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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
w Beskidzie Żywieckim z kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas zbójnicko  

– góralskiego pakietu sylwestrowego w Żywcu z kuligiem w Szczyrku. 

 

 
 

Sylwester w hotelu Spa Dębina w Żywcu (4 dni)      POBYT TYPU SPA! 
 
Pakiet sylwestrowy SPA organizowany w Żywcu w hotelu SPA Dębina (www.hoteldebina.pl 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2) 
o wysokim standardzie zakwaterowania zawiera bardzo atrakcyjny program pobytu. Opcja z wyżywieniem: BB 
(śniadania w formie bufetu szwedzkiego) + bardzo bogate menu podczas zabawy sylwestrowej.  W programie pakietu m.in. 
góralski kulig z pochodniami, bogatym menu regionalnym z kapelą góralską w Szczyrku i mega zabawa w sali balowej na 
100 osób z profesjonalnym zespołem muzycznym podczas nocy sylwestrowej. Uwaga: Obowiązują stroje galowe! 
 
Termin: 30.12.2014 wt. - 02.01.2015 pt.                  4 DNI / 3 NOCLEGI (wyżywienie BB)  

 

Cena: 799 zł / os. Góralski kulig w Szczyrku + bogata animacja góralska w cenie pakietu! 
 

W CENIE PAKIETU KORZYSTANIE ZE SPA HOTELOWEGO GRATIS + 50% ZNIŻKA NA WSZYSTKIE MASAŻE!!! 

 
 
Cena dla dzieci: do 3 lat - gratis (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicami),dzieci od 4 - 8 lat - 20% rabatu. Opłata za 
psa 30 zł / doba. 
 
UWAGA: Podczas pobytu sylwestrowego możliwość indywidualnego zamówienia obiadów i obiadokolacji  
w restauracji hotelowej (a la'carte - szeroki wybór dań regionalnych. Ceny od 20 zł / porcja). 
 
ZAKWATEROWANIE 
 
Zapraszamy Państwa eleganckiego i komfortowego hotelu *** SPA DĘBINA w Żywcu (Centrum Konferencyjno - 
Wypoczynkowe Dębina, ul. Kopernika 2, 34-300 Żywiec www.hoteldebina.pl). Hotel mieści się na terenie dawnego parku 

żywieckiego, blisko Browaru Żywieckiego w bardzo romantycznym miejscu, wśród pięknych starych dębów, rosnących wzdłuż 
rzeki Koszarawa z widokiem na najwyższe wzniesienie w Kotlinie Żywieckiej – góry Grojec 612 m. n.p.m. na której w czasach 
średniowiecza znajdowało się zbójeckie zamczysko rozbójników beskidzkich – raubritterów herbu Skrzyńskich, którzy napadali 
na okoliczne karawany kupieckie, jadące ze Śląska i Małopolski na tereny dzisiejszej Słowacji, a dawniej Węgier. Hotel 
posiada pokoje jedno-dwu i czteroosobowe. W cenie pobytu jest obfite śniadanie w formie bufetu szwedzkiego i wstęp do 
Welnes & Fitness Room. Hotel dysponuje nowoczesnymi, przestronnymi i bogato wyposażonymi pokojami. Hotel jest w stanie 
pomieścić ok. 50 osób. 
 
SPA 
 
Wielkim atutem hotelu jest możliwość korzystania z centrum odnowy biologicznej. Nowoczesne urządzenia 
Wellness, pozwolą zapomnieć o troskach i stresie dnia codziennego oraz zrelaksują ciało i uspokoją myśli. Hotel dysponuje 
sauną fińską – suchą, o względnie niskiej wilgotności powietrza oraz sauną infrared – niskotemperaturową, gdzie dzięki 
wykorzystaniu promienników podczerwieni ciało ogrzewane jest od „wewnątrz”. Infrasauna stanowi doskonałą rozgrzewkę 
przed treningiem, a także jako przygotowanie do masażu. Przynosi również ulgę przy bólach głowy, pleców, skręceniach, 
zapaleniach i chorobach zwyrodnieniowych stawów. Można skorzystać również z wanny z hydromasażem. 
 
W cenie pakietu sylwestrowego znajduje się:  
 

 3 noclegi w komfortowych pokojach 2 i 4 osobowych; 

 3 śniadania w formie bufetu szwedzkiego; 

 Gadżet góralski w każdym pokoju na powitanie Gości od Karpackich Zbójów; 

 W pokojach dostęp do internetu (WI FI); 

 Duży, monitorowany, bezpieczny parking obok hotelu; 

 Sala konferencyjna w hotelu Dębina *** (do wykorzystania w razie potrzeby); 

 Przechowalnia nart w hotelu w cenie pakietu; 

 Strefa Wellness & SPA w hotelu w cenie pakietu (sauna sucha, sauna na podczerwień, jacuzzi, siłownia – fitness room); 

 Kulig z pochodniami z góralskim jadłem i napitkiem, z kapelą góralską w Szczyrku (14 km od Żywca) w dniu 
30.12.2014r., od godz. 18.30; 

