Zapraszamy na Święta do Siódmego Lasu🎄🎄🎄
Przyjedź z całą rodziną lub w pojedynkę – tutaj nie będziesz sam!
Siódmy Las czeka na gości w bajkowej, świątecznej scenerii, z
choinkami, dzwoneczkami, zapachami, pysznościami i magią, która
tworzy się zawsze tam, gdzie ludzie siadają do wspólnego stołu...

KIEDY: 23-26.12
GDZIE: SIÓDMY LAS
INWESTYCJA:
1250ZŁ

Będziemy świętować od 23-26 Grudnia! ❤️
WEGETARIAŃSKIE PYSZNOŚCI:
Świąteczne posiłki przygotowujemy w całości na miejscu od świeżo pieczonego chleba po domowe
ciasta.
W pakiecie wegetariańskie wyżywienie 3 razy dziennie: śniadanie, obiad, kolacja lub w razie
potrzeby obiadokolacja. Nie zabraknie tradycyjnych smaków i zapachów Świątecznych
rozgrzewających cynamonem, goździkami, pomarańczą i miłością.
Uroczysta Wigilijna kolacja -12 potraw w wersji wegetariańskiej – podana zostanie na przeszklonej
werandzie pachnącej choinką i siankiem. A za oknem… pierwsza gwiazdka.
W niedzielę wspólnie z dziećmi dekorujemy ciasteczka oraz wyrabiamy, wałkujemy i pieczemy
pierniczki.

WIGILIA:
Mikołaj zza Siódmego Lasu zawita w poranek Wigilijny aby obdarować dzieci świątecznym
podarkiem (prezenty we własnym zakresie)🎁🎅
Można się wybrać się na Pasterkę do kościoła w Wąwolnicy, lub do kazimierskiej Fary. Można też
odwiedzić piękny, maleńki drewniany kościółek w Nałęczowie u księdza Emila.
Przy sprzyjającej aurze ogrzejemy się przy wspólnym ognisku, przygotujemy opiekane w ogniu
jabłuszka, zaśpiewamy wspólnie kolędy. Ciepło ognia, wspólne kolędowanie, blask świec i
świąteczne aromaty rozgrzeją nasze ciała i serca...
Siódmy Las obfituje w górki i pagórki, więc maluchy będą mogły bawić się na śniegu i saneczkach.
Wspólne lepienie bałwana będzie frajdą dla nas wszystkich!
POBYT W SIÓDMYM LESIE ZAWIERA:
- 3 noclegi w pokojach od 1 do 4 osobowych
- 3 śniadania
- 3 obiady tym świąteczny obiad Bożonarodzeniowy
- 3 kolacje w tym świąteczna kolacja Wigilijna
- wyżywienie wegetariańskie
- dla chętnych - pieczenie i dekorowanie pierniczków
- ognisko
- Mikołaj dla dzieci
- zimowe łapanie słońca, czyli spacery po okolicznych lasach i wąwozach
- parking
- wifi dostępne w kawiarni
- nieograniczony dostęp do ziołowych i owocowych herbat oraz kawy w kawiarni
CENNIK:
23.12-26.12 (3 Noclegi) 1250zł/osoba
Dzieci do 3 lat gratis, od 3 do 10 - 50% ceny
W święta zwierzęta mają pobyt gratis 🙂
DODATKOWO PŁATNE ATRAKCJE:
- Kulig dla całej rodziny, sunąć saniami wśród malowniczych pól i lasów...
- Na rodziców czekają masaże wykonywane na naturalnych olejkach
Info i rezerwacje: 517930320
Zapraszamy :)

