
 
SYLWESTER NA JAMNEJ 

 
 

Miłośnicy dobrej zabawy! 
 

Koniec Roku, Sylwester to czas wyjątkowy, pełen nadziei na 
wspaniałą przyszłość, noworocznych postanowień i dobrej zabawy. 
Zapominając o wszelkich, codziennych obowiązkach bawimy się do 

rana, witając Nowy Rok pośród bajkowej scenerii lasu! 
 
Serdecznie zapraszamy na spędzenie niezwykłego sylwestra w bacówce jamna w 
niesamowitym  klimacie! 
 
Proponujemy dwie imprezy: 
 

▪ Pierwsza, w budynku tradycyjnej bacówki 
 

PROGRAM: 
 
Start - 19.30 i zabawa do białego rana. Stroje niezobowiązujące.  
Koszt: 200zł/os. 
Cena obejmuje posiłki (obiad, 2 dania gorące, zimną 
płytę, napoje zimne i gorące) oraz muzykę na żywo. 
 



▪ Druga - w budynku nowej bacówki - Domu Weselnego “ przybiera” 
formę Balu Sylwestrowego 

 
PROGRAM: 
 
Start-20,30 i w tym wyjątkowym czasie bawimy się do rana. 
Koszt: 200zł/os 
Cena obejmuje posiłki (obiad, 2 dania gorące, zimną płytę, napoje zimne 
i gorące) oraz muzykę na żywo. 
 
Ponadto oddajemy do Państwa dyspozycji pokoje gościnne 1, 2, 3, 
4, 5, 7 osobowe cena 45 zł/ 1 os. 
 
Pokoje z łazienkami i apartamenty wynajmowane są tylko przy 
rezerwacji 31.12.2020- 03.01.2021 wraz z zabawą sylwestrową. 
 
Cena za nocleg 50 zł / 1 os. 
 
Dodatkowo zapraszamy na wspaniały górski kulig z pochodniami, 
podczas którego będziemy się bawić przy ognisku, góralskim szałasie, 
jedząc kiełbaski i popijając grzańca. 
Rozpoczęcie kuligu godz.16.00 lub wg ustaleń. Cena 95 zł/ os. (kulig trwa 
2 godz.) 
Pod warunkiem sprzyjającej aury zimowej.  
 
Życzenia o północy, przy lampce szampana oraz puszczanie 
lampionów szczęścia lub sztuczne ognie. 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPĘDZENIE 
NIEZWYKŁEGO SYLWESTRA W BACÓWCE JAMNA W 

NIESAMOWITYM KLIMACIE! 
 
 
 
 
 



 
 
 

Menu na Bal Sylwestrowy w bacówce: 
 
OBIADOKOLACJA: 
 

▪ rosół z makaronem 
▪ roladka wieprzowa, ziemniaki, zestaw surówek 
▪ kompot 

 
DESER : 
 

▪ tort sylwestrowy 
▪ kawa, herbata 

 
DANIA CIEPŁE: 
 

▪ żurek w chlebie 
▪ strogonof 

 
ZIMNA PŁYTA: 
 

▪ sałatka jarzynowa 
▪ koreczki śledziowe 
▪ tymbaliki drobiowo-wieprzowe 
▪ sałatka gyros 
▪ ogórek kiszony 
▪ smalczyk 
▪ półmiski z wędlinami wiejskimi 
▪ faworki, ciasto, owoce 
▪ soki 
▪ napoje (woda, soki, cola) bez ograniczeń 
▪ lampka szampana na osobę, 0,5 l wódki / 2 os. 
▪ pokaz sztucznych ogni 

 
 
 
 
 



 
 
Menu na bal Sylwestrowy w Domu Weselnym 
 
OBIADOKOLACJA: 
 

▪ rosół z makaronem 
▪ roladka wieprzowa, ziemniaki, zestaw surówek 
▪ kompot 

 
DESER: 
 

▪ tort sylwestrowy 
▪ kawa, herbata 

 
DANIA CIEPŁE: 
 

▪ żurek w chlebie 
▪ strogonof 

 
ZIMNA PŁYTA: 
 

▪ sałatka jarzynowa 
▪ koreczki śledziowe 
▪ tymbaliki drobiowo-wieprzowe 
▪ sałatka gyros 
▪ ogórek kiszony