 Transport komfortowym autokarem na kulig na trasie hotel Dębina - Szczyrk - hotel Dębina w dniu 30.12.2014r.; 

http://www.sylwesterzkuligiem.pl/site-administrator/pakiety-sylwestrowe/72-sylwester-z-3-noclegami-w-zajezdzie-beskidy-w-zywcu-z-kuligiem.html
http://www.zajazd-beskidy.pl/
http://www.hoteldebina.pl/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641078075953592.1073741835.429760583752010&type=3
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 Bal sylwestrowy w sali balowej hotelu SPA Dębina w terminie 31.12.2014 / 1.01.2015r. z bogatym menu wg oferty. Podczas nocy 
sylwestrowej gra profesjonalny i sprawdzony zespół muzyczny. Opcja OPEN BAR - pijesz ile chcesz i co chcesz (kawa, herbata, woda mineralnaz cytryną, 
wino, wódka)! 

 Szampan na przywitanie Nowego Roku (butelka/4 osoby), soki owocowe (0, 5 l./os); 

 Ubezpieczenie na cały pobyt sylwestrowy w Towarzystwie ubezpieczeniowym Axa (prosimy o podanie danych do ubezpieczenia: imię i nazwisko, data 
urodzenia i adres zamieszkania); 

 Podatek Vat; 
 

Ponadto naszym Gościom oferujemy (dodatkowo płatne): 
 

 Zajęcia z Nordic Walking – 15 zł / os / 1 h; 

 Narty Skiturowe (na zapytanie) 

 Przejścia na rakietach śnieżnych (na zapytanie); 

 Możliwość skorzystania z opieki instruktora narciarskiego (tel. MOB. +48 609 789 879) na proponowanych stokach narciarskich po 
preferencyjnych cenach – 50% ceny; 

 
Gościom którzy wykupią pakiet sylwestrowy proponujemy 50% rabatu na wszystkie rodzaje masaży w hotelu SPA Dębina *** 
 
Promocyjne ceny masażu w hotelu SPA Dębina *** 
 
MASAŻ KLASYCZNY Z UŻYCIEM AROMATYCZNYCH CIEPŁYCH OLEJKÓW 
 

 Całościowy – 50 min. / 70 PLN  

 Częściowy – plecy 25 min. / 35 PLN  

 Wybrana część ciała 15 min. / 20 PLN  
 
MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA: 
 

 Plecy, kręgosłup 25 min. / 40 PLN  

 Wybrany odcinek kręgosłupa 15 min. / 20 PLN  
 
MASAŻ ANTYCELLULITOWY 
 

 Uda, pośladki 40 min / 50 PLN  
 
MASAŻ ANTYCELLULITOWY Z UŻYCIEM BAŃKI CHIŃSKIEJ: 
 

 Uda, pośladki 30 min / 50 PLN  

 Twarz, szyja, dekolt 25 min. / 30 PLN  
 
MASAŻE WELLNESS: 
 
RELAKSUJĄCA MOC KAMIENI - MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI 
 

 Całościowy 55 min. / 100 PLN  

 Częściowy 25 min / 50 PLN  
 
MASAŻ RELAKSACYJNY 
 

 Całościowy 55 min. / 80 PLN  

 Częściowy 25 min. / 45 PLN 
 
MASAŻ KOSMETYCZNY 
 

 Twarz, szyja, dekolt 20 min / 30 PLN  
 

Uwaga: Masaże trzeba rezerwować z jednodniowym wyprzedzeniem. 
 
Wypożyczalna sprzętu narciarskiego w hotelu SPA Dębina *** 
 
DOROŚLI 
Cena wypożyczenia całego zestawu (narty, buty, wiązania, kije, kask) dla osoby dorosłej – 30 PLN 
 
DZIECI: 
Cena wypożyczenia całego zestawu (narty, buty, wiązania, kije, kask) dla osoby dorosłej – 25 PLN 
Cena testowania topowych modeli nart 2013 – 55 PLN 
Rezerwacja sprzętu narciarskiego: DZWOŃ: MOB. +48 609 789 879 (dowieziemy go do Twojego pokoju w hotelu Dębina!) 
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Program zbójnickiego pakietu sylwestrowego:  
 
I dzień 30.12.2014 (wtorek)  

 Przyjazd do hotelu, godz. 15.00; 

 Zakwaterowanie (uwaga w pokojach czeka Was góralski upominek od Karpackich Zbójów); 

 Godz. 15.30 możliwy obiad - eXtra płatny w restauracji hotelowej.  

 Godz. 18.30 wyjazd autokarem do Szczyrku na góralski kulig.  
 
