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TWOJA TWARZ WYGLĄDA ZNAJOMO
POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWA GWIAZDA I BAW SIĘ WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA NASZYM

RODZINNYM SYLWESTRZE 2019/2020. MOC ATRAKCJI GWARANTOWANA!

Czy można z dziećmi spędzić niezapomnianego Sylwestra?

W Gwarku nie mamy takich dylematów. Atrakcyjny program dla całej rodziny pozwala na

wspólną zabawę z chwilami „oddechu”. Podczas Sylwestrowej nocy dzieci uczestniczą

w równoległym balu, po którym udają się w krainę smacznego snu. W tym czasie dorośli

– porwani karnawałowymi rytmami – mogą przenieść się do świata swobody i zabawy.

Wszystko w autorskim przebraniu, bo w Gwarku mamy „bal szalonych przebierańców”.

Po takiej nocy Nowy Rok będzie z pewnością udany! 

W tym roku bawimy się pod hasłem – Twoja twarz wygląda znajomo!
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Cennik nie dotyczy Gości, którzy dokonali rezerwacji w ofercie FIRST MINUT.

Pakiet rozpoczyna się obiadem 29 grudnia i kończy obiadem 1 stycznia.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w atrakcyjnych cenach.

INFORMACJE I REZERWACJE:
e-mail: wypoczynek@gwarek-travel.pl |  tel.  + 48 731 616 274

PAKIET LICZBA OSÓB CENA ZA POBYT 

CENA

2 (2 os. dorosłe) 1700 zł

2+1 (2 os. dorosłe + dziecko) 2050 zł

2+2 (2 os. dorosłe + 2 dzieci) 2250 zł

2+3 (2 os. dorosłe + 3 dzieci) 2450 zł

GOŚCIE SPECJALNI
Ewa Lachowicz & Wojciech Dmochowski 

Artyści najlepszych warszawskich teatrów muzycznych 
Buffo i Roma. Grali główne i pierwszoplanowe role           
w największych produkcjach tych teatrów m.in. Koty, 
Upiór w Operze, Greace, Mamma mia, Deszczowa 
piosenka, Piloci. Ewa Lachowicz jest niekwestionowaną 
gwiazdą, solistką Teatru Roma biorącą udział we 
wszystkich przedsięwzięciach tego teatru. Wojciech 
Dmochowski zaczynał swą karierę w pierwszej                
obsadzie musicalu Metro. Rozpoznawalny jest przez 
młodszą widownię dzięki programowi TV Domisie. Ewa  
i Wojtek gwarantują dobrą zabawę oraz doznania 
artystyczne na profesjonalnym poziomie.   

CENNIK

Atrakcyjny program animacyjny dla dzieci i dorosłych 

w godzinach:  10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00           

20:00 – 21:30

Noclegi w rodzinnych pokojach z łazienkami (część 

pokoi z łóżkami piętrowymi)

Sylwestrowy Bal Kostiumowy dla Dorosłych z konkursem 

na najlepsze przebranie

Kids Party, czyli przebierana impreza sylwestrowa         

dla dzieci od 4 roku życia (wraz z nocowanką pod 

okiem animatorów)

Całodzienne wyżywienie

Śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego 

szwedzkiego stołu

Słodki deser po każdym obiedzie

Bufet kawowy dostępny codziennie do godz. 19.00

Klub Malucha dla najmłodszych czynny codziennie        

w godzinach 9.00 – 21.00

Wypożyczalnia gier planszowych

Wypożyczalnia sanek
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