BOŻE NARODZENIE
w JordaNovej w Beskidzie Sądeckim - szczegóły oferty promocyjnej:
PROMOCYJNY PAKIET :
• 5 dni: 23 grudnia - WIGILIA – BOŻE NARODZENIE – DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – 27 grudnia (23-27
grudnia 2021 r.) - 700 zł za osobę z noclegami, pełnym wyżywieniem i atrakcjami
• dzieci do lat 4 - bezpłatnie, dzieci w wieku 5 – 11 lat - zniżka 15%.
Powyższe ceny obowiązują (w wybranym terminie) w dniach 23-27 grudnia 2021 r.
UWAGA: oferta promocyjna jest dostępna wyłącznie przez kontakt z recepcją JordaNovej za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie lub bezpośrednio u kierownika ośrodka.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja i wpłata zaliczki (nie później niż 5 dni po dokonaniu rezerwacji,
50 zł/osoba).
ZAKWATEROWANIE:
• 7- i 8- osobowe drewniane domki (minimum cztery osoby/domek) z łazienkami
(przystosowanymi także dla osób niepełnosprawnych)
• jedno- i dwupokojowe pokoje typu studio (pokoje dwuosobowe) z łazienką
• dwuosobowe pokoje z łazienkami w pawilonie hotelowym
PLAN POBYTU:
CZWARTEK (23 grudnia 2021 r.):
• przyjazd gości; zakwaterowanie możliwe od godz. 14:00
• kolacja lub obiadokolacja w formie bufetu (m.in.: strogonow + zimna płyta: sery, wędliny,
warzywa, itp.), kawa/ herbata w godz. 18:00-20:00
WIGILIA (PIĄTEK, 24 grudnia 2021 r.):
• śniadanie w godz. 10:00-12:00 (bufet bezmięsny, m.in.: ryba w pomidorach, sałatka z selera,
śledzie, jajka w majonezie, sałatka z jarzynowa, pieczywo, itp.)
• rodzinne warsztaty świąteczne: wspólne przygotowywanie kartek świątecznych,
wykonywanie stroików i ozdób choinkowych, wspólne przystrajanie choinki (wszystkie
materiały zapewnia JordaNova)
• tradycyjna kolacja wigilijna o godz. 17.00 (m. in.: barszcz z uszkami, pierogi z kapustą,
kapusta z grochem, ziemniaki, ryba, surówka, sos grzybowy, kasza ze śliwkami i masłem,
kompot
z suszu)
• wyjście na pasterkę (o godz. 23.30) do kościoła pw. św. Antoniego w Gołkowicach Górnych

BOŻE NARODZENIE (sobota, 25 grudnia 2021 r.):
• wspólne uroczyste śniadanie bożonarodzeniowe – w godz. 8:30-10:30 (tradycyjne menu:
danie na ciepło + zimna płyta: sałatka jarzynowa, selerowa, wędliny, sery, jajka
w majonezie, warzywa, pieczywo)
• świąteczne gry i zabawy
• obiad bożonarodzeniowy w godz. 13:00-15:00 (rosół z makaronem, udziec wieprzowy
z kapustą, ziemniaki gotowane/pieczone)
• kolacja w godz. 19:00-22:00 (żurek + zimna płyta), a także – dla chętnych - ognisko, podczas
którego odbędzie się wspólne kolędowanie
• domowe ciasta, kawa, herbata, woda – dostępne przez cały czas w stołówce
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT (niedziela, 26 grudnia 2021 r.):
• śniadanie bożonarodzeniowe w godz. 8:30-10:30 (tradycyjne menu: m. in.: jajka sadzone,
kiełbaski, galarety, warzywa, wędliny, pasztety, śledzie, sery, sosy, pieczywo)
• obiad świąteczny w godz. 13:00-15:00 (schab ze śliwką + surówka colesław, buraczki,
warzywa, ziemniaki
***kulig w godz. 17.00-19.00 (możliwość zorganizowania za dodatkową opłatą, przy
zebraniu się odpowiednio dużej grupy chętnych i optymalnych warunkach
atmosferycznych) – zgłoszenia przyjmowane będą mailowo do 20 grudnia 2021 r. na adres
recepcji ośrodka: biuro@jordanova.pl.
•
•
•

kolacja w godz. 17.00-19.00 (bigos + zimna płyta)
rodzinny bal świąteczny w godz. 19:00-22:00 (do dyspozycji Gości głośnik, muzyka we
własnym zakresie)
domowe ciasta, kawa, herbata, woda – dostępne przez cały czas w stołówce

PONIEDZIAŁEK (27 grudnia 2021 r.):
• śniadanie – w godz. 8:30-10:30 (danie na ciepło + zimna płyta: warzywa, wędliny, pasztety,
śledzie, sery, sosy, pieczywo)
• ostatni spacer po okolicy
• wymeldowanie do godz. 14.00

DODATKOWE UDOGODNIENIA W PAKIECIE:
• możliwość bezpłatnego skorzystania (w zależności od dostępności) z książek, gier
planszowych, szachów, leżaków oraz kocy
• sala gimnastyczna, stoły do tenisa stołowego (bezpłatne, dostępne po ustaleniu rezerwacji)
• bezpłatna kawa, herbata, woda - dostępne w stołówce w godz. 6:00-22:00; możliwość
skorzystania z ogólnodostępnej kuchenki mikrofalowej oraz ekspresu do kawy

•
•

kącik oraz pokój zabaw dla dzieci, krzesełka do karmienia, możliwość bezpłatnego
wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla maluchów
bezpłatny parking, dostęp do wifi (w recepcji oraz w jadalni), teren ośrodka strzeżony 24h
na dobę.

REZERWACJE, PYTANIA: tel. 018 446 33 21, e-mail: biuro@jordanova.pl
Uwaga! Nie obowiązują zniżki z tytułu KK i KKR.
kierownik CW JordaNova: Jacek Szelest, tel. 784 647 220, e-mail: jszelest@cmjordan.krakow.pl

