OFERTA WIELKANOCNA
Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w Ośrodku "Bogdanka" położonym na terenie
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
PROPONUJEMY PAKIETY WIELKANOCNE:

• Pobyt 3 dniowy ( 2 noclegi, sobota – poniedziałek ): 340- 440 zł/os*
• Pakiet 4 dniowy ( 3 noclegi, piątek – poniedziałek ): 420- 520 zł/os*

Dopłata do pokoi jednoosobowych 30 - 45 zł* za dobę.
* cena zależy od standardu pokoju

W naszej ofercie zapewniamy dodatkowo bogaty, uroczysty, obiad w świąteczny
Poniedziałek Wielkanocny w odróżnieniu od konkurencji.
Zachęcamy do przedłużenia pobytu przed lub po tym okresie.
Każda dodatkowa doba z wyżywieniem tylko 80 zł/os.
Upusty dla Dzieci:

• do 2 lat gratis (bez świadczeń- bez łóżka do spania )
• do 10 lat – 30 % upustu

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie zaliczki w wysokości 30% kosztów pobytu. Pozostała kwota
najpóźniej w dniu przyjazdu.

W cenie pobytu wielkanocnego:
• Noclegi, 3 posiłki dziennie
• tradycyjne śniadanie Wielkanocne
• bogate świąteczne menu z dziczyzną
• pobyt zaczyna się kolacją a kończy obiadem
• dopłata za pobyt zwierząt - 20 zł / dobę
• dla dzieci szukanie prezentów od Zajączka
• malowanie pisanek i kartek świątecznych - dzieci
• gry i zabawy świetlicowe: gry planszowe, bilard, cymbergaj, piłkarzyki
• jazda konna, przejażdżka bryczką ( min 8 osób - 15 zł/ os), – zajęcia fakultatywne
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, kolacja grillowa, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
wycieczki rowerowe po okolicy, strzelanie z łuku, wiatrówki i pistoletów pneumatycznych.
Zabrać ze sobą:
- koszyczek do święconki
- prezent dla dziecka

Menu Wielkanocne
Wielki Piątek
18.30 Postna kolacja





Pieczarki w sosie śmietanowym
Śledź w oleju
Pieczywo, masło
Herbata z cytryną

Po kolacji do dyspozycji jaja, farby - Konkurs na najciekawszą pisankę

Wielka Sobota
10.00 Śniadanie










Naleśniki z serem, dżemem
Płatki kukurydziane z mlekiem

Twarożek z cebulką
Jako z majonezem
Pomidor z cebulką, papryka konserwowa
Dżem
Masło
Pieczywo
Herbata z cytryną

Przygotowywanie święconki i święcenie potraw w kościółku
od godz 13.– możliwy wspólny wyjazd
Gry i zabawy rodzinne na świeżym powietrzu lub na terenie Ośrodka:
14. 30






Obiad
Zupa ogórkowa
Pieczeń w sosie
Ziemniaki
Buraczki
kompot domowy

18.30 Kolacja grillowa
 Barszczyk czerwony
 Kiełbaska na ognisko, musztarda, ketchup
 Karkówka z grilla
 Bigos domowy
 Smalec domowy , ogórek kiszony, pieczywo
 Grzaniec, herbata z cytryną

Niedziela Wielkanocna
10.00 Uroczyste świąteczne śniadanie – bufet szwedzki












żurek wielkanocny po staropolsku
tradycyjna biała kiełbasa z wody
deska serów
wędzonki domowe, szynka gotowana, kiełbasa domowa szynkowa,
boczek zapiekany, rolada ze szpinakiem i szynką, kiełbasa domowego
wyrobu z dziczyzną
jajko w majonezie
pasztet domowy z żurawiną
sosy, dipy
sałatka jarzynowa, grzybki w zalewie octowej, dynia
pieczywo różne, masło
herbata z cytryną

Bufet kawowo- herbaciany: kawa ze śmietaną, herbata z cytryną
Szukanie prezentów od zajączka - dla dzieci
Proponujemy do wyboru:
-

Wyjazd do katedry Gnieźnieńskiej - we własnym zakresie
Uczestnictwo we mszy w Powidzu : 8.00 lub 11.30

-

Wyjazd do Lichenia - we własnym zakresie

- Korzystanie ze sprzętu rekreacyjno – sportowego: bilard,
cymbergaj, piłkarzyki, wycieczki rowerowe po okolicy
godz. 14.00 Obiad świąteczny – 2, 5 porcje /os









rosół z makaronem
rolada drobiowa ze szpinakiem
schab z pieczarką
zrazy po staropolsku
ziemniaki, frytki
bukiet warzyw gotowanych – marchewka, brokuły
surówka z kapusty pekińskiej, surówka z białej kapusty
kompot domowy : jabłka , brzoskwinie

bufet kawowo – herbaciany, ciasto domowe świąteczne

Zajęcia rekreacyjne:
-przejażdzka wozem konnym – zajęcia fakultatywne
( 15 zł/ os-min 10 osób)
-strzelanie z łuku i broni pneumatycznej
- bilard, cymbergaj, piłkarzyki
-wycieczka rowerowa po okolicy
18.30 Kolacja
 ryba smażona z cebulką
 półmisek rozmaitości
 sałatka grecka , grzybki marynowane , dynia
 galart drobiowy
 salatka jarzynowa, pieczywo, masło
 herbata z cytryną
Wspólne oglądanie filmów – kino domowe

Wielkanocny Poniedziałek
10.00

Śniadanie – bufet szwedzki









jajecznica na boczku
parówki na ciepło
deska serów
półmisek wędlin i pieczeni
pstrąg wędzony
sałatka wiosenna, pomidor z cebulką
pieczywo różne, masło
herbata z cytryną

Bufet kawowo - herbaciany, ciasto świąteczne
Czas wolny: Uczestnictwo w mszy w kościółku w Powidzu lub w Katedrze w
Gnieźnie ok. 30 km lub Licheniu ok. 45 km – dojazd własny

14.oo Obiad świąteczny – 2,5p. mięsa / os









Zupa krem po królewsku z grzankami i słonecznikiem
Schab z warzywami i serem
Skrzydełka nadziewane
Żeberka
Surówka z selera z ananasem
Kapusta modra, surówka z marchewki z sosem chrzanowy
Ziemniaki zapiekane
Kompot

Uwaga: Jest to standardowe menu, które może ulec modyfikacji.

