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31.12.2021- kolacja Sylwestrowa w�r�d kanaryjskich palm 

bogate menu  kuchni kontynentalnej jak i wyspiarskiej

nielimitowane ilo�ci zacnych mocniejszych trunk�w jak 

muzyka taneczna w wykonaniu DJ 
Show wieczoru występ sycylijskiego wokalisty Andrea Lattari  

miłe chwile uwieczni ekipa xpixel fotografia
przywitanie Nowego Roku na tarasie Doż�w o godz.24.00 

godz. 03.00- Zako�czenie

       w godz. 20.00-4.00

       kuchni hiszpa�skiej bogatej w �wieże owoce,warzywa, ryby, owoce morza , 
        surowe dojrzewające wędliny

       i lżejszych wywodzących się ze słonecznych krai bogatych
       w liczne wielopokoleniowe winnice

        w towarzystwie gorących tancerek

       salutem armatnim oraz lampką szampana 

PAŁAC DOŻ�W SYLWESTER 
w klimacie Las Palmas  

Zabawa Sylwestrowa bez noclegu
650PLN/osoba
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PAKIET Las Palmas 
pobyt noworoczny zawiera:

2 dniowy nocleg 31.12/02.01.2022r. w wybranym 
apartamencie/ pokoju z wydłużoną dobą hotelową  02.01.2022r. do godz.13.00
schłodzoną lampkę szampana czekającą w pokoju
kolację sylwestrową Las Palmas 31.12.2021r.  w godz.20.00-4.00
�niadanie Noworoczne w godz. 08.00- 11.00
Brunch Noworoczny z DJ w godz. 13.00- 19.00 : kolacja bufetowa,   napoje bezalkoholowe ,

02.01.2022r. �niadanie bufetowe w godz. 08.00- 11.00      
parking, dostęp do Wi-Fi Gratis

        wino musujące , bezpieczne Casino ruletka  oraz poker  -finałowa rozgrywka
         pokerowa o nagrodę gł�wną ufundowaną przez tajemniczego Pana herbu Przerowa 

Cena pakietu dla 2 os�b: 1300zł + 300zł brunch
Noworoczny +2 noclegi wybranego pokoju
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CENNIK POKOI PAKIETU
31.12/02.02.2022r.

ze �niadaniem dla 2 os�b

 pok�j 1-osobowy 
pok�j 2-osobowy z dużym łożem 
apartament 2-osobowy z wanną z jacuzzi
apartament VIP 2-osobowy z wanną z jacuzzi     

400 zł/ 2 noce
600 zł/ 2 noce
700 zł/ 2 noce
800 zł/ 2 noce

***pokoje hotelowe dostępne tylko dla Go�ci zabawy sylwestrowej ***
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REZERWACJA & KONTAKT
 

ZABAWA SYLWESTROWA z DJ  bez noclegu                                          
 PAKIET  LAS PALMAS Z 2 NOCLEGAMI ZE �NIADANIEM

01.01.2022R. Zapraszamy r�wnież osoby z zewnątrz na
          & BRUNCHEM  NOWOROCZNYM

       BRUNCH NOWOROCZNY z DJ w godz. 13.00-19.00
        ( rezerwacja stolika)

650 zł /os. 

1600zł/para +cena pokoju

150zł/ os.

Zwrot wpłaty w przypadku odwołania Sylwestra decyzją władz Pa�stwowych

Sylwester tylko dla zaszczepionych lub z negatywnym testem na COVID-19

WARUNKI REZERWACJI:
Rezerwacja gwarantowana wymaga przedpłaty w przeciągu 7 dni od daty rezerwacji wstępnej. 

Wstęp możliwy tylko i wyłączenie dla os�b pełnoletnich za okazaniem zaproszenia. 
Udział w zabawie oznacza r�wnocze�nie zgodę na fotografowanie i filmowanie.

tel.609 372 335 , 601 828 581
sylwester@veneciapalace.pl
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