W Hotelu Okulski Grand w Rozewiu zabawę rozpoczynamy
już od 29.12.2018r. zabawą dyskotekową,
-w sobotę bawimy się w chacie grillowej,
-w niedzielę Bal Sylwestrowy poprowadzi znany zespół Rychu Band,
-specjalne rabaty przy wczesnej rezerwacji,
-atrakcyjne nagrody podczas pobytu,

Aby dokonać rezerwacji wystarczy wpłata 300 zł za pokój *.
Baw się razem z nami na największej imprezie Sylwestrowej nad morzem!
Gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę, szampańską zabawę do rana oraz niespodziankę w
pokoju dla naszych Gości!
Pobyt 4 dniowy (3 noclegi)
już od 765zł* od osoby
w pokoju 2 osobowym typu STANDARD
Szczegóły na stronie www.okulski.eu
CENA W PLN ZA CAŁY POBYT
W TERMINIE 29.12.2018-1.01.2018r.
ZA WSZYSTKIE OSOBY W ZALEŻNOŚCI OD:
WYBRANEGO WARIANTU, RODZAJU POKOJU/APARTAMENTU ORAZ ILOŚCI OSÓB

Wariant
DŁUGOŚĆ POBYTU

POKOJE
CLASSIC 2 osobowy
CLASSIC+ 2 osobowy
CLASSIC+ 3 osobowy
LUX 2 osobowy
LUX 3 osobowy
STANDARD 2 osobowy (budynek obok)
STANDARD 2 osobowy
zajęty przez 1 osobę (budynek obok)

WARIANT I

WARIANT I
Z RABATEM 10%*

WARIANT II

WARIANT III

4 DNIOWY
(3 NOCLEGI)

RABAT 10%*
ZA POBYT
4 DNIOWY
(3 NOCLEGI)

3 DNIOWY
(2 NOCLEGI)

2 DNIOWY
(1 NOCLEG)

2000
2200
3100
2400
3300
1700

1820
1980
2790
2160
2970
1530

1600
1800
2500
2000
2700
1300

1200
1300
1900
1400
2000
800

1200

1080

1000

700

4500

4050

4100

3700

APARTAMENTY
Apartament 2 pokojowy dla 4 óch osób
Apartament 3 pokojowy dla 4 óch osób

5100
4590
4700
4300
800
720
700
600
Jedno dziecko (2-8 lat na dostawce)
550
495
450
350
Świadczenia rozpoczynają się od kolacji w formie: DISCO, BIESIADY lub BALU SYLWESTROWEGO w dniu
przyjazdu (w zależności od daty przyjazdu) i kończą się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu w cenie od 100zł**osobodzień w pokoju
typu Standard ze śniadaniem (**cena obowiązuje poza terminem pakietu sylwestrowego)
Istnieje możliwość dokupienia Disco (29.12.2018r.) 100zł/osoba. lub Biesiady z grillem i kuligiem 30.12.2018r. w
cenie 100 zł/osoba.
Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane usługi będące składowymi pakietu.
Osoba dorosła na dostawce

*Przy dokonaniu rezerwacji do 30.08.2018r. i wpłacie 300 zł zadatku za pokój i 500 zł zadatku za Apartament.
OKULKI GRAND ROZEWIE
ROZEWIE, ul. Garnizonowa 40
84-120 WŁADYSŁAWOWO
tel. 58 774 44 11, kom. 502 54 17 17
www.grand.okulski.eu, grand@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

SYLWESTER W OKULSKI GRAND ROZEWIE
29.12.2018r.-1.01.2019r.
pobyt już od 765 zł
od osoby za 3 noclegi w pokoju 2 osobowym typu Standard

szczegóły oferty na www.okulski.eu
PROGRAM POBYTU
29.12.2018 (sobota)
-kolacja w formie bufetu z zabawą przy Dj w rytmie DISCO
30.12.2018 (niedziela)
-śniadanie w formie bufetu
-lekki lunch –obiad 1 daniowy
-kolacja w formie grilla z atrakcjami:
nocny kulig ( w zależności od warunków pogodowych),
grzane wino, muzyka na żywo przy kapeli

