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

– góralskiego pakietu sylwestrowego typu SPA w Żywcu i z kuligiem w Ustroniu. 

 

 
 

 
Sylwester Góral & SPA w hotelu *** Dębina w Żywcu 

 
Góralski pakiet sylwestrowy 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: 
HB (śniadania w formie bufetu szwedzkiego i obiadokolacje) + bardzo bogate menu w dniu Sylwestra.  W programie pakietu 
m.in. góralski kulig z pochodniami w Ustroniu, z bogatym menu regionalnym z kapelą góralską Karpackie Zbóje i mega 
zabawa w sali balowej na 150 osób z profesjonalnym DJ. 
 
Termin: 31.12.2015 czw. - 03.01.2016 niedz.                  4 DNI / 3 NOCLEGI (wyżywienie HB) 
 

Cena od osoby:  950 zł / os. PROMOCJA DO DNIA 31.10.2015: 850 zł / os.!!! 
 
Cena dla dzieci: do 3 lat - gratis (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicami),dzieci od 3 - 12 lat - 550 zł / os 
Dodatkowy osobodzień ze śniadaniem (osoba dorosła 130 zł, dziecko do 12 lat - 100 zł) 
Opłata za psa 30 zł / doba. 
 
W cenie pakietu sylwestrowego znajduje się: 
  

 4 dni - 3 noclegi w komfortowych pokojach 2,3 i 4 osobowych; 

 3 śniadania w formie bufetu szwedzkiego, w tym jedno uroczyste śniadanie Noworoczne; 

 1 obiad w dniu 1.01.2016r. w hotelu, 1 zbójecka kolacja podczas kuligu w góralskiej karczmie w Ustroniu w dniu 
1.01.2016r, obiadokolacja w formie grilla pod wiatą hotelową w dniu 2.01.2016r. 

 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); 

 Noworoczny kulig z pochodniami z góralskim jadłem i napitkiem, z kapelą góralską Karpackie Zbóje w Ustroniu w dniu 
1.01.2016r., od godz. 17.00; 

 Transport komfortowym autokarem na kulig Noworoczny na trasie hotel Dębina - Ustroń - hotel Dębina w dniu 
1.01.2016r.; 

 Bal sylwestrowy w sali balowej hotelu SPA Dębina (nie obowiązują stroje galowe) w terminie 31.12.2015 / 1.01.2016r. z 
bogatym menu wg oferty. Podczas nocy sylwestrowej gra profesjonalny i sprawdzony DJ. Zapewniamy również 
niesamowitą atrakcję - zagoszczą u nas Jukace i Dziady Żywieckie! Wielka atrakcja!!! 

 Szampan na przywitanie Nowego Roku (butelka/4 osoby), 0, 5 l. wódki na parę, sok pomarańczowy (0, 5 l./para); 

 Zwiedzanie Żywca z przewodnikiem beskidzkim w dniu 2.01.2016r. od godz. 10.30 - 12.30, możliwość zwiedzenia 
Muzeum Browaru Żywieckiego www.muzeumbrowaru.pl (bilet do Muzeum Browaru eXtra płatny 25 zł / os) 

 Występ gawędziarza - multiinstrumentalisty - Jacentego Ignatowicza - finalisty programu Mam talent z TVN 
www.jacentyignatowicz.pl podczas obiadokolacji grillowej w dniu 2.01.2016r. 

 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; 
 
 
Oddajemy dla Państwa 2 pokoje jednoosobowe, 7 pokoi dwuosobowych, 8 apartamentów dwupiętrowych typu studio,  
1 apartament. 

 
UWAGA: Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania Muzeum Browaru Żywieckiego www.muzeumbrowaru.pl 
(niesamowita atrakcja) w dniu 2.01.2016. Koszt dodatkowy 25 zł / os. Rezerwacja pod nr 609 789 879 lub pisząc na maila: 
sylwester@zbojnickie.pl  
 
 

 
 

http://www.hoteldebina.pl/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641078075953592.1073741835.429760583752010&type=3
http://www.zywiec.turystyka.pl/ciekawostki-o-zywcu/255-dziady-zywieckie-jukace-jukoce.html
http://www.muzeumbrowaru.pl/
http://www.jacentyignatowicz.pl/
http://www.muzeumbrowaru.pl/
mailto:sylwester@zbojnickie.pl
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Program zbójnickiego pakietu sylwestrowego: 
  
I dzień 31.12.2015 (czwartek)  
 
