OW Połoniny – wyjątkowe miejsce w Bieszczadach
Odkryj z nami Bieszczady

Oferta dla Grup Zorganizowanych
Szukasz miejsca w Bieszczadach dla grupy zorganizowanej?
Bieszczady to region, w którym każda pora roku jest piękna i potrafi przybywającym tutaj turystom zaoferować ciekawe
sposoby spędzania wolnego czasu.
Nasz ośrodek znajduje się w urokliwej dolinie górskiej rzeki Solinki
w niedalekiej odległości od Jeziora Solińskiego. Dookoła roztaczają się
piękne widoki na pasmo górskie Bieszczadów, porośniętych dziką
karpacką puszczą.
Do dyspozycji naszych gości oddajemy
30 komfortowych pokoi, strefę SPA, siłownię, salę konferencyjną,
20 domków letniskowych oraz wiatę grillową.

Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny jest miejscem idealnym.
Dodatkowo pomagamy w organizacji:









CENNIK

Wycieczek po regionie (opieka licencjonowanych przewodników)
Wycieczek do Lwowa, Słowacji, Węgier – szlakiem tokajskich winnic
Wieczorów biesiadnych w towarzystwie kapeli biesiadnej
Ogniska i grilla (na terenie kompleksu znajduje się zadaszona wiata)
Rejsów statkiem po Jeziorze Solińskim
Zwiedzania wnętrza zapory w Solinie
Bieszczadzkiego foto safari
Wieczorów tanecznych w towarzystwie zespołu muzycznego

Zachęcamy do skorzystania z naszej Strefy Relaksu SPA

ZAKWATEROWANIA
W BUDYNKU HOTELOWYM
Nocleg w pokojach 2,3 i 4 os.

89,00 zł / os. / doba *
W DOMKACH LETNISKOWYCH
domki 4,5 i 6 os.

75,00 zł / os. / doba *
CENY ZAWIERAJĄ:
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Obiadokolację (zupa i 2 danie)
PŁATNE DODATKOWO:
STREFA SPA – 15,00 / os. / h
SIŁOWANIA – 5,00 / os./ h
* oferta ważna na pobyt z min. 2 noclegami
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej
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Zapraszamy na wieczór przy grillu:

OPCJA 1

OPCJA 2

OPCJE DODATKOWE

GRILLOWANE PRZYSMAKI

GRILLOWANE PRZYSMAKI

PIECZONY UDZIEC

400,00 zł

 Kiełbaski,
karkówka,
pałki  Kiełbaski,
karkówka,
pałki
2 sałatki, sosy do mięsa, pieczywo,
drobiowe, boczek, kaszanka
drobiowe, boczek, kaszanka
herbata.
 Szaszłyk drobiowy
PIECZONY PROSIAK
900,00 zł
 Oscypek z żurawiną
2 sałatki, sosy do mięsa, pieczywo,
DODATKI
DODATKI
herbata.
 Sosy do mięs
 Sosy do mięs
 Sałatka warzywna, sałatka grillowa  Sałatka warzywna, sałatka grillowa PIECZONY BARAN
1000,00 zł
 Ketchup, musztarda, pieczywo
 Ketchup, musztarda, pieczywo
2 sałatki, sosy do mięsa, pieczywo,
 Herbata
 Herbata
herbata.
 0,5 l piwa

Koszt dla 1 osoby 65,00 zł

Koszt dla 1 osoby 80,00 zł

Przekonaj się jak wiele mamy do zaoferowania zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś!
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Zapraszamy na bankiet z oprawą muzyczną:
Bankiet OPCJA 1 – 90 zł/os






Bankiet OPCJA 2 – 110 zł/os

2 daniowy obiad,
sałatka, zimna płyta,
kawa, herbata, woda, napoje,
alkohol (0.5/l na 2 osoby),
drugie ciepłe danie (np. Boeuf Strogonow
lub barszcz z krokietem)









2 daniowy obiad,
sałatka, zimna płyta,
deska serów,
owoce, ciasto,
kawa, herbata, woda, napoje,
alkohol (0.5/l na 2 osoby),
drugie ciepłe danie (np. Boeuf Strogonow
lub barszcz z krokietem)

Koszt dla 1 osoby 90,00 zł

Koszt dla 1 osoby110,00 zł

Biesiada Bieszczadzka OPCJA 1

Biesiada Bieszczadzka OPCJA 2

 półmisek mięs (karkówka, kiełbasa, udko, ziemniaki
opiekane, kapusta zasmażana),
 barszcz czerwony z pasztecikiem,
 2 sałatki, płyta wędlin,
 deska domowych pasztetów,
 ogórek kiszony, smalec piwny, pieczywo,
 kawa, herbata, woda, sok

Koszt dla 1 osoby 85,00 zł

 półmisek mięs (karkówka, kiełbasa, udko, ziemniaki
opiekane, kapusta zasmażana),
 półmisek pierogów (ruskie, z kapustą, z kaszą
gryczaną),
 barszcz czerwony z pasztecikiem,
 2 sałatki, płyta wędlin,
 deska domowych pasztetów,
 śledź w oleju,
 ogórek kiszony, smalec piwny, pieczywo,
 kawa, herbata, woda, sok

Koszt dla 1 osoby 99,00 zł

Beczka piwa (30 l) – 300,00 zł
Oprawa muzyczna DJ – 600,00 zł / 5 godzin*
* każda kolejna godzina płatna dodatkowo 200,00 zł

** W przypadku wnoszenia na teren Restauracji i Tarasu napojów alkoholowych nie zakupionych w naszym barze, dodatkowa opłata w wysokości
500,00 zł
***W przypadku przedłużenia się kolacji/bankietu/uroczystej kolacji) poza ustalony w przedział czasowy, dodatkowa opłata w wysokości 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
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U nas odkryjesz piękno bieszczadzkich gór. Serdecznie zapraszamy !

Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny
Bukowiec 81, 38-610 Polańczyk, Kom: +48 516 033 302, Tel/ Fax: +48 13 469 25 03, www.poloniny.pl, e-mail: biuro@poloniny.pl