31.12.2018 (poniedziałek)
- śniadanie w formie bufetu
-lekki lunch –obiad 1 daniowy
-Bal Sylwestrowy przy zespole muzycznym „Rychu Band”
-zabawa do 5:00 rano
-open bar
-kulinarne atrakcje
01.01.2019 (wtorek)
-uroczyste, noworoczne śniadanie w formie bufetu
-doba hotelowa wydłużona do godz. 14:00

OPIS PAKIETU
●
●
●
●
●

●
●
●
●

noclegi w pokojach i apartamentach według wybranego wariantu
codzienne śniadania w formie bufetu
kolację połączoną z disco 29.12.2018r., w formie grilla 30.12.2018r. połączoną z kuligiem lub
przejażdżką wozami –w zależności od warunków pogodowych, w programie m.in. zażywanie tabaki,
„herbatka u Tadka”, „Gróg” –herbata po Kaszubsku, grzane wino, grill, obfito zastawiony bufet
obiady 1 daniowe w niedzielę i poniedziałek
Bal Sylwestrowy 31.12.2018r. utrzymamy w wyjątkowym klimacie przy Zespole muzycznym, z
wyśmienitym menu Szefa Kuchni, drink powitalny, kolacja na gorąco w formie bufetu -5 rodzajów mięs,
bufet napoi gorących, bufet zakąsek gorących po godz. 2300, stół wiejski, bufet deserów, , lampka wina
musującego o północy, wiele atrakcji dodatkowych, m. in. konkursy z nagrodami, zabawa do rana
8minutowy seans w solarium
30 min gry w Bowling na pobyt na pokój (przy wykupieniu wariantu I) –wymagana wcześniejsza
rezerwacja
Dostęp do Sali fitness oraz korzystanie z sauny fińskiej i infrared (3 wejścia na osobę)
Bezpłatny parking (monitorowany, niestrzeżony, ogrodzony)

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
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BAL SYLWESTROWY

Cena biletu:

270 zł/os
58

Rezerwacja

774 44 11

grand@okulski.eu
szczegóły oferty na:

www.okulski.eu
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MENU
31.12.2018, godz. 2000 -500
● Aperitif na powitanie – szprycer, kruszon
UROCZYSTA KOLACJA w formie bufetu
● Kolacja (20:00, po przywitaniu Gości) w formie bufetu
● Zupa krem z pieczarek
● Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym,
Kotlet Szwajcar, Devolay, Żeberka w sosie
Filet z dorsza w sosie włoskim
● Ryż, ziemniaki, bufet surówek
● Jarzyna na gorąco
ZAKĄSKI ZIMNE
● Schab ze śliwką w galarecie, schab z morelą, schab po litewsku z jajkiem
● Pasztet z dziczyzny, pasztety domowe ze śliwką,
● Pasztet drobiowy z sosem żurawinowym
● Karkówka pieczona z sosem chrzanowym,
● Boczek podany na 5 sposobów
● Sałatka -3 rodzaje
● Ryba w galarecie: łosoś, pstrąg, śledzie w sosie śmietanowym
● Tortilla z kurczakiem w 3 odsłonach
● Łosoś wędzony, łódeczki z cykorii z łososiem i kawiorem
● Rolada z indyka faszerowana szpinakiem
● Masło, pieczywo, sos żurawinowo- chrzanowy
STÓŁ WIEJSKI
● Swojskie wyroby m.in.: szynka pieczona, schab wieprzowy, smalec, ogórek kiszony, chleb wiejski
BUFET ZAKĄSEK GORĄCYCH
● Żurek
● Udka w sezamie
● Bogracz
BUFET DESERÓW
● Ciasto
● Owoce sezonowe
● Tort noworoczny
NAPOJE ZIMNE
● Woda mineralna gazowana i niegazowana
● Napoje owocowe
● Coca Cola
BUFET NAPOI GORĄCYCH
● Kawa
● Herbata
NAPOI ALKOHOLOWE –BEZ LIMITU

CENA BILETU: 270

ZŁ/OS
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