UWAGI WSTĘPNE
Bardzo dziękujemy za
zainteresowanie naszym
Pensjonatem!
Sośnica***
oferuje
Państwu
wszytko to, co najlepsze pod
Tatrami - znakomitą lokalizację
niedaleko atrakcji turystycznych
regionu
oraz
obowiązkowego
punktu programu – Krupówek, a
zarazem w ciszy i spokoju. Z
doskonałym
widokiem
na
Giewont.
Do tego oddajemy Państwu
przestronne i pokoje dużymi
balkonami
oraz
smaczną
kuchnię.
Cały zespół dba o to aby nasi
Goście w pełni skorzystali z
uroków
okolicy
i
atrakcji
pensjonatu,
aby
pobyt
był
maksymalnie
komfortowy
i
satysfakcjonujący.

Pokoje superior

Pokoje standard

.

OPIS ŚWIADCZEŃ
• Nocleg – przestronne, jasne pokoje z łazienkami wyposażonymi w
kabiny prysznicowe. W pokojach łoża drewniane, stoły z krzesłami,
szafy, TV, oraz czajniki bezprzewodowe i duże balkony ze
wspaniałymi widokami;
• Śniadanie – obfity bufet zimny z wędlinami, nabiałem oraz owocami
i warzywami, dodatkowo stanowisko „fitness” oraz stanowisko
gorące ze smaczniutką jajecznicą oraz ciepłymi wędlinami, wspinała
aromatyczna kawa oraz wybór herbat smakowych;
• Obiadokolacja – przystawka szefa kuchni, zawsze świeżutka zupa,
danie główne z solidną porcją mięsiwa, drobiu lub ryby oraz deser;

AGENDA
Dzień 1
od godz. 14.00 – przyjazd do Sośnicy***
Gorące
przywitanie
grillowanym
zakwaterowanie
przy
specjalnie
organizatora recepcji(opcja).

oscypkiem
i
oznakowanej

grzańcem,
logotypem

Sośnica *** 2018

W pokojach na Gości oczekiwać mogą
listy przywitalne oraz
ewentualnie pilow gifty logotypem organizatora.
Dzień 2
godz. 8.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji pensjonatu
godz. 9.00 – 17.00 Szkolenie w specjalnie przygotowanej sali.
Wyposażonej w flipchart, projektor z ekranem oraz nagłośnianie,
ustawienie wg wskazań.

W czasie spotkania przerwa kawowa we wspólnym foyer. (menu poniżej)
godz. 13.00 – obiad serwowany ( menu poniżej)
godz. 19.00 - kolacja serwowana w restauracji Pensjonatu. ( menu
Poniżej) lub alternatywnie proponujemy tradycyjną góralską posiądę…
Nasza restauracja przeobrazi
się
z
karczmę
góralską,
zadbamy o wystrój, detale i
klimat.
Kapela
góralska
(znany
z
TVN
i
teatru
Witkacego, zespół Poloniorze)
z kolei zapewni atmosferę.
Nasz szef kuchni przygotuje
klasyczne podhalańskie menu
( poniżej) a na koniec pojawi
się Stasek łot Deresiów
spde lasa, co to wstydu ni
ma i hece ni so mu łobce.
Najprawdziwszy Gazda (znany z TVN i radia Zet) dopełni aury
góralszczyzny. Zabawy, dowcipy i konkursy płynnie wprowadzą grupę do
dalszej tanecznej części wieczoru. Zabawa do godziny 02.00

godz. 8.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji pensjonatu
godz. 9.00 – 17.00 Szkolenie w specjalnie przygotowanej sali.
Wyposażonej w flipchart, projektor z ekranem oraz nagłośnianie,
ustawienie wg wskazań.
godz. 13.00 – obiad serwowany ( menu poniżej)
godz. 19.00 – obiadokolacja serwowana lub kolacja bufetowa w
klubie nocnym pensjonatu.
zabawa przy muzyce mechanicznej z profesjonalnym DJ’em do godziny
(menu poniżej)

Dzień 3
godz. 8.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji pensjonatu
do godziny 11.00 wykwaterowanie



