KOMUNIE w Restauracji Biały Miś w Wieżycy
Pierwsza komunia święta to jedno z bardzo ważnych wydarzeń w życiu dziecka. Przyjęcie
komunijne jest istotną częścią tego wspaniałego dnia. Zapraszamy więc Państwa do organizacji tej
wspaniałej uroczystości rodzinnej w Restauracji Biały Miś w Wieżycy. Do Państwa dyspozycji
oddajemy dwie klimatyzowane sale:
•
restauracyjną “Biały Miś”- na 70 osób
•
sala Gawra – na 40 osób (z możliwością zorganizowania w dolnej części sali kąciku gier i zabaw
dla dzieci, sala wyposażona w podłogowe ogrzewanie, TV i nagłośnienie)

Sale usytuowane są w dwóch różnych obiektach. Wyjście z nich prowadzi bezpośrednio na
piękny zielony teren gdzie dzieci mają miejsce do zabawy, a dorośli na chwilę odpoczynku.

Menu przyjęcia komunijnego jest każdorazowo dostosowywane do Państwa oczekiwań.
Oczywiście naszym priorytetem jest kuchnia polska ze szczególnym uwzględnieniem kaszubskich
smaków. Nasza oferta cenowa menu rozpoczyna się już od 110 zł/osoba dorosła. Dzieci od 4 do 10
lat rabat, dzieci do 3 lat bezpłatnie.

Napisz lub zadzwoń do nas a prześlemy ci propozycję menu.

Nasz obiekt jest przygotowany do obsługi najmłodszych Gości.
–
krzesełka dla dzieci do lat trzech
–
przewijak w restauracji
–
pokój do karmienia najmłodszych gości na życzenie
–
kącik zabaw
–
Mini Zoo
–
plac zabaw “pod chmurką”, Mini Park Linowy
–
dmuchana 6,5 m zjeżdżalnia, kule wodne w basenie, trampolina, labirynt, sieć pajęcza
–
trójkołowce górskie
Wychodzimy na przeciw naszym klientom więc na Państwa życzenie organizujemy
dodatkowo dla dzieci i gości będących na uroczystości:
–
atrakcje sportowo – rekreacyjne z wykorzystaniem infrastruktury Koszałkowa
–
możliwość zorganizowania opieki oraz animacji dla dzieci
–
żywe maskotki misia i zająca uświetniające uroczystość
–
przejażdżki na kucyku,
–
przejażdżki wozem drabiniastym lub bryczką
–
rejs statkiem po jez. Ostrzyckim
Przy sporządzaniu menu uwzględniamy wszelkie wskazania dotyczące potraw – walorów
smakowych oraz wskazań zdrowotnych. Podczas spotkania istnieje możliwość wybory w/w
atrakcji dodatkowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel + 48 880-307-607
e-mail restauracja@wieżyca.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 !