UWAGA: na kulig ubieramy się bardzo ciepło! Należy zabrać ze sobą wygodne, nie śliskie sportowe obuwie górskie, polary, kurtki, rękawiczki, 
szaliki, czapki!Podczas kuligu przylejemy Wom nieco miodonki zbójeckiej (spirytus na miodzie – bardzo rozgrzewająca palinka 
zbójecka!), cobyście nie zmarzli, hej!W programie m.in. 50 minutowa przejażdżka saniami / wozami z pochodniami, poczęstunek zbójecki w 
karczmie na trasie kuligu (kiełbasa zbójecka, pajda chleba ze smalcem, ogórki kiszone z dębowej beczki, oscypek grillowany z żurawiną, 
dodatki: ketchup, musztarda, tacki, sztućce), kubek wina grzanego Zbójeckie Grzane, herbata z cytryną i sokiem malinowym) w towarzystwie 
rdzennych górali, ognisko przy karczmie. W środku karczmy rozpalimy również watrę w kominku. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i 
wspaniały góralski klimat z Karpackimi Zbójami!  
 

 Godz. 22.30 przyjazd autokarem z kuligu do hotelu; 

 Nocleg; 
 
II dzień 31.12.2014 (środa) 

 Godz. 8.00 – 9.30 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego; 

 Czas wolny (możliwość udania się na narty Żywiec, Korbielów, Międzybrodzie Żywieckie);  

 Godz. 15 / 16.00 możliwy obiad - eXtra płatny w restauracji hotelowej; 

 Czas wolny; 

 Start zabawy sylwestrowej w hotelu, godz. 20.00; 

 Bal sylwestrowy odbywać się będzie w eleganckiej, dużej sali balowej (sala na 100 Gości). 
 
Podczas Sylwestra bogate menu. UWAGA: OBOWIĄZUJĄ STROJE GALOWE! Będzie zabawa na całego że hej! Kończymy zabawę sylwestrową 
około 4.30 rano; 
 
Menu podczas zabawy sylwestrowej w hotelu SPA Dębina: 
 
Podczas Nocy Sylwestrowej gra profesjonalny i sprawdzony zespół muzyczny. 
 
Menu: 
Przystawka: Melon z szynką parmeńską 
Zupa: Wykwintny dwukolorowy krem szparagowy z maślanymi grzankami. 
Danie główne: Zawijaniec wołowy w sosie własnym z kluseczkami śląskimi i sałatka z modrej kapusty. 
Deser: Anyżowa gruszka z lodami waniliowymi i sosem czekoladowym. 
Stół szwedzki z wyśmienitymi przekąskami 
Kącik słodkości z domowymi ciastami i owocami 
I Kolacja: 
Górski pstrąg opiekany w migdałach z sałatką ziemniaczaną 
II Kolacja: 
Danie z dziczyzny po staropolsku z kaszą jaglaną i ćwikłą z chrzanem 
Napoje:  
kawa, herbata, woda mineralna z cytryną-bez ograniczeń 
Soki owocowe -0,5l/osobę 
Szampan – butelka/4 osoby 
Wino lub wódka bez ograniczeń. 
 

 Nocleg 
 
III dzień 1.01.2015 (czwartek) 

 Godz. 8.00 – 10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego; 

 Czas wolny (możliwość udania się na narty Żywiec, Korbielów, Międzybrodzie Żywieckie); 

 Godz. 15 / 16.00 obiad - eXtra płatny w restauracji hotelowej; 

 Czas wolny / możliwość korzystania ze SPA hotelowego; 

 nocleg 
 
IV dzień 2.01.2015 (piątek) 

 Godz. 8.00 – 10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego; 

 doba hotelowa kończy się 2.01.2015 o godz. 12.00 – a jak kogo „połomie” to i dłużej – hej! 

 Wykwaterowanie z hotelu; 

 Wyjazd; 
 

 
 

http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
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INFORMACJE O REZERWACJI I PŁATNOŚCI 
 

 
 

Rezerwacji zbójnicko – góralskiego pakietu sylwestrowego w Żywcu  prosimy dokonywać drogą mailową sylwester@zbojnickie.pl i telefoniczną 
pod nr +48 609 789 879, +48 505 443 222 lub 33 475 96 52. 
 
Płatność za pakiet sylwestrowy prosimy dokonywać na konto firmowe organizatora sylwestra:  
 
Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski 
ul. Sienkiewicza 40A 
34-300 Żywiec 
NIP: 553-230-63-40 
Regon: 240745145 

 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 

 
Po zarezerwowaniu góralsko - zbójnickiego pakietu sylwestrowego w Żywcu drogą elektroniczną na Państwa maila wyślemy voucher sylwestrowy ze wszystkimi 
informacjami i z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji. Po dokonaniu wpłaty na nasze konto firmowe prześlemy drogą elektroniczną fakturę zaliczkową i końcową 
za sylwestra. 
 
Uwaga: Rezerwując sylwestra prosimy o podanie następujących danych do ubezpieczenia w Axa Polska (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania 
i nr tel.). 

 

     
 

Zespół Zbójnickie Group życzy szampańskiej zabawy sylwestrowej! 
 

 

 

mailto:sylwester@zbojnickie.pl

