
Willa San Remo

Z myślą o zbliżającym się Bożym Narodzeniu, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet świąteczny. Będą to nasze pierwsze 
święta w tym starym, starannie wyremontowanym budynku i serdecznie zapraszamy do spędzenia wyjątkowego czasu 
bożonarodzeniowego w Willi San Remo w Kudowie-Zdroju. Ze swojej strony obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby 
Państwa pobyt upłynął w atmosferze relaksu i świątecznej atmosfery, bez zmęczenia i trosk. Aby były to święta pachnące 

prawdziwą choinką, domowymi potrawami i bożonarodzeniowymi ciastami, z kolędami i pastorałkami w tle. 
Zapraszamy serdecznie!

Oferta obejmuje pobyt w terminie  24-27.12.2015 - 4 dni / 3 noclegi
W ramach pakietu oferujemy m.in.:
• 3 noclegi w komfortowych pokojach z łazienkami i TV (100-letnia, stylowa willa oddana do użytku w marcu 2016)
• 3 świąteczne śniadania w formie bufetu szwedzkiego, wydawane codziennie w godzinach 8:30-10:00
• uroczystą Kolację Wigilijną 24.12 (wspólny początek dla wszystkich Gości o godz. 17:00; menu na kolejnej stronie)
• w drugiej części Kolacji Wigilijnej suto zastawiony bufet przekąsek, sałatek, dań gorących i zimnych, wybór ciast 

i deserów, napoje gorące i zimne; wszystko podane przy dźwiękach nastrojowych kolęd i żywej choince
• dla chętnych wyjście na pasterkę do Kościoła znajdującego się 50 metrów od naszej willi
• 2 uroczyste świąteczne obiady przy świecach w 1. i 2. dzień Świąt – obfity posiłek składający się z zupy, dania głów-

nego i kompotu - posiłki serwowane w godz. 15:00-16:00
• bezpośrednio po obiedzie w 1. i 2. dzień Świąt zapraszamy na uroczyste biesiadowanie w godz. 16:00-20:00. Do 

dyspozycji Gości przygotowany zostanie bufet słodki – desery, ciasta, kutia, pierniczki, owoce oraz bufet zimny – 
sałatki, wędliny, zakąski, sery, jaja, śledzie plus świeżo parzona kawa, herbaty, kompoty, napoje, w tle kolędy

• łóżeczko dziecięce + pościel + wanienka (150 zł/cały pobyt, ilość ograniczona, konieczność rezerwacji)
• słodkie upominki w pokojach
• świąteczną i rodzinną atmosferę w budynku osnutym świąteczną aurą – lampki, betlejemskie gwiazdy, choinka
• stoły uginające się od smakołyków, dań tradycyjnych i nowych pomysłów, a wszystko świeże i przyrządzone z wy-

sokiej jakości produktów
• napoje bezalkoholowe serwowane do wszystkich posiłków (all inclusive)
• dla każdej rodziny/grupy przyjaciół zostanie przygotowany odzielny stół (w miarę możliwości logistycznych)
• w dniu przyjazdu: 24.12 wcześniejsze zameldowanie, od godziny 10:00 (bardzo prosimy uwzględnić fakt, że najpóź-

niejsza godzina zameldowania to 16:30, ze względu na Kolację Wigilijną, która zaczyna się o 17:00)
• w dniu wyjazdu: 27.12 późniejsze wymeldowanie, do godziny 14:00
• możliwość wydłużenia pobytu w bardzo atrakcyjnych cenach*

Ceny pakietu świątecznego:
• Pokój 2-osobowy Lux i Standard – 1600 zł za pakiet za 2 osoby
• Pokój 3-osobowy – 2250 zł za pakiet za 3 osoby
• Pokój rodzinny – 1950 zł za pakiet za 3 osoby (dwoje dorosłych oraz dziecko do lat 12)
• Apartament 2-osobowy – 1800 zł za pakiet za 2 osoby
• Apartament 4-osobowy – 3000 zł za pakiet za 4 osoby 
• Studio Standard 4-osobowe – 2800 zł za pakiet za 4 osoby
• Studio Lux 4-osobowe – 3200 zł za pakiet za 4 osoby 

Dla rodzin powyżej 8 osób dorosłych rabat 10%. 
Dzieci do 18 miesięcy – pobyt gratis (bez świadczeń). Dzieci do lat 12 zniżka 30%.

