SYLWESTER 2022

Powitanie Nowego Roku w Hotelu Szary Residence. Już teraz zaplanuj Sylwestra
i zarezerwuj zanim ceny poszybują w górę! Przedsprzedaż z gwarancją
niezmiennej ceny.

Oferta bezzwrotna - korzystna cena - 100% przedpłaty

Odpocznij w cichych pokojach położonego na łonie natury Hotelu Szary
Residence w podkrakowskich Michałowicach. To cicha, spokojna i urokliwa
miejscowość. Na naszym wzgórzu znajdziecie padoki z pasącymi się końmi,
klub jazdy konnej, dużo przestrzeni na spacery, lasek i miejsce na ognisko.
Dzieci mogą korzystać z sali zabaw, a dorośli zagrzać się w saunie i jacuzzi. W
pobliżu znajduje się Kraków, malowniczy Ojcowski Park Narodowy oraz Stok
Narciarski Sławicki Raj. Zapraszamy też codziennie do naszej smacznej i
klimatycznej Restauracji Szary.
Dodatkową atrakcją w okresie Sylwestra będzie wspólne ognisko 30ego
grudnia – przygotujemy dla was poczęstunek, rozgrzewającego grzańca
oraz niespodziankę.
A w Sylwestra zapraszamy do udziału w imprezie tanecznej lub wypoczynku
we własnym zakresie.

POKOJE

Dysponujemy pokojami:
1-osobowy
(10m2)

360 zł / dobę

2-osobowy MINI
(11m2, łóżko małżeńskie 140cm),

450 zł / dobę

2-osobowy STANDARD
(15m2, łóżko małżeńskie 180cm lub dwa łózka
pojedyncze),

480 zł / dobę

3-osobowy
(16m2, trzy łóżka pojedyncze 90cm lub łózko małżeńskie
180cm i pojedyncze 90cm),

580 zł / dobę

Dla pobytów 5 nocy i więcej – 25% rabatu! (ponad 1 noc gratis!)
Doba hotelowa trwa od 15 do 11.
W cenie jest śniadanie w godzinach 7:00-10:00 w formie bufetu.

INFORMACJE

SYLWESTER 2022

W cenie rezerwacji:
- codziennie pyszne śniadania z potrawami na ciepło, kawą z ekspresu i
szerokim wyborem wędlin, sałatek, serów, dodatków i słodkości.
- pobyt w komfortowym pokoju z widokiem, wyposażonym m.in. w suszarkę,
czajnik, kawę i herbatę i TV
- dostęp do strefy wellness: sauna, jacuzzi, siłownia
- ognisko z niespodzianką 30.12.2022r., możliwość zakupy wyprawki (30zł /os.)
- opcjonalnie obiadokolacje 3-daniowe lub bufetowe
(85zł / osobę, powyżej 7 lat)
- opcjonalnie udział w Balu Sylwestrowym (350zł / osobę)
– więcej informacji i menu na kolejnej stronie!
- parking, Wi-Fi, kawa i herbata oraz woda w pokoju i inne udogodnienia
- możliwość pobytu z psem (50zł / dobę)
W naszym Hotelu obowiązuje całkowity zakaz strzelania fajerwerkami!

Można też skorzystać z przedłużenia doby hotelowej:
zameldowanie od godziny 10:00 / przedłużenie do godziny 18:00.
Cena przedłużenia od 10 lub do 18 – + 50% ceny pokoju.
Cena przedłużenia od 10 oraz do 18 - +100% ceny noclegu.

BAL SYLWESTROWY

Imprezę taneczną w godzinach 20:00 - 3:00 poprowadzi DJ COLA.
Szef kuchni Tomasz Niewiara pozytywnie zaskoczy niecodziennym menu:

Kolacja:
Tatar z pieczonego buraka, łosoś wędzony, chrupka z ciecierzycy,
kompresowany ogórek, pikle z marchwi
Delikatna polędwiczka wieprzowa, gruszka, kalafior, sos kawowy z daktylami,
puree ziemniaczane z topinamburem
Mus z ananasa z rumem, brownie, lody kokosowe kruszonka z czekolady
deserowej
Danie ciepłe I:
Filet drobiowy sous vide ziołowa kruszonka, brukselka w occie balsamicznym,
tagliatelle warzywne, demi glace
Danie ciepłe II:
Kociołek warzyw sezonowych

Ponadto dla naszych Gości będzie urokliwy bufet słodki i bogata zimna płyta.
Bez limitu można korzystać z kawy z ekspresu, herbaty, soków owocowych i
wody mineralnej.
Nowy rok przywitamy wspólnym toastem z Prosecco.
Podczas balu nie zabraknie też niespodzianki!

Kontakt i rezerwacja:

601407316

b.radwan@szaryresidence.pl