Godz. 15.00 Przyjazd do hotelu 
Godz. 15.10 Zakwaterowanie (uwaga w pokojach czeka Was góralski upominek od Karpackich Zbójów); 
Godz. 15.30 Możliwy obiad - eXtra płatny w restauracji hotelowej (a la'carte - szeroki wybór dań regionalnych. Ceny od 25 zł).  
Godz. 16.30 – 19.00 Możliwość skorzystania ze SPA hotelowego (jacuzzi, sauna, fitness room) 
Godz. 20.00 Zabawa Sylwestrowa ze sprawdzonym i profesjonalnym DJ. Szampańska zabawa do białego rana!!! Bal sylwestrowy odbywać się będzie w dużej 
sali balowej (sala na 100 Gości).UWAGA: NIE OBOWIĄZUJĄ STROJE GALOWE! Kończymy zabawę sylwestrową około 4.30 rano; 
 
Menu podczas zabawy sylwestrowej w hotelu SPA Dębina: 
 
Menu: 
Przystawka: pasztet z żurawiną 
Zupa: wykwintny dwukolorowy krem ze szparagów podany z łososiem 
Danie serwowane: zawijaczek faszerowany szpinakiem i grzybami z dodatkiem ziołowych kluseczek i sałatki z modrej kapusty z porzeczkami 
Deser: anyżowa gruszka z lodami waniliowymi i sosem czekoladowym 
Stół szwedzki z wyśmienitymi przekąskami + czysty barszcz, kawa, herbata, woda z cytryną - bez ograniczeń 
Kącik słodkości z domowymi ciastami i owocami 
Kolacja: Gulasz po piemoncku z knedlami, sałatka pekińska 
 
Napoje 
Sok pomarańczowy -0,5l/para 
Szampan – butelka /4 osoby 
Butelka wódki 0, 5 l. na parę 
 
II dzień 1.01.2016 (piątek) 
 
Godz. 9.00 uroczyste śniadanie Noworoczne w formie bufetu szwedzkiego; 
Czas wolny / możliwość korzystania ze SPA hotelowego 
Godz. 14.00  - 15.00 obiad 
Godz. 16.00 wyjazd grupy autokarem na kulig Noworoczny do Ustronia (prosimy o punktualność) 
Godz. 17.00 - 19.00 zbójnicki kulig z pochodniami i biesiadą góralską z kapelą góralską Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl. Menu regionalne  
w karczmie po kuligu: żurek zbójnicki, kiełbasa + swojski chleb, ogórek kiszony, smalec, grillowane oscypki z żurawiną, ketchup, musztarda + tacki, sztućce, 
kubeczki, grzaniec zbójecki – wino grzane, herbata malinowa z miętą, kołocz góralski (ciasto drożdżowe). Zapraszamy też na stronę naszych kuligów  
w Beskidach www.kuligi.beskidy.com.pl  
Godz. 20.30 Przyjazd do hotelu z kuligu, możliwość korzystania ze SPA hotelowego 
Nocleg 
 
III dzień 2.01.201 (sobota) 
 
Godz. 9.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
Godz. 10.30 - 12.30 zwiedzanie Żywca z przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl (w programie: zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego - 
spacer (park, aleja lipowa, rosarium, fontanna, mino zoo, park miniatur, Domek Chiński, romantyczne mostki, rzeźby, pałac Habsburgów, zamek Komorowskich, 
zwiedzenie rynku żywieckiego, pomnika Jana Pawła II, dzwonnicy, konkatedry NMP w której pochowana jest Maria Krystyna Habsburg, kościół Trzech Krzyży, 
czas wolny w eleganckiej kawiarni Decaffe przy zamku). Uwaga: Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Browaru Żywieckiego www.muzeumbrowaru.pl - bilet 
do Muzeum Browaru eXtra płatny 25 zł / os. Potrzebna wcześniejsza rezerwacja) 
Godz. 13.00 - 18.00 czas wolny / możliwość korzystania ze SPA hotelowego 
Godz. 18.30 obiadokolacja w formie grilla pod góralską wiatą na terenie ośrodka Dębina. Dużą atrakcją będzie występ gawędziarza - 
multiinstrumentalisty - Jacentego Ignatowicza - finalisty Programu Mam Talent z TVN www.jacentyignatowicz.pl  
Nocleg 
  
IV dzień 3.01.201 (niedziela) 
 
Godz. 8.00 - 9.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego; 
Doba hotelowa kończy się o godz. 12.00 – a jak kogo „połomie” to i dłużej – hej! 
Wykwaterowanie z hotelu; 
Wyjazd; 
 

 

 
 

http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.karpackigazda.pl/
http://www.muzeumbrowaru.pl/
http://www.jacentyignatowicz.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, + 48 606 786 213, +48 732 874 804 lub 33 475 96 52. 
 
Płatność za pakiet sylwestrowy prosimy dokonywać na konto firmowe organizatora sylwestra:  
 

Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski 

ul. Jana III Sobieskiego 7 
34-300 Żywiec 

NIP: 553-230-63-40 
Regon: 240745145 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 02.180.9400 
 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 
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. Podczas rezerwacji pakietu sylwestrowego pobieramy zaliczkę w wysokości 50% kwoty za sylwestra a na 
tydzień przed sylwestrem resztę kwoty.  
 
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