Potwierdzeniem rezerwacji z Państwa strony jest wpłata 50 % zaliczki w terminie do 5 dni od złożenia zmówienia.

Anulacja rezerwacji:
• do 8 grudnia – bezkosztowo, zwrot całej zaliczki
• po 8 grudnia zatrzymujemy całą zaliczkę

*UWAGA W terminie od 21 do 23 oraz 28 do 30 grudnia 2016 istnieje możliwość dokupienia noclegu wraz ze śniadaniem w atrakcyjnych cenach:    
• Pokój 2-osobowy Lux i Standard – 220 zł/doba
• Pokój 3-osobowy – 300 zł/doba
• Pokój rodzinny – 260 zł/doba
• Apartament 2-osobowy – 250 zł/doba
• Apartament 4-osobowy – 400 zł/doba
• Studio Standard 4-osobowe – 450 zł/doba
• Studio Lux 4-osobowe – 500 zł/doba
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Willa San Remo

Ugościmy Państwa przy pięknie nakrytym świątecznym stole, akompaniamencie kolęd i choince.

DANiA GłóWNe SeRWoWANe Do STołU

Wigilijny barszcz czerwony z grzybowymi uszkami serwowany w wazie.
Dzwonki z karpia z polskich jezior usmażone na złoto na prawdziwym maśle (dla dzieci możliwość zamiany 

na mirunę lub solę).
Ziemniaki z wody z koperkiem i masłem lub purée ziemniaczane.

Buraczki zasmażane z kwaśną śmietaną podane na ciepło.
Tradycyjny, aromatyczny kompot z suszu z goździkami - doskonały na dobre trawienie. 

•

DANiA CiePłe SeRWoWANe W foRmie BUfeTU SZWeDZKieGo

Nasze swojskie pierogi z kapustą i świątecznymi grzybami opiekane na złoto lub gotowane.
Swojskie pierogi z kaszą gryczaną i serem białym, doprawione zrumienioną na złoto cebulką oraz świeżym 

pieprzem ziołowym.
Swojskie pierożki z marmoladą okraszone ciepłym, klarowanym masłem z miodem i sokiem z pomarańczy.

Aromatyczny sos grzybowo-pieczarkowy.
Gęsta kapusta z grochem po staropolsku.

Z włoskim smakiem San Remo: grzybowe tortellini w balsamicznym sosie z gorgonzoli z kawałkami 
nektarynek, prażonymi orzechami i świeżymi ziołami.

Z włoskim smakiem San Remo: bakłażan zapiekany z białą mozzarellą i suszonymi pomidorami, oprószony 
bazylią i kolorowym pieprzem.

•

DANiA ZimNe SeRWoWANe W foRmie BUfeTU SZWeDZKieGo

Galaretki rybno-warzywne skropione cytryną.
Tradycyjny śledź w oleju z drobno posiekaną cebulką i korniszonem.

Śledź po żydowsku z rodzynkami, pomidorami i cebulką.
Tatar z łososia z ogórkami, kaparami, szalotką i koperkiem podany w towarzystwie ugotowanych na twardo 

jaj oraz pomidorków koktajlowych i plasterków cytryny.
Pieczona, delikatna ryba po grecku.

Tradycyjna sałatka jarzynowa pod pierzynką z majonezu.

•

ŚWiąTeCZNe SłoDKoŚCi

Tradycyjna kutia pełna orzechów i suszonych owoców zanurzonych w płynnym, złotym miodzie.
Puszysty sernik z rodzynkami na kruchym spodzie jak u Babci.

Korzenne ciasto piernikowe z kremem chałowym oprószone cukrem pudrem z wanilią.
Strudel makowy w gorzkiej czekoladzie posypany płatkami migdałowymi.

A do tego aromatyczna kawa, duży wybór herbat, soki owocowe i woda mineralna z plasterkami cytryny.

meNu uroczystej kolacji wigilijNej

willasanremo.pl

UWAGA
Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ofercie pakietowej. Szczególnie dotyczy to menu wigilijnego, które ze względu na brak gwarancji 
dostępności odpowiednich produktów spożywczych może ulec drobnym zmianom. 
Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas trwania pobytu, jak również jego skrócenie nie powodują zwrotu pieniędzy.


