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Zapraszamy do spędzenia tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia na Kaszubach w Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Hotelu Szymbark. Urok miejsca i bajkowa zimowa sceneria 
naszego obiektu sprawią, że chwile spędzone u nas na długo pozostaną w Państwa pamięci. 
Naszym gościom oferujemy Święta w rodzinnej atmosferze z mnóstwem miłych niespodzianek, 
przy pachnącej choince oraz niezapomnianą Pasterkę w drewnianym kościołku w blasku świec.     

4-DNIOWY PAKIET ŚWIĄTECZNY
W HOTELU SZYMBARK



od 23.12.2016r. do 26.12.2016r. w cenie 890 zł/os.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy pakiet po-
bytowy z mnóstwem atrakcji: 

• 3 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym,
• 3 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, bufet kawowy,
• Uroczysta Wieczerza Wigilijna w Sali Promocji 

Regionu,
• Wigilijne spotkanie z Mikołajem,
• Pasterka w kaplicy pod wezwaniem św. Rafała 

Kalinowskiego,
• Koncert Kolęd na Największym Fortepianie Świata 

w Sali Promocji Regionu,
• Kulig z pochodniami po malowniczych okolicach 

Szymbarka z ogniskiem w lesie i pieczeniem kieł-
basek,

• Świąteczne spotkanie z Kaszubską Tabaką w je-
dynym na Kaszubach muzeum poświęconemu 
kaszubskiej tabace,

• Świąteczny wypiek chleba w oryginalnym kamien-
nym piecu chlebowym,

• Wieczór Piwny w Browarze Kaszubska Korona po-
łączony z degustacją piwa oraz zabawą taneczną,

• Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
wraz z przewodnikiem (m.in. Dom Sybiraka, Naj-
większy Fortepian Świata, Dom do Góry Nogami, Naj-
dłuższa Deska Świata, Browar Kaszubska Korona),

• Świąteczne gry i zabawy dla najmłodszych,

• Wspólne strojenie bożonarodzeniowej choinki,
• Przygotowywanie ozdób choinkowych,
• Dekorowanie pierniczków
• Bezpłatny parking,
• Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie hotelu,
• Sauna sucha.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA 
ZE SPORTÓW ZIMOWYCH 

NA STOKU KOSZAŁKOWO I KOTLINKA 
ORAZ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

           

*  Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny, jeżeli śpią 
na obecnym łóżku

*  Dzieci od 4 do 10 lat – 50% ceny pakietu
*  Wszystkim, którzy dokonają rezerwacji Pakietu 

Świątecznego do 15 listopada 2016r. oferujemy 
50 zł zniżki od osoby (nie dotyczy dzieci)

*  Rezerwacja oferty możliwa jest przy wpłacie 
zadatku w wysokości 50% wartości pobytu

*  Możliwość przedłużenia pobytu z rabatem 20%

ORAZ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU


