
 

Weekend Majowy  
  NA BESKIDZKĄ NUTĘ 

29.04-03.05.2023 
 

Z biesiadą przy grillu i muzyką góralską oraz wyjazdem na baseny termalne 
do VRBOVA ( Słowacja) 

 

TERMIN 
 29.04-03.05.2023 (5 dni/4 noclegi)  
cena za osobę dorosłą  685 zł     
cena za dziecko od 3 do 10 lat 530 zł  
dzieci do lat 3 bezpłatnie – (bez świadczeń)    

Dorośli i dzieci muszą posiadać dowód osobisty lub paszport na wycieczkę na Słowację  

Program pobytu : 
29.04 - przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie 
19.00 -obiadokolacja.   
Powitanie Gości przez gospodarzy naleweczką i ciastem..  
 
30.04- śniadanie 8.00-09.00 
10.00- Wyjazd autokarem na baseny termalno-siarkowe do Vrbova. 11.30-14.00 Pobyt na termach. Przejazd 

 do Kieżmarku, pięknego miasteczka, w którym kilka zabytków wpisanych jest na listę UNESCO.  Czas wolny na 
 lunch ( fakultatywnie) na pięknym ryneczku. Powrót do Łomnicy.  

20.00- obiadokolacja 
 
01.05- śniadanie 8.00-10.00 
Czas wolny na wycieczki, odpoczynek na terenie ośrodka.  
19.30- Biesiada przy Grillu z muzyką góralską i pysznym menu: kwaśnica, pieczony baran, kiełbaska, 

 kaszanka, mięsko wieprzowe i drobiowe, smalec szefowej, pieczywo, przystawki kiszone i konserwowe 
 własnej produkcji, kieliszeczek cytrynówki.  

 
02.05- śniadanie 8.00-10.00.  
Czas wolny na wycieczki lub odpoczynek na terenie ośrodka. 
18.00-19.00- obiadokolacja. 
 
03.05- śniadanie 8.00-10.00. Wykwaterowanie do godziny 12.00 
CENA ZAWIERA:  

 4 noclegi w pokojach 2 z łazienką, pokoje 1,2,3,4 osobowe z łazienkami. 
 Wyżywienie w2 x dziennie ( 3 śniadania-bufet i 3 obiadokolacje serwowane na półmiskach  z kompotem                      

i deserem), smaczna domowa kuchnia. 
 Wycieczkę autokarem na Słowację ( Vrbov i Kieżmark) + bilet wstępu na termy 
 Parking na terenie ośrodka 
 Korzystanie z całej infrastruktury ośrodka ( świetlica, sala kominkowa z TV, wiata grillowa) 
 Basen letni z leżakami 
 UBEZPIECZENIE NNW I KL na dzień 30.04.2023 

 
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu  
 
Cena za osobę dorosłą HB ( nocleg, śniadanie, obiadokolacja ) 120,00 zł/doba 
Cena za dziecko 3-10 lat HB ( nocleg, śniadanie, obiadokolacja ) 95 ,00 zł doba 
  
Rezerwacja: 
 biuro@nadpotokiem.com.pl  
Tel. 602551688 ;501480765  
www.nadpotokiem.com.pl 
FB https://www.facebook.com/nadpotokiem/ 
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