
REGION JASTRZĘBIE 

ZDRÓJ ZPARASZA NA 

BIESIADE GÓRALSKA W  

MURZASICHLE 

 

TERMIN:  09.12.2021r - 12.12.2021r 
                                                              https://giewont-zakopane.pl/ 

 

CENA  350 zł za osobę  

ZAPISY DO 30.09.2021r  POD NR. TEL. 667-632-047 

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA 

 

Program imprezy  

1. Dzień pierwszy 09.12.2021r (czwartek) 

Wyjazd z miejsca zbiorki w godzinach porannych, przyjazd na miejsce dom wczasowy 

Giewont Murzasichle, zakwaterowanie w pokojach 2,3,i 4 osobowych, możliwość 

z korzystania z basenu, sauny, jakuzy  w cenie pobytu. 

Wieczorem Kulig wozami po 12 osób na Toporową Cyrle ognisko w lesie z pieczeniem 

kiełbasek wino grzane herbata, ogierek kiszony, papryka, musztarda, ketchup, 

pieczywo, powrót hotelu praca w podgrupach? 

https://giewont-zakopane.pl/


 

 

2. Dzień drugi 10.12.2021r (piątek) 

śniadanie szwedzki stół - mleko płatki, twarożek ze szczypiorkiem, jajko w majonezie, 

3 rodzaje wędlin, ser żółty, serek topiony, jajecznica na szynce, pomidory, ogierek 

zielony, masło dżem, pieczywo, herbata, kawa. 
 

Następnie około godz. 9:00 wyjazd całodniowy pobyt na Termy Bukowina Resort , 

godzina powrotu do uzgodnienia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, praca w 

podgrupach. 

 

3. Dzień trzeci 11.12.2021r (sobota) 

śniadanie szwedzki stół - mleko płatki, twarożek ze szczypiorkiem, jajko w majonezie, 

3 rodzaje wędlin, ser żółty, serek topiony, jajecznica na szynce, pomidory, ogierek 

zielony, masło dżem, pieczywo, herbata, kawa. 

W godzinach dopołudniowych przewidziany jest spacer po Dolinie Kościeliskiej wraz z 

przewodnikiem. 

O godz.18:00  Kolacja uroczysta w karczmie regionalnej - żurek z jajkiem, karczek z 

grilla, ziemniaki zapiekane, kapusta zasmażana, ciasto, owoce, zimne napoje, zimna 

płyta, sałatka z pieczarek, galaretka z kurczaka, śledź  w oleju, smalec ze skwarkami, 

oscypek, korbacze barszczyk z krokietem, kawa, herbata 

Jako dodatek pieczony prosiak oraz beczka piwa, oraz zabawa przy muzyce DJ 

 

4. Dzień czwarty 12.12.2021r (niedziela) 

śniadanie szwedzki stół - mleko płatki, twarożek ze szczypiorkiem, jajko w majonezie, 

3 rodzaje wędlin, ser żółty, serek topiony, jajecznica na szynce, pomidory, ogierek 

zielony, masło dżem, pieczywo, herbata, kawa. 

Wykwaterowanie do godz. 10:00 , powrót do domu z możliwym postojem na obiad 

/we własnym z kresie/  

 

             Oferta zawiera : 

⎯ Nocleg, 

⎯ Wyżywienie 

⎯ Uroczystą kolację z DJ, 

⎯ Wejście na teren Bukowina Resort, 

⎯ Kulig z ogniskiem, 

⎯ Możliwość skorzystania z sauny i basenu w hotelu, 

⎯ Przejazd autokarem, 

⎯ Ubezpieczenie. 

 


