
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
BAJECZNY RODZINNY SYLWESTER Z GWARKIEM!

Z     a siedmioma lasami, za siedmioma jeziorami, spędzimy Sylwestra z najlepszymi         Gwarkowiczami! Wspólnie z nami wejdźcie w Nowy Rok hucznie, z przytupem 
     i w bajkowym klimacie! Obudźcie w sobie dziecięcą radość, przypomnijcie 
sobie bajki Waszego dzieciństwa i przygotujcie się na istne noworoczne szaleństwo. 
Rodzinny Sylwester w GWARKU to chwila relaksu dla rodziców (serio!), moc atrakcji dla 
dzieci i rodzinne przygody, o jakich do tej pory czytaliście tylko w bajkach!

Bajeczna zabawa gwarantowana! Widzimy się?



WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
B        AJECZNE ATRAKCJE DZIEŃ PO DNIU…

29 grudnia 2022
Pierwszy dzień to chilloutowy czas, dzięki któremu poczujemy się jak w bajce. W tym czasie dzieci (od 4 r.ż.) 
i młodzież będą bawić się w swoich grupach wiekowych podczas fabularnych zajęć z animatorami.

30 grudnia 2022
Przygotujemy się do pożegnania Starego Roku biorąc udział w rodzinnych wyzwaniach w klimacie
bajkowym, a wieczorem muzyczny „beforek” wprowadzi nas w sylwestrowy klimat zabawy i szaleństwa.bajkowym, a wieczorem muzyczny „beforek” wprowadzi nas w sylwestrowy klimat zabawy i szaleństwa.

31 grudnia 2022
Gwóźdź programu, czyli RODZINNY SYLWESTER, a w nim:

SYLWESTROWY BAL KOSTIUMOWY dla dorosłych z konkursem na najlepsze bajkowe przebranie
KIDS PARTY, czyli przebierana impreza sylwestrowa dla dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży, zakończona nocowanką 

pod okiem animatorów.

1 stycznia 2023
Leniwe powitanie Nowego Roku z animacjami dla dzieci. Gotowi i otwarci na kolejne życioweLeniwe powitanie Nowego Roku z animacjami dla dzieci. Gotowi i otwarci na kolejne życiowe

przygody, w bajecznych humorach pożegnamy się, by móc ruszyć w świat i cieszyć się nowym 2023 rokiem…

 R OK 2023 PRZYWITANY W TAKIM STYLU, NA PEWNO BĘDZIE JAK Z BAJKI!

WIOSENNA PROMOCJA!
Przy rezerwacji do 30 czerwca 2022 r. 10% rabatu!*
*Warunkiem otrzymania rabatu jest wpłata zadatku do dnia 30.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY I REZERWACJA: 
Tel. 731 61 62 74Tel. 731 61 62 74

e-mail: wypoczynek@gwarek-travel.pl


