WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE
w Koszałkowie - Wieżycy
Spędź wieczór panieński / kawalerski inaczej niż w knajpie.
Przygotowaliśmy dla ciebie i przyjaciół wiele atrakcji, sprawimy że ten wieczór będzie
niezapomniany i jedyny w swoim rodzaju.
Specjalnie przygotowane atrakcje rekreacyjno - sportowe: mountainboard, zjazdy w kuli zorbowej,
trójkołowce górskie, strzelnica sportowa, sprawią że wspólnie spędzony czas na długo zapadnie w
waszej pamięci.

Jeśli chcesz zapamiętać wieczór panieński / kawalerski i ostatnie wolne chwile z kolegami
czy z koleżankami, to nie ma lepszego miejsca niż Koszałkowo. Proponujemy alternatywę do
tradycyjnego spożywania napojów wysokoprocentowych w postaci aktywnego wypoczynku.
Oczywiście jedno i drugiego nie wyklucza, w końcu to wieczór panieński / kawalerski.
Oddajemy do twojej dyspozycji teren rekreacyjny, chatę grillową, club Misianora, pizzerię Gawra
czy restaurację Biały Miś.
Każdą grupę traktujemy indywidualnie. Atrakcje dostosujemy do wymagań klienta. Scenariusze
pobytu układamy wraz z sugestiami uczestniczących. Jedynym ograniczeniem są ramy ludzkiej
wyobraźni.
Na życzenie transport.
Zapewniamy noclegi ze śniadaniem dla wszystkich gości w pokojach 2,3 osobowych i
apartamentach 4,5,6,8 osobowych w specjalnej cenie.

Propozycja pobytu weekendowego:
 przyjazd w sobotę,
 atrakcje sportowo – rekreacyjne na terenie Koszałkowa do wyboru,
 dla Pań specjalne – bezpłatne spotkanie z konsultantką kosmetyków Mary Kay
 kolacja grillowa w chacie grillowej przy muzyce mechanicznej,
 przejazd wozem drabiniastym do Disco Clubu Kotwica,
 niedziela – śniadanie w formie bufetu w dogodnych godzinach
 wykwaterowanie
Dodatkowo proponujemy:
 wyjazd na kręgle
 wyjazd na paintball
 park linowy
 strzelnica sportowa
 trójkołowce, kula zorbowa
 możliwość wynajęcia limuzyny lub Hamera
 masaż hawajski Alocha
 wieczór taneczny prowadzony przez D'Ja
 kolację w sali klubowej Misianora
Przy sporządzaniu menu uwzględniamy wszelkie wskazania dotyczące potraw – walorów
smakowych oraz wskazań zdrowotnych. Podczas spotkania istnieje możliwość wyboru
w/w atrakcji dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel +

48 883-368-184

e-mail koszalkowo@wiezyca.pl
lub za pośrednictwem naszej strony www.wiezyca.pl w zakładce KONTAKT
a także na spotkanie do naszej restauracji w celu indywidualnego dostosowania oferty.

Serdecznie zapraszamy !

