Długi weekend czerwcowy
Oferta specjalna - 3 dniowa
MALOWNICZE SZLAKI TURYSTYCZNE: TREKKING, NORDIC WALKING, ROWERY
Wspaniałe śniadanie • Wykwintna kolacja • Wieczory przy kominku
Możliwość słuchania ulubionej muzyki w naszym salonie muzycznym
Łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, bilard, kosmetyczne zabiegi na ciało
Pobyt w terminie od czwartku 31.05.2018 do niedzieli 3.06.2018.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do spędzenia niezwykłego, długiego weekendu czerwcowego
w jednym z naszych domów w Międzygórzu.
Oferujemy Państwu:
◆ 3 noclegi ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego
◆ 3 obiadokolacje (17:00 - 20:00)
◆ łaźnię turecką - Hammam codziennie w godzinach 15:00 - 20:00
◆ mini spa (sauna sucha, mokra, jacuzzi) codziennie w godzinach 15:00 - 21:00
◆ bilard
◆
◆ parking
Ceny dla 1 osoby za cały pobyt w zależności od wybranego pokoju:
◆ 555,00 zł (w cenie dwuosobowy pokój po 220,00 zł - 2 osoby w pokoju)
◆ 615,00 zł (w cenie dwuosobowy pokój po 260,00 zł - 2 osoby w pokoju)
◆ 650,00 zł (w cenie dwuosobowy pokój po 290,00 zł - 2 osoby w pokoju)
(za opłatą możemy dostawić w wybranych pokojach dodatkowe łóżka).
Szczegółowy rozkład pokoi można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.villapepita.pl
Zapraszamy do zapoznania się z dołączonym, proponowanym przez nas menu pobytu.
Informujemy, że łaźnia turecka - Hammam czynna jest codziennie w godzinach 15:00 - 20:00
a sauna i jacuzzi od 15:00 do 21:00.
Śniadanie od 8:30 do 10:30, obiadokolacja od 17:00 do 20:00.
Rezerwacji prosimy dokonywać telefonicznie lub mailem.
Pozostajemy do państwa dyspozycji! Z poważaniem, Mariola i Jarosław Miarka
Villa Pepita, 57-514 Międzygórze, ul. Sanatoryjna 15 tel. 074 813 5012, fax 074 813 5007 e-mail: villapepita@villapepita.pl
www.villapepita.pl

Długi weekend czerwcowy
MENU do wyboru

Czwartek 31 maja
Rolada z szynki i szparagów
Zupa grzybowa
Filet z indyka ze śliwką i pistacjami,
dziki ryż, bukiet surówek
Creme Brûllée

Rolada z szynki i szparagów
Zupa grzybowa
Pierogi ruskie
Creme Brûllée
Piątek 1 czerwca

Pieczarka panierowana z farszem
Barszcz ukraiński
Pstrąg z masłem limetkowym,
frytki, sałata zielona z sosem vinegrette
Sernik z polewą waniliową

Pieczarka panierowana z farszem
Barszcz ukraiński
Warzywa na parze
z sosem jogurtowo-czosnkowym
Sernik z polewą waniliową
Sobota 2 czerwca

Śledź w śmietanie
Żurek staropolski na zakwasie
Kotlet schabowy panierowany,
ziemniaki, kapusta zasmażana
Sorbet cytrynowy
w winie musującym z miętą

Śledź w śmietanie
Żurek staropolski na zakwasie
Camembert panierowany z żurawiną
Sorbet cytrynowy w winie musującym
z miętą

