SYLWESTER 2021/2022

W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ
ZABAWA Z DJ’EM W KARCZMIE REGIONALNEJ,
KULIG Z POCHODNIAMI, OGNISKO NA POLANIE,
FAJERWERKI I SUPER ZABAWA DLA KAŻDEGO 
31.12.2021 (piątek) – SYLWESTER
godz. 19:30 – transfer autokarem z centrum Zakopanego do Doliny Chochołowskiej lub dojazd indywidualny
godz. 20:00 – rozpoczęcie imprezy sylwestrowej w Regionalnej Karczmie „Gazdówka u Zająca”
na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej k/Zakopanego.

MENU:
I. Ciepłe danie na rozpoczęcie: zupa: polywka na gęsinie, danie główne: góralski zawijaniec z
oscypkiem i boczkiem, rolada ze szpinakiem w sosie, ziemniaki opiekane, mix sałat z pestkami dyni i
granatem oraz z sosem miodowo-musztardowym,
deser: szarlotka na ciepło z lodami, kawa lub herbata.
II. Ciepłe danie (po północy): żurek z jajkiem w chlebie
zimna płyta-góralski stół: wędliny i sery regionalne, ogórki kiszone, grzyby marynowane, smalec
domowy, sałatka grcka, moskole, pieczywo.
napoje: 0,5l wódki na parę/2 osoby dorosłe*, lampka wina musującego,
zimne i ciepłe napoje niealkoholowe bez ograniczeń. ! 
* dodatkowe napoje alkoholowe można zakupić w barze w przystępnej cenie 

ok. godz. 22:00 – ok. godzinna przejażdżka saniami 4-osobowymi z pochodniami w Dolinie
Chochołowskiej na trasie: Siwa Polana – Huciska – Siwa Polana.
godz. 24:00 – przywitanie Nowego Roku przy ognisku na polanie – mały pokaz ogni sztucznych 
godz. 01:00, 02:00, 03:00 i 04:00 – dla chętnych transfery powrotne do Zakopanego.
Oprawę muzyczną zapewnia DJ – muzyka w klimacie tanecznym z lat 70, 80 i 90
i współczesnych oraz na „góralską nutę” ;-)

CENA:
450 zł/os. – dorośli
390 zł/os. – dzieci do 18 lat (bez napojów alkoholowych)
UWAGI:
+60 zł – obowiązkowa dopłata za nieobsadzone miejsce na saniach 4-os. dla 3 os.
- impreza planowana jest na ok. 40-65 osób w dwupiętrowej karczmie regionalnej przy stołach 4, 6 i 10-osobowych.
- Nie wymagany jest strój wieczorowy – sugerujemy „luźny” turystyczny/codzienny ! 
- w przypadku braku śniegu sanie zostaną zastąpione dorożkami.

Rezerwacja: Biuro Turystyczne POMIAN TRAVEL, Zakopane, ul. Zaruskiego 2, tel.: 18 20 152 04

