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SENIORIADA w AGROSKAŁCE
Oferta specjalna dla Klubów Seniora
2019 / 2020

"Choć szron na głowie i nie to zdrowie,
to w sercu ciągle maj."
Doskonale wiemy, że aby zorganizować jedyną i niepowtarzalną biesiadę dla
seniorów potrzebne jest starannie dobrane miejsce, doświadczenie, dobór odpowiednich i przede wszystkim bezpiecznych atrakcji, które będą bawiły każdego
biesiadnika. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie w branży, tysiące obsłużonych gości, nienaganną opinię na rynku i wyjątkową gościnność,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Agrogospodarstwa "Pod Skałką"
czyli Agroskałki.
Agroskałka to:
- Zwierzyniec "Pod Skałką" - największy prywatny Zwierzyniec w woj. Śląskim
- Skansen Wsi Jurajskiej - oryginalna chata wiejska z 1890
90 roku
- 12 hektarów przestrzeni i miejsca na spacery
- 3 sale biesiadne
- Kolejka Turystyczna "Jurajski Express"
Atrakcje w okolicy:
- Zamki w Mirowie,
Bobolicach i Olsztyniee
- Jasna Góra w Częstochowie
stochowie
- Sanktuarium Matki
atki Bożej Leśniowskiej
- Muzeum "Stary
ry Młyn" w Żarkach

Przykładowa oferta
(zawsze do uzgodnienia):

- 2-daniowy obiad (zupa, kotlet, ziemniaki, surówka)
- płyta zimna (swojskie wyroby) w formie półmiska szwedzkiego
dla każdej osoby
- bufet kawowy (kawa, herbata + mini pączki)
- smalec swojski i ogórki kiszone
- ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill + dodatki
Atrakcje zawarte w cenie:
- Zwiedzanie Zwierzyńca "Pod Skałką"
- Zwiedzanie Skansenu Wsi Jurajskiej
- Konkursy dla biesiadników,
np.:
Dojenia krow
np.:"Dojenia
krowy na czas"
- Zabawa taneczn
taneczna dla biesiadników

Cena już od 60 zł/os.
AAtrakcje dodatkowe:
PPrzejażdżka kolejką
„„Jurajski Express”

45

min
cczas
za trwania
(około)

13

zł
cena / osoba

agrogosp odarstwo

POD SKAŁKĄ
„Agroskałka to miejsce wyjątkowe i niezwykle gościnne.
Miejsce do którego będą chcieli Państwo powracać.”

