
CZYLI SYLWESTER RODZINNY PO KUBAŃSKU

GWAREK JAK 
WULKAN GORĄCY

30 GRUDNIA 2021 - 2 STYCZNIA 2022

Razem z nami  prosto z Kuby - YAREMI KORDOS
energetyzująca wokalistka z gorącymi hitami z Karaibów

oraz znani gwarkowym gościom Ewa Lachowicz i Wojciech Dmochowski.

Po zeszłorocznym Sylwestrze spędzonym (w większości) na domówkach zapraszamy na 

Rozkołyszmy tę falę razem i popłyńmy…, bo Gwarek jak wulkan gorący!

WYBUCH GORĄCYCH RYTMÓW Z ŻYWIOŁOWĄ MIESZANKĄ ZABAWY I NIEZAPOMNIANEJ PRZYGODY!

Czy można z dziećmi spędzić niezapomnianego Sylwestra? W Gwarku od lat nie mamy takich dylematów. Bogaty, 
atrakcyjny program zajęć pozwoli na wspólną zabawę z chwilami “oddechu” dla rodziców. Podczas sylwestrowej 
nocy dzieci uczestniczą w równoległym balu, po którym udają się w krainę smacznego snu pod okiem animatorów. 
W tym czasie dorośli mogą przenieść się do świata swobody i zabawy. Wszystko w autorskim przebraniu, bo 
w Gwarku mamy “bal szalonych przebierańców”, podczas którego wybieramy najlepszą stylizację. Po takiej nocy 

Nowy Rok będzie z pewnością udany! W tym roku bawimy się w klimacie kubańskim, czyli havana night!



Fantastyczny aktor musicalowy, wokalista-śpiewak, który 

debiutował w musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza, 

z którym również wystąpił na Broadwayu. Znany również ze 

spektakli Studia Buffo i Teatru Muzycznego Roma takich jak: 

„Do grającej szafy grosik wrzuć…”, „Koty”, „Akademia Pana 

Kleksa”, „Grease”.

Wspaniała polska aktorka musicalowa, świetna tancerka 

i fenomenalna wokalistka. Jako aktorka Teatru 

Muzycznego ROMA oraz Teatru Muzycznego w Gdyni 

zagrała w wielu znanych spektaklach m.in. „Chicago”, 

„Koty”, „Miss Saigon”, „Sen nocy letniej”, „Grease”.

Znakomita wokalistka rodem z Hawany, otoczona muzyką od 

najmłodszych lat. Koncertowała na Kubie u boku tak wielkich 

gwiazd jak Omara Portuondo i Ibrahim Ferrer z Buena Vista 

Social Club. Swoją energią i barwą głosu zachwyca i porywa 

wszystkich do tańca.

YAREMI KORDOS

EWA LACHOWICZ

WOJCIECH DMOCHOWSKI

GWAREK JAK WULKAN GORĄCY
GORĄCY ARTYŚCI…



Rozpoczniemy „beforkiem”, czyli imprezą integracyjną, która rytmicznie wprowadzi w gorący klimat 
zabawy. W tym czasie dzieci (od 4 r.ż) i młodzież będą bawić się w swoich grupach wiekowych.

Różnorodność barw i porywająca muzyka, 
czyli rozpalający serca RODZINNY SYLWESTER, w tym m.in.:

SYLWESTROWY BAL KOSTIUMOWY  
dla dorosłych z konkursem na najlepsze przebranie karaibsko-kubańskie.

KIDS KIDS PARTY, 
czyli przebierana impreza sylwestrowa dla dzieci (od 4 r.ż.) wraz z nocowanką pod okiem animatorów

Leniwe powitanie Nowego Roku z rodzinnymi animacjami zakończone chilloutowym wieczorem

Przepełnieni pozytywną energią zakończymy tę gorącą przygodę, by móc rozjechać się we wszystkie 
kierunki i na nowo „zdobywać świat” roku 2022!

30 GRUDNIA 2021 

31 GRUDNIA 2021

1 STYCZNIA 2022

2 STYCZNIA 2022

GWAREK JAK WULKAN GORĄCY
DZIEŃ PO DNIU…



Atrakcyjny program animacyjny dla dzieci i dorosłych 

w godzinach: 10:00-13:00 | 15:00-18:00 | 20:00-21:30

Noclegi w 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 - śniadaniCałodzienne wyżywienie - śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego szwedzkiego stołu

Słodki deser po każdym obiedzie

Chilloutownię dla dorosłych z bufetem kawowym dostępnym codziennie do godz. 19:00

Klub Malucha dla najmłodszych czynny codziennie w godzinach 9:00-21:00

Salę zabaw dostępą dla dzieci w przerwach pomiędzy zajęciami

Wypożyczalnia gier planszowych

Wypożyczalnia sanek

osoba dorosła

dziecko*

II dziecko*

III dziecko*

IV dziecko*

999 zł

650 zł

450 zł

250 zł

0 zł

CENNIK

DLA NASZYCH GOŚCI

DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABAT 10%
*dziecko 3-16 lat | dziecko do 3 lat - bezpłatnie

Pakiet rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia i kończy obiadem ostatniego dnia.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w atrakcyjnych cenach.

REZERWACJA I INFORMACJE
e-mail: wypoczynek@gwarek-travel.pl

tel.: +48 731 61 62 74 

GWAREK JAK WULKAN GORĄCY
RODZINNA ZABAWA W RYTMACH LATINO


