
 
 

 

 
 

 

W Sylwestrową Oskarową Noc w restauracji hotelu 
Bursztyn odbędzie się wSPAniała zabawa pod wiele 

mówiącym hasłem … 
 

„GALA OSKARÓW” 
 

Oscary 2017 ruszyły!!! Na czerwonym dywanie pojawi 
się plejada gwiazd. Wspaniałą muzykę i niesamowity 
klimat, który charakteryzują najpiękniejsze stylizacje i 

zjawiskowe kreacje, każda z par będzie paradowała po 
czerwonym dywanie. Nie zabraknie również 

uśmiechów oraz póz w stronę fotoreporterów. Taki 
właśnie wieczór pełen niezapomnianych wrażeń, 

doskonałej zabawy i tańca zapowiada się w naszym 
hotelu.    

 

 

 



 
 

 

PROGRAM PAKIETÓW SYLWESTROWYCH 

Dzień 27.12.2017 (środa) 

- Przyjazd Gości   

Rozpoczęcie 8-dniowych Pakietów Sylwestrowych obiadokolacją w formie bufetu z 

daniami ciepłymi w bemarze, domową zupą w kociołku, palety wędlin, palety serów, sałatki, 

pieczywo, sosy itp. 

Czas wolny dla naszych gości (basen, jacuzzi, sauny, sala fitness, spacery nad morze) 

 

czwartek 28.12.2017 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Obiad domowy 3 daniowy serwowany do stolika 

Leczniczo relaksujący okład z Borowiny (w pakiecie 8-dniowym z zabiegami) 

Relaksujący masaż częściowy z olejkami (w pakiecie 8-dniowym z zabiegami) 

Czas wolny dla naszych gości (basen, jacuzzi, sauna fińska lub infra-red, spacery nad 

morze, sala fitness) 

Kolacja w formie bufetu z daniem ciepłym w bemarze i domową zupą w kociołku 

 

piątek 29.12.2017 

Śniadanie w formie bufetu z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Domowy obiad 3 daniowy serwowany do stolika 

Rozpoczęcie 5-dniowych Pakietów Sylwestrowych 

Czas wolny dla naszych gości (basen, jacuzzi, sauna fińska lub infra-red, spacery nad 

morze, sala fitness) 

Kolacja w formie bufetu z daniem ciepłym w bemarze i domową zupą w kociołku 

 

sobota 30.12.2017 

 Śniadanie w formie bufetu z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Domowy obiad 3 daniowy serwowany do stolika 

Kolacja Grillowa w Chacie Wiejskiej z pieczonym dzikiem w całości. Nasi kucharze 

będą serwować potrawy, które zaspokoją pragnienia najbardziej wymagających smakoszy. 

Kolacja odbędzie się w oprawie muzyki biesiadnej. 

 

niedziela 31.12.2017 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego  z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Obiad w formie bufetu szwedzkiego  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

XVII BAL SYLWESTROWY  
 Rozpoczęcie Balu Sylwestrowego z krótką sesją fotograficzną na czerwonym 

dywanie od godz. 19:30 

 

 
 

Nad muzyczną częścią będzie czuwał znakomity  

6-os zespół muzyczny na żywo SMOKY BAND 

Wybór Króla i Królowej Balu z nagrodą główną w postaci Weekendu Majowego 2018.  

O godzinie 24.00 serdecznie zapraszamy na powitanie Nowego Roku pokazem sztucznych 

ogni winem musującym oraz tortem noworocznym. Serdeczne zapraszamy na wspaniałą i 

szaloną zabawę do białego rana. 

 

 
 

poniedziałek 01.01.2018 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

Obiad domowy 3 daniowy serwowany do stolika   

A po obiedzie zapraszamy na spacer nad morze aby odpocząć, bo już o godz. 18:00 

zapraszamy na poprawiny w formie Biesiady Staropolskiej na której wszyscy nasi 

Goście zasiądą przy wspólnie zastawionych stołach i jak jedna wielka rodzina będziemy 

dalej jeść, pić i bawić się przy muzyce z DJ-em. 

Urozmaicenie staropolskich wyrobów kulinarnych 

 

wtorek 02.01.2018 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Pożegnanie Gości kończących pakiet Sylwestrowy 5-dniowy 

Obiad domowy 2 daniowy serwowany do stolika   

Leczniczo relaksujący okład z Borowiny (w Pakiecie Sylwestrowym 8-dniowym z zabiegami) 

Relaksujący masaż częściowy z olejkami aroma-terapeutycznymi (w Pakiecie 

Sylwestrowym 8-dniowym z zabiegami) 



 
Czas wolny dla naszych gości (basen, jacuzzi, sauna, sala fitness, spacery nad morze) 

Obfita kolacja w formie bufetu szwedzkiego z ciepłym posiłkiem w bemarze i zupą w 

kociołku  

 

środa 03.01.2018 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego z 2 ciepłymi posiłkami w bemarach 

Pożegnanie Gości kończących pakiet Sylwestrowy 8-dniowy 

 

 

CENA PAKIETU 29.12.2017 – 02.01.2018 

(4 NOCLEGI / 5 DNI) 

POKOJE DELUXE BURSZTYN MEDICAL SPA: 1.200,- PLN od os. za pakiet 

NOCLEGI W PENSJONACIE „MARLIN” (200m OD BURSZTYNU): 1.100,- PLN od os. za 

pakiet  

(cena zawiera koszt balu sylwestrowego) 

 

CENA PAKIETU 27.12.2016 – 03.01.2018 (możliwe przesunięcie terminu) 

(7 NOCLEGÓW / 8 DNI) 

POKOJE DE LUX BURSZTYN MEDICAL SPA: 1.699,- PLN od os. za pakiet 

NOCLEGI W PENSJONACIE „MARLIN” (200m OD BURSZTYNU): 1.599,- PLN od os. za 

pakiet 

(cena zawiera koszt balu sylwestrowego) 

 

BAL SYLWESTROWY BEZ NOCLEGU   

350,- PLN od os. 
 


