
 

 

 

Sylwester w stylu PRL 

Poczujmy atmosferę minionej epoki. Przenieśmy się w ten wyjątkowy wieczór w lata 70, 80-

te. Wróćmy do spokojniejszych, beztroskich czasów i huczniejszych imprez.  

Radosna atmosfera, swoboda i luz – tego nam właśnie w obecnych czasach brakuje, 

wybierzcie się zatem z nami w tą podróż do przeszłości i powspominajcie te chwile.  

 

W wieczór sylwestrowy (od godz.20.00) zapewniamy: 

• Na powitanie – odznaka uczestnika dla każdego  

• Wystrój restauracji w klimacie PRL 

• Menu z czasów PRL – nie zabraknie niczego z tego okresu  

• Muzyka lat 70,80-tych przeplatana nowinkami – w wykonaniu zespołu OjTam 

• Konkursy i loteria sylwestrowa  

• 0,5l wódki lub 0,7l wina na parę  

• Zimne ognie i szampan o północy 

• Tematyczną ściankę do zdjęć  

• Animacje dla dzieci w sali zabaw w godz.20.00-1.00 

Aby w pełni poczuć się jak w przeszłości , zachęcamy do przebrania się w stroje w stylu PRL 

 

Ponadto w pakiecie z noclegami ( min.2) w terminie 27.12.2019 - 02.01.2020 

• Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (w godz.8.00-11.00) 

• Noworoczne śniadanie w godz.9.00-12.00  

• Obiadokolacja w restauracji PANorama ( w godz. 16.00-18.00; 31.12 – godz.14.00-16.00) 

• Korzystanie z sauny, kijków do nordic-walking, piłkarzyków, stołu do bilarda,ping-ponga 

• Wypożyczalnia sanek  

• Sala zabaw dla dzieci z animacjami, bajkami, wspólnym czytaniem  

• Wypożyczalnia gier planszowych 

• Biblioteczka z książkami z lat 70,80-tych  

• Kącik relaksacyjny z kolorowankami dla dorosłych  

• Kreatywne zajęcia dla dorosłych: Słoik noworocznych życzeń , malowanie mandali 

(30.12.2019) 

• Podróż do przeszłości - Wspólne wspomnienia z lat PRL (31.12.2019) 

(zachęcamy do zabrania ze sobą ulubionych zdjęć i pamiątek z czasów PRL)  

• Kino wierzbiańskie dla małych i dużych  

• Ognisko z przy dźwiękach gitary, z kiełbaskami i grzańcem (30.12.2019) 

• Prezentacja savoir vivre (01.01.2020) 

*zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin  

 
 



Istnieje możliwość rezerwacji Balu Sylwestrowego bez noclegu w cenie 300 zł/os (liczba miejsc 

jest ograniczona) 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Pobyt dzieci wyliczany jest zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) Dziecko do 2 r. ż. pobyt i bal sylwestrowy bezpłatny, nocleg w łóżeczku dziecięcym lub z 

rodzicami 
2) Dziecko 3-5 lat: dostawka* w pokoju rodziców, 35% ceny pakietu 
3) Dziecko 6-12 lat: dostawka* w pokoju rodziców, 50% ceny pakietu 
*nie w każdym pokoju jest możliwa dostawka 

2. Dodatkowy koszt stanowi opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł/ os./ doba. 
3. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 12:00. w poniedziałek 31.12.2019 

możliwość rozpoczęcia pobytu się o godzinie 13:00 oraz zakończenia 01.01.2020 o godz. 
14:00. 

 

4. Warunki rezerwacji: 
1) W terminie 5 dni od dokonania wstępnej rezerwacji należy dokonać przedpłaty w wysokości 

300 zł od osoby dorosłej. Pozostałą kwotę należy zapłacić w dniu przyjazdu. 
Konto bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego : 
96 1130 1017 0020 1462 9420 0029 
 

2) Do 31.10.2019 możliwa jest bezkosztowa anulacja rezerwacji. Przedpłata zostanie wówczas 
zwrócona w całości. 

3) W terminie 01.11.-16.11. 2019 możliwa jest anulacja rezerwacji ze zwrotem 50% przedpłaty. 
4) Po 16.11.2019 nie ma możliwości bezkosztowej anulacji. Przedpłata nie zostanie zwrócona. 
5) Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z 

uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu. 
 
5. Uczestnictwo w balu bez noclegu: 
1) W terminie 3 dni od dokonania rezerwacji należy dokonać pełnej wpłaty na konto bankowe 

lub gotówką w recepcji.  
2) Do 16.11. 2019 możliwa jest anulacja rezerwacji ze zwrotem 50% wpłaty. 
3) W terminie 17.11. – 15.12. 2019 możliwa jest anulacja rezerwacji ze zwrotem 25% wpłaty. 
4) Po 15.12.2019 w przypadku rezygnacji z balu wpłata nie zostanie zwrócona. 
 
 
Pakietowa oferta sylwestrowa nie podlega negocjacji oraz rabatom. 
 
Rezerwację można złożyć poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wierzba.pan.pl, drogą 
mailową wierzba@wierzba.pan.pl lub telefonicznie +48 516 009 061 . 
 
 
Cennik pakietów pobytowych stanowi osobny załącznik  
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