


Szczegóły oferty promocyjnej 
WYJĄTKOWA WIELKANOC w JordaNovej w Beskidzie Sądeckim

PROMOCYJNY PAKIET – OPCJE CENOWE:
 2 dni:  WIELKA SOBOTA -  NIEDZIELA WIELKANOCNA (20-21 kwietnia 2019 r.)  -  250 zł  za

osobę z noclegami, pełnym wyżywieniem i atrakcjami
 3 dni:  WIELKA SOBOTA - NIEDZIELA WIELKANOCNA - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (20-22

kwietnia 2019 r.) lub WIELKI PIĄTEK - WIELKA SOBOTA - NIEDZIELA WIELKANOCNA (19-21
kwietnia 2019 r.) - 300 zł za osobę z noclegami, pełnym wyżywieniem i atrakcjami

 4  dni:  WIELKI  PIĄTEK  -  WIELKA  SOBOTA  -  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY (19-22 kwietnia 2019 r.) - 350 zł za osobę z noclegami, pełnym wyżywieniem
i atrakcjami 

 dzieci do lat 4 - bezpłatnie, dzieci ze szkół podstawowych - zniżka 15%.

Powyższe ceny obowiązują (w wybranym terminie) między 19 a 22 kwietnia 2019 r. 
UWAGA:  oferta  promocyjna  jest  dostępna  wyłącznie  przez  kontakt  z  recepcją  JordaNovej  za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie lub bezpośrednio u kierownika ośrodka.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja i wpłata zaliczki (nie później niż 5 dni po dokonaniu rezerwacji).

ZAKWATEROWANIE:
 8-osobowe  drewniane  domki  z  łazienkami  (także  przystosowane  dla  osób

niepełnosprawnych)
 jedno- i dwupokojowe apartamenty (pokoje dwuosobowe) z łazienką z prysznicem i toaletą.

PLAN POBYTU:
WIELKI PIĄTEK (19 kwietnia 2019 r.):

 przyjazd gości; zakwaterowanie możliwe od godz. 14:00
 kolacja lub obiadokolacja w formie bufetu w godz. 18:00-20:00

WIELKA SOBOTA (20 kwietnia 2019 r.):
 śniadanie w godz. 8:00-10:00 (bufet bezmięsny)
 rodzinne  warsztaty  wielkanocne:  malowanie  pisanek,  wykonywanie  stroików,  rozmowa

o zwyczajach  wielkanocnych  w  Polsce  i  na  świecie,  wspólne  dekorowanie
i przygotowywanie  koszyczków  wielkanocnych  (wszystkie  materiały  i  produkty  zapewnia
JordaNova),  a  następnie  możliwość  ich  poświęcenia  w  kościele  pw.  Św.  Antoniego
Padewskiego w Gołkowicach Górnych

 obiad w godz. 13:00-15:00 (menu bezmięsne)
 wielkanocne gry, zabawy, animacje dla dzieci/całych rodzin
 kolacja w godz. 18:00-20:00 (bufet bezmięsny)



 domowe ciasta, kawa ,herbata, woda – dostępne przez cały czas w stołówce

NIEDZIELA WIELKANOCNA (21 kwietnia 2019 r.):
 wspólne uroczyste śniadanie wielkanocne – w godz. 8:30-10:30 (tradycyjne menu: m. in.

jajka  w  majonezie,  galarety,  wędliny,  pasztety,  śledzie,  ryby  w  pomidorach,  sery,  sosy,
pieczywo, sałatki, ciasta: serniki, szarlotki, makowce)

 wielkanocne gry, zabawy, animacje dla dzieci/całych rodzin, m. in. szukanie zajączka
 świąteczny  obiad  wielkanocny  w  godz.  13:00-15:00  (rosół,  pieczony  udziec  wieprzowy

z kością, ziemniaki, kapusta zasmażana, ciasta)
 wielkanocne zabawy, animacje dla dzieci/całych rodzin, projekcja rodzinnego filmu 
 świąteczna kolacja  wielkanocna w godz.  18:00-20:00  (kiełbasa  biała  smażona z  cebulką

+ szwedzki stół)
 domowe ciasta, kawa ,herbata, woda – dostępne przez cały czas w stołówce

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (22 kwietnia 2019 r.):
 uroczyste  śniadanie  wielkanocne  –  w  godz.  8:30-10:30  (tradycyjne  menu:  m.  in.  jajka

w majonezie, galarety, wędliny, pasztety, śledzie, ryby w pomidorach, sery, sosy, pieczywo,
sałatki, ciasta: serniki, szarlotki, makowce)

 przy  ładnej  pogodzie  –  wspólna  zabawa  śmigus-dyngus,  spacery  do  lasu,  przejażdżki
rowerowe,  zabawy  i  animacje  dla  dzieci/całych  rodzin  (w  przypadku  deszczu  –  na  sali
gimnastycznej), 

 świąteczny  obiad  wielkanocny  w  godz.  15:00-17:00  (żurek  z  jajkiem,  żywym  chrzanem
i białą kiełbasą, kluski śląskie, kasza gryczana, zrazy w sosie, surówki, ciasta)

 domowe ciasta, kawa, herbata, woda – dostępne przez cały czas w stołówce
 pożegnanie i wyjazd gości; wymeldowanie możliwe do godz. 17:00.

DODATKOWE UDOGODNIENIA W PAKIECIE:
 możliwość  bezpłatnego skorzystania (w zależności  od dostępności)  z  leżaków,  hamaków,

rowerów, kijków do nordic walkingu, gier planszowych, szachów, piłkarzyków
 sala  gimnastyczna,  boisko  na  terenie  ośrodka,  stoły  do  tenisa  stołowego  (bezpłatne,

dostępne po ustaleniu rezerwacji)
 bezpłatna  kawa,  herbata,  woda  -  dostępne  w  stołówce  w godz.  6:00-22:00;  możliwość

skorzystania z ogólnodostępnej kuchenki mikrofalowej
 kącik do zabawy dla dzieci, krzesełka do karmienia, możliwość bezpłatnego wypożyczenia

łóżeczka turystycznego dla maluchów
 bezpłatny parking, dostęp do wifi, teren ośrodka strzeżony 24h na dobę.

REZERWACJE, PYTANIA: tel. 018 446 33 21, e-mail: biuro@jordanova.pl
kierownik CW JordaNova: Jacek Szelest, tel. 784 647 220, e-mail: jszelest@cmjordan.krakow.pl 

mailto:biuro@jordanova.pl

