SYLWESTER ALL INCLUSIVE SOFT 2019
Zapraszamy Państwa do spędzenia kilku miłych i atrakcyjnych Sylwestrowych dni w Węgierskiej
Górce w Pensjonacie Fresco. Węgierska Górka to urokliwa turystyczno-wypoczynkowa miejscowość
w Beskidzie Żywieckim w dolinie rzeki Soły, jest znakomitą bazą dla ludzi kochających góry i
górskie wędrówki Zimą niedaleko stąd do wyciągów narciarskich i tras narciarstwa biegowego.
W tym sezonie po raz kolejny przygotowaliśmy dla Państwa dwa terminy:
I TURNUS Sylwestrowy od dnia 29.12.2019r. do 01.01.2020r.,
II TURNUS Sylwestrowy od dnia 30.12.2019r. do 02.01.2020r.
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ poprowadzi DJ MG
DODATKOWO
OPEN BAR SYLWESTER od godz.22 do godziny 2 przygotuje BARMAN 24
1.dzień 29.12.2019r. niedziela
zakwaterowanie w pensjonacie Fresco,
obiad do godziny 16:00,
19:00 kulig z pochodniami,ognisko z pieczeniem kiełbasek, duszonki, grzaniec Beskidzki
2.dzień 30.12.2019r. poniedziałek
śniadanie bufet 8-10
obiad 14-16
19:00 kolacja pieczenie prosiaka,piwo oraz zabawa z Kapelą Góralską
3.dzień 31.12.2019r. wtorek - Sylwester
śniadanie bufet 8-10
obiad do godziny 15:30
Impreza sylwestrowa z DJ Kris startujemy godzina 20:00
Przystawka,trzy gorące kolacje,zimna płyta, bufet słodkości,napoje zimne i ciepłe, noworoczny
szampan oraz zabawa do rana oraz OPEN BAR
Szczegółowe menu sylwestrowe na stronie www.frescotur.com.pl
4.dzień 01.01.2020r. środa Nowy Rok
śniadanie bufet 10:00 -12:00
wykwaterowanie do 14:00 pierwszy turnus
Uwaga- turnus II
obiad do16:00
19:00 kulig z pochodniami,ognisko z pieczeniem kiełbasek, duszonki, grzaniec Beskidzki
02.01.2020 r. czwartek
śniadanie 8-10
wykwaterowanie do 14:00
W pensjonacie oferujemy :pokoje 2 osobowe z łazienką – cena pobytu 890 zł od osoby

Dzieci do 10 lat 30% rabat
Dodatkowa doba z wyżywieniem 120zł/os
Ośrodek posiada : pokoje z łazienkami, świetlicę,kawiarnię,saunę, dostęp do bezprzewodowego
internetu,darmowy wewnętrzny parking.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Kontakt i dodatkowe informacje tel:601 212 310 Włodek.
Sylwestrowe menu:
Zakąska
Pasztet w symfonii owocowej podany z grzanką czosnkową.
1.Kolacja:
Zupa cebulowa z pasztecikiem w cieście francuskim.
Filet drobiowy z suszonymi pomidorami i serem mozzarella w sosie słodko kwaśnym z pure
groszkowym i surówkami.
Deser
Szwedzki stół:
Swojskie wędliny, mięsa pieczone, deska serów, sałatka jarzynowa, sałatka brokułowa, sałatka gyros,
ryba po grecku, śledź po japońsku, babeczki faszerowane pastą rybną oraz serową, koreczki serowe,
roladki z tortilli, ciasteczka francuskie na ostro, sosy: tatarski oraz czosnkowo ziołowy, pieczywo.
2.Kolacja:
Kotlet bacy (karczek nadziewany kapustą z grzybami otulony wędzonym boczkiem) w sosie
bursztynowym z kluseczkami i miksem sałat z sosem winegret.
Noworoczny toast
3.Kolacja:
Barszcz czerwony z pasztecikami do wyboru z mięsem oraz kapustą i grzybami
4.Napoje
Napoje zimne: soki owocowe, napoje gazowane, woda z limonką i miętą - bez limitu.
Bufet: kawa,herbata - bez limitu
INFORMACJE tel; 601 212 310 WŁODEK
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

