
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE: 

KURNIK POLSKI kolonia Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin, Tel.601955795 www.kurnikpolski.com 

OFERTA 

„HEN PARTY” 

 czyli  

Babski Wypad na Podlasie 

od piątku wieczór do niedzieli po południu 

Oferta dla grup 6- 12 osobowych  

Wrzesień – Grudzień 2012 

  

PROPOZYCJA PROGRAMU 

PIĄTEK 

Od 16.00           Przyjazd i zameldowanie uczestniczek ; pokoje 2-3 osobowe , w tym 4 pokoje z osobnymi łazienkami, 2 pokoje ze wspólną  łazienką 

17.30 – 18.30  Wyjazd do Tykocina samochodami (ok.3 km) i zbiórka pod Alumnatem przy moście. Wycieczka gondolą po Narwi z opowieścią historyczną 

19.00 – 20.00  Kolacja na ciepło 
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SOBOTA 

  9.00  - 10.00   Śniadanko wiejskie, przykładowo: jajecznica na bekonie, wędliny, sery, twarogi, kawa , herbata          

10.30 – 13.00  Domowe SPA czyli warsztaty kosmetyczne z zabiegami  firmy Forever Living Products: zabiegi odmładzające, nawilżające, regeneracyjne na twarz, dekolt, dłonie. 

14.00 – 14.30  Obiad : zupa, drugie danie, napoje i deser np. domowe ciasto 

14.30 – 18.00  Drzemka , jazda konna dla chętnych, dla początkujących nauka jazdy konnej na lonży 

18.30 - 19.00   Ognisko z muzyką na żywo –  akordeon i pokazami , np. nauka tańca brzucha, fire show 

19.00                Kolacja przy ognisku, przykładowe menu:  smalczyk, pieczywo, warzywa, kiełbaska z ogniska, mięso z grilla , bigos myśliwski lub strogonow, panierowana cukinia, ciasto 

domowe, trunki lokalne do degustacji. 

20.00  - 21.00  Pokaz tańca brzucha z nauką tańca 

21.00 - ……      Zabawa do białego rana 

NIEDZIELA 

9.00   – 10.00   Śniadanie 

11.00 – 14.00   Przejażdżka wozami konnymi po okolicy 

14.00 – 15.00   Obiad 

Po 15.00           Powrót do domu 

 

 

 

ZAPEWNIAMY: 

 Świetną atmosferę 

 Dobrą zabawę i relaks 

 Zdrowe, domowe jedzenie 

 Odmładzające zabiegi 
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Cennik: 

Nocleg ze śniadaniem                                                        85 zł/osoba 

Ognisko z kolacją                                                                50 zł/osoba 

Obiad/kolacja na ciepło                                                    40 zł/ osoba 

Pokaz tańca brzucha z nauką tańca                                350 zł/grupa bez względu na ilość uczestniczek 

Akordeon przy ognisku                                                     200 zł 

Gondola                                                                               150 zł/ grupa do 12 osób 

Przejażdżka wozami konnymi  2-3 godz.                         20 zł/osoba  

Warsztaty kosmetyczne z zabiegami na twarz, dekolt i dłonie – bezpłatnie w ramach promocji firmy Forever Living Products , producenta kosmetyków 

pielęgnacyjnych i kolorowych oraz suplementów na bazie aloesu i innych produktów naturalnych. 

Dodatkowe atrakcje: 

Pokaz fire show w wykonaniu artysty : spektakularny taniec z ogniami.                200 zł/występ ok.20min. 

Nauka jazdy konnej                                                                                                               50 zł/godzina  

Masaż relaksacyjny całego ciała                                                                                          70 – 100  zł 

  


