Święta Bożego Narodzenia to czas na spotkanie z rodziną, wspólnie spędzone chwile w
miłej atmosferze, odpoczynek, spacery lub szusowanie na stokach, czy dla najmłodszych
- białe szaleństwo na sankach.
To wszystko zapewniamy w naszym ośrodku O.W. Nad Potokiem w Łomnicy Zdroju, w
którym zadbamy o wspaniała rodzinną atmosferę podczas świątecznych dni.
Ośrodek położony jest w Beskidzie Sądeckim na wzgórzu, w otulinie lasów z dala od
ulicznego zgiełku, na dużym terenie nad Potokiem Wapiennik, w odległości 6 km od Piwnicznej Zdrój i 34 km od Krynicy Zdrój.
Wspaniała baza na spacery, wycieczki i zjazdy na nartach.
Wspólna Kolacja Wigilijna z regionalnymi potrawami, przygotowana przez nasze wspaniałe gospodynie będzie ucztą dla
podniebienia, wspólne kolędowanie natomiast przeniesie nas w świat dziecinnych, radosnych dni, a wizyta Św. Mikołaja dla
najmłodszych, będzie jak zwykle bardzo oczekiwanym momentem w ten piękny Wieczór.
Gospodarze zadbają o Państwa komfort, zapewniając miłą obsługę i pomoc w organizacji dodatkowych atrakcji, a na powitanie
ku zdrowotności każdy skosztuje kubeczek grzańca z aromatycznymi przyprawami.
Serdecznie zapraszamy!!!

22.12 – przyjazd, zakwaterowanie od godz. 14.00. Obiadokolacja w godz. 17:00-18:00.
23.12 - godz. 9:00 - śniadanie, godz. 17:00 - obiadokolacja, godz. 19.00 – Kulig z
pochodniami, grill z pieczeniem kiełbaski i kaszanki, chleb ze smalcem, przystawki,
herbata, grzaniec.
24.12 - godz. 9:00 – śniadanie, godz. 18.00 - Wieczerza Wigilijna, na której obowiązkowo
królować będzie 12 potraw: Zupa grzybowa, Barszcz czerwony z uszkami, Kapusta z
grochem, Kapusta z grzybami, Pierogi z kapustą i grzybami, Pierogi łomniczańskie, Karp
smażony, Miruna smażona, Śledzie, Pierogi ze śliwkami, Kluski z makiem, Sałatka
ziemniaczana, Kompot z suszu, Piernik, Słodki poczęstunek, napoje: kawa herbata, soki,
woda mineralna, pieczywo (3 rodzaje).
Wspólne kolędowanie i wizyta Świętego Mikołaja. Biesiadowanie do północy.
25.12 - Świąteczne Śniadanie - godz. 9:00 (bufet wzmocniony o deskę serów
regionalnych, wędliny tradycyjne, śledzie, sałatki i smaczne kąski), godz. 17.00 – obiadokolacja + ciasto na deser.
Wspólne biesiadowanie w Sali Kominkowej.
26.12 - Świąteczne Śniadanie - godz. 9:00 (bufet wzmocniony o deskę serów regionalnych, wędliny tradycyjne, śledzie,
sałatki i smaczne kąski), godz. 17.00 – obiadokolacja + deser. Wieczór pożegnalny z gospodarzami w Sali kominkowej.
27.12 - Śniadanie w godz. 9:00 – 10:00. Kawa, herbata, ciasto. Wykwaterowanie do godziny 12.00.

TERMIN: 22-27.12.2018

CENA: Za osobę dorosłą - 495 zł

ZNIŻKA: Dla dzieci w wieku do 12 lat - 345 zł, dzieci do lat 3 bezpłatnie (nocleg wspólnie z rodzicem na wersalce).
Cena nie zawiera opłaty miejscowej 2,10 zł os./dzień – płatnej gotówką na miejscu. Dzieci są zwolnione z opłaty miejscowej.

Koszt każdego dodatkowego osobodnia dla osoby dorosłej - 80 zł, dla dzieci do 12 lat - 65 zł (do lat 3 bezpłatnie).
(Nocleg + śniadanie + obiadokolacja z deserem, kawa, herbata, słodki poczęstunek).

CENA OBEJMUJE
Noclegi w pokojach z łazienkami 2-3-4 os. oraz 1 pokój typu studio 2+3 z łazienką, śniadania (bufet) i obiadokolacje
(serwowane na półmiskach + deser), realizację programu pobytu i menu, bezpłatny parking na terenie posesji,
narciarnia, korzystanie z Sali Kominkowej z 50‘’ TV (90 kanałów), sala zabaw dla dzieci (świetlica).

REZERWACJE I KONTAKT
Pocztą elektroniczną -> o.w.nadpotokiem@wp.pl
Telefonicznie -> 501 480 765

