
PAKIET SYLWESTROWY

2 noclegi +  (z piątku na sobotę wraz z wyżywieniem)1 gratis
całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, 
obiad serwowany - pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + obiad gratis 01.01.2017)
uroczysta kolacja z balem sylwestrowym - zespół Martinz Band (dla dzieci mini bal do godz. 1.00, min. 15 dzieci)

ognisko nad brzegiem jeziora z grzańcem i pieczeniem kiełbasek ( 30.12.2017 godz. 20.00) 
SPA (sauna sucha i parowa, wanna z przeciwprądem, jacuzzi)
FITNESS (siłownia, sala fitness)
10% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne i relaksacyjne

PAKIET OBEJMUJE:

do 4 roku życia - nocleg bezpłatnie 
jeżeli nie zajmują oddzielnego łóżka*

możliwość wykupienia 1/2 wyżywienia 30 zł / dziecko / doba*

29.12.2017 - 01.01.2018

PRZEDŁUŻENIE POBYTU
   osoba dorosła (nocleg, śniadanie, obiadokolacja) - 100 zł / osoba / doba
   dzieci od 4 do 12 lat - 85 zł / osoba / doba
   dzieci do 4 lat - GRATIS

  KOSZT POBYTU
    700 zł / osoba
       z balem Sylwestrowym

                    DZIECI 
   od 4 do 12 lat - 450 zł / osoba
          do 4 roku GRATIS

   BAL SYLWESTROWY
        350 zł / osoba
Dla osób indywidualnych nie korzystających
               z pobytu sylwestrowego.

                     

Rezerwacja i więcej informacji: Recepcja Hotelu  |  tel: 87 428 0 700  | mail:wilkasy@azs.pl

z zespołem

   Martinz Band

* dotyczy dzieci z opiekunami



AZS COSA Ośrodek w Wilkasach  |  ul. Niegocińska 5, Wilkasy  |  11-500 Giżycko    
 tel: 87 428 0 700  |  fax: 87 428 0 701   |  mail: wilkasy@azs.pl  |   www.azs-wilkasy.pl

DANIE GŁÓWNE SERWOWANE
Aromatyczna  zupa krem brokułowy z płatkami migdałowymi

Sandacz w sosie kurkowym
Ziemniaki z koperkiem

Bukiet surówek

DANIA NA CIEPŁO
Karkówka w marynacie w towarzystwie klusek ślaskich

Pieczone mięsiwa podane na kolorowym ryżu
Barszcz czerwony z krokietem

PRZYSTAWKI
Kompozycja ryb w pomidorach 

Śledzik w śmietanie i w oleju
Galantyna z drobiu 

Jaja faszerowane mix
Półmisek soczystych mięs pieczonych, wędlin szlachetnych oraz pasztetów

dodatki: warzywa świeże, konserwowe, aromatyczne dipy, pieczywo białe i ciemne

BUFET SAŁATKOWY
Sałatka z grillowanym kurczakiem

Sałatka grecka

BUFET KAWOWY
 Kawa, herbata, owoce, słodkie rozmaitości: szarlotka i sernik 

STÓŁ WIEJSKI
Szynka podkomorzego

Wiejskie wyroby wędliniarskie 
Deska serów
Strogonow

Tatar wołowy

Smalec
Ogórki kiszone

NAPOJE I ALKOHOL
Szampan na toast noworoczny, 0,5 l wódki na parę 

oraz napoje (sok, woda, pepsi, 7up, mirinda) ok. 1,5 l na osobę

MENU SYLWESTROWE

Sałatka jarzynowa

Placki ziemniaczane na ciepło


	Strona 1
	Strona 2

