Wielkanoc 2019
PAKIET ŚWIĄTECZNY

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w roku.
Zapraszamy Was do Folwarku Podkowa, gdzie spędzicie czas w
rodzinnej i pełnej ciepła atmosferze.
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Tradycyjne, wyśmienite potrawy, zapach świątecznych ciast i
pieczonych mięs oraz piękny krajobraz sprawią, że te Święta będą
niezapomniane.

ul. Wierzbowa 37-39, 72-010 Przęsocin | +48 882 194 276 | www.folwarkpodkowa.pl |
restauracja@folwarkpodkowa.pl

Pobyt obejmuje:



3 noclegi (19-22.04.2019)



animacje dla dzieci: ozdabianie pisanek, pieczenie i ozdabianie
świątecznych babeczek, komponowanie własnego kosza ze
święconką. Zabawy w trakcie których dzieci dowiedzą się o
zwyczajach i tradycjach Wielkanocnych, kącik zabaw na terenie
restauracji dla dzieci



święcenie koszyczka w urokliwym Kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Przęsocinie dnia 20.04.2019r.,



Niedziela Wielkanocna : rodzinne podchody „Szukanie Zajączka“- w
poszukiwaniu niespodzianek ukrytych na terenie Folwarku Podkowa,



Śmigus Dyngus, czyli lany poniedziałek
Podkowa,



zwiedzanie mini ZOO wraz z karmieniem zwierząt (m.in., osły, małpy
magot, żółwie, surykatki),



korzystanie z nowoczesnego placu zabaw ( trampolina, zamek
dmuchany, huśtawki, zjeżdżalnie)



dla naszych Gości udostępniamy zarybiony staw bez dodatkowych
opłat ( prosimy o zabranie swojego sprzętu wędkarskiego),
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w ogrodzie Folwarku
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Szef kuchni restauracji Folwark Podkowa poleca dania wielkanocne:
Wielki Piątek:


Powitalna kolacja w formie bufetu w godz. 19-20 [karta dań
postnych]
Wielka Sobota:



świąteczne śniadanie w fomie bufetu w godz. 8-10



obiad serwowany w godz. 14-16



kolacja w formie bufetu w godz. 19-20
Niedziela Wielkanocna:



uroczyste tradycyjne śniadanie w Niedzielę Wielkanocną w formie
bufetu w godz. 8-10



obiad serwowany w godz. 14-16,



kolacja-grill połączony z ogniskiem w godz. 19-21
Poniedziałek Wielkanocny:



uroczyste tradycyjne śniadanie w Poniedziałek Wielkanocny
Ponadto:



bufet z domowymi wypiekami, kawą, herbatą i lemoniadami
wielkanocnymi [sobota/niedziela w godz. 17-18]

Cena pakietu: 615,00 zł za osobę (cena 205,00 zł / dobę/ osobę)



Dzieci do 3 lat bezpłatnie.
Dzieci 3-12 lat 30% zniżki.

REZERWACJA:
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Tel. 882194276
Email: restauracja@folwarkpodkowa.pl
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