ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA 2017
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy, magiczny czas dla wszystkich. Chwila
wytchnienia, dająca szansę na zapomnienie o codziennych sprawach. To czas, który warto spędzić
jak najmilej, najlepiej w gronie najbliższych osób.
Wspaniałym pomysłem na wyjątkowe i niezapomniane Święta będzie spędzenie ich w
pięknej Willi Kraj w Ustroniu , gdzie przy zapachu choinki upłyną chwile tradycyjnej polskiej
Wigilii, ze wspólnie śpiewaną kolędą.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę Świąteczną:
Cena:

Pakiet I (23-26.12.2017
lub 24-27.12.2017):
3 noclegi ze śniadaniem w formie bufetu
Kolacja Wigilijna
2 Obiadokolacje Świąteczne

Pakiet II (22-27.12.2017):
5 noclegów ze śniadaniem w formie bufetu
Kolacja wigilijna
4 Obiadokolacje

Pakiet III (22-28912.2017):
7 noclegów ze śniadaniem w formie bufetu
Kolacja wigilijna
6 Obiadokolacji

Pakiet IV (23.12.2017-02.01.2018):
10 noclegów ze śniadaniem w formie bufetu
Kolacja wigilijna
9 Obiadokolacji

600,00 zł/osoba w małym pokoju dwuosobowym
700,00 zł/osoba w pokoju podwyższony standard
460,00 zł/dziecko (3-14 lat)
810,00 zł/osoba w apartamencie
900,00 zł/osoba w małym pokoju dwuosobowym
670,00 zł/dziecko (3-14 lat)
1 050,00 zł/osoba w pokoju podwyższony standard
1 200,00 zł/osoba w apartamencie
1 150,00 zł/osoba w małym pokoju dwuosobowym
850,00 zł/dziecko (3-14 lat)
1 400,00 zł/osoba w pokoju podwyższony standard
1 600,00 zł/osoba w apartamencie
1 600,00 zł/osoba w małym pokoju dwuosobowym
1 100,00 zł/dziecko (3-14 lat)
1 850,00 zł/osoba w pokoju podwyższony standard
2 150,00 zł/osoba w apartamencie

Dziecko do lat 3 bez świadczeń
gratis
Dopłata do pokoju jednoosobowego + 30%
Możliwość zmiany terminów w pakietach
Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości pobytu .
Ul. Mickiewicza 3, 43-450 Ustroń
Tel. 33 854 10 59, 797 691 073, e-mail: recepcja@willakraj.pl
www.willakraj.pl

Każdy pobyt rozpoczyna się obiadokolacją (kolacją Wigilijną), a kończy śniadaniem.
Dodatkowo płatne:
Łóżeczko dla dziecka (cały pobyt)
Kulig w Dolinie Białej Wisełki z Kapelą Góralską
Góralska Pasterka w Zabytkowym Kościele na Kubalonce

60,00 zł
75,00 zł/os.*
40,00 zł/os.*

* wymagana wcześniejsza rezerwacja
Oferujemy również:
Wcześniejsze zameldowanie oraz późne wymeldowanie w dni Świąteczne
Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd
Bezpłatny parking
Bezprzewodowy Internet
Rabaty u instruktora narciarstwa oraz w wypożyczalni nart
Miłą i przyjemną atmosferę

Kolacja Wigilijna to tradycyjne menu, m.in.:
Barszcz czerwony z uszkami
Zupa grzybowa z łazankami
Karp smażony
Ryba z pieca
Pierogi ruskie lub z kapustą i grzybami
Kapusta z grzybami
Łosoś w galarecie
Śledź w śmietanie
Sałatka jarzynowa
Makówki Śląskie
Kompot z suszu
Pieczywo
Opłatek
Lampka wina białego
Woda mineralna, sok
Ciasteczka drobne, makowiec, sernik
Kawa, herbata

Zapraszamy do spędzenia magicznych Świąt Bożego Narodzenia
w „Willi Kraj”.
Ul. Mickiewicza 3, 43-450 Ustroń
Tel. 33 854 10 59, 797 691 073, e-mail: recepcja@willakraj.pl
www.willakraj.pl

