietu wg powyższego
programu;
 Podany powyżej program może ulec zmianie w związku z
uwarunkowaniami meteorologicznymi. Kolejność atrakcji może się
zmienić i/lub mogą zostać zamienione na alternatywne;
 Istnieje możliwość skorzystania z pakietu przy zwiększonej ilości dni
pobytu. Cena do ustalenia indywidualnie;
 Oferta łączy się z ofertą „Rodzinne Święta pod Tatarami” oraz „Trzej
Królowie w Reymontówce”;
 Dodatkowe rabaty dla osób łączący kolejne oferty, cena do ustalenia
indywidualnie.
 Świadczenia z oferty nie są ekwiwalentne;

OPIS ŚWIADCZEŃ


Nocleg – przestronne, jasne pokoje z łazienkami wyposażonymi w
kabiny prysznicowe i suszarki. W pokojach łoża drewniane oraz
kanapy, stoły z krzesłami, gustowne szafy, TV(LCD 32”), chłodziarki
oraz czajniki bezprzewodowe;



Śniadanie – obfity bufet zimny z wędlinami, nabiałem oraz owocami
i warzywami, dodatkowo stanowisko „fitness” oraz stanowisko

gorące ze smaczniutką jajecznicą lub ciepłymi wędlinami, wspaniała
aromatyczna kawa oraz wybór herbat smakowych;


Kolacja – zawsze świeżutka zupa, danie główne z solidną porcją
mięsiwa lub ryby, woda oraz deser z kawą lub herbatą.

INFORMACJE
Proponujemy także:
1. Animacje i zabawy integracyjne, pomoc w organizacji wypraw z
przewodnikami,
kursów
narciarskich,
transferów
na
stoki,
eksploracji jaskiń;
2. Dla młodszego pokolenia plac zabaw, bawialnię z TV LCD 50”
oraz x-boxem a także wiele gier i zabawek, dart, itp;
3. Do dyspozycji najmniejszych Gości: nianie elektryczne, łóżeczka
turystyczne, wanienki, nocniki, krzesełka w jadalni, śliniaki, sztućce,
podesty łazienkowe, wózki, nosidełka i wiele innych.
4. Masaże i zabiegi kosmetyczne, wykonywane w pokojach;

PROMOCJE INDYWIDUALNE
Rozważ opcję „Rodzinne święta pod Tatrami” oraz „Trzej Królowie w
Reymontówce***”
A może pobyt świąteczno-sylwestrowy ze specjalnym rabatem…?

KONTAKT
Pensjonat Reymontówka***
Ul. Nędzy – Kubińca 170
34-511 Kościelisko
e-mail: reymontowka@mipro.pl
tel:
18 20 70 181
fax:
18 20 79 076
mob:
660 729 661
www.reymontowka.pl
SKYPE:

zespol-reymontowka

FACEBOOK:
Pensjonat Reymontowka
INSTAGRAM: reymontowka

