
OFERTA ŚWIĄTECZNA 
I NOWOROCZNA

Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów spokojnej i rodzinnej atmosfery Świąt Bożego

Narodzenia oraz szaleństwa Sylwestrowej Nocy do spędzenia czasu wspólnie z nami w Ośrodku

Wypoczynkowym "NIAGARA" położonym w malowniczej górskiej miejscowości Międzybrodzie

Żywieckie. 

Do dyspozycji gości oddajemy 104 miejsca hotelowe w wyremontowanym budynku, są to

nowocześnie wyposażone pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, segmenty rodzinne

typu studio połączone węzłem sanitarnym oraz trzy apartamenty.

W wigilię zapraszamy na spotkanie ze znanym folklorystą Jacentym Ignatowiczem. W I dzień

Świąt zapraszamy w ramach pobytu na wieczorek taneczny, w II dzień Świąt zaś z życzeniami

świąteczno noworocznymi przybędzie do Państwa kapela góralska. Dodatkowo w cenie od osoby

można wybrać się na kulig, a po kuligu zapraszamy na ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz na

grzańca Niagarskiego.

Mamy do zaoferowania dwa pakiety świąteczne:

I. Pierwszy – obejmujący Wigilię, Boże Narodzenie i drugi dzień świąteczny (w terminie od

21 do 27 grudnia).

 Nocleg w pok. 2 os. z pełnym węzłem wynosi 50 zł od osoby na dobę

 Nocleg w pok. 2 os. z pełnym węzłem dla 1os wynosi 85 zł od osoby na dobę

 Apartament  350  zł/doba  (cena  dotyczy  pobytu  do  4  osób.  Istnieje  możliwość

zakwaterowania  w  apartamencie  większej  ilości  osób  za  dodatkową  opłatą

40 zł/nocleg – dostawka )

 dzieci do 10 lat – dostawka 45 zł

 W części turystycznej 50,00 zł od osoby za dobę. 

 Wyżywienie  całodzienne 70,00  od osoby dorosłej,  w rozbiciu  na  poszczególne  posiłki:

śniadanie  20,00,  obiad  30,00,  kolacja  20,00.  Dzieci  do  lat  10  –  zmniejszona  porcja

całodzienne 40,00, w rozbiciu śniadanie 10,00, obiad 20,00, kolacja 10,00. Dodatek do stołu

wigilijnego dzieci do 3lat bezpłatnie, od 3 do 10lat – 50zł.

 Dodatek do stołu wigilijnego w cenie 85 zł/os.



 Dodatkowo w I dzień świąt impreza taneczna z poczęstunkiem około 20:00 i w II dzień

Świąt  ognisko z grzańcem gratis. Ponadto możliwość  zorganizowania kuligu dodatkowo

odpłatne.

II. Drugi pakiet (sylwestrowy) trwa od 27 grudnia do 3 stycznia.

 W  pokojach  z  pełnym  węzłem  sanitarnym  (część  hotelowa)  85  zł/doba  ze

śniadaniem od osoby (dzieci do lat 10 – 50 zł, dzieci do lat 3 gratis).  Apartament

400,00 na dobę ze śniadaniem.

 W pokojach bez natrysku (część turystyczna) 50,00.

 Wyżywienie  w  rozbiciu  na  poszczególne  posiłki:  śniadanie  20,00,  obiad  30,00,  kolacja

20,00.

 Dzieci do lat 10 zmniejszona porcja całodzienne 40,00, w rozbiciu śniadanie  10,00, obiad

20,00, kolacja 10,00.

Butelka szampana dla 6 osób i butelka wódki na 4 osoby oraz
całonocny bufet z alkoholami (płatny).

Bal sylwestrowy oferujemy w cenie: 200 zł od osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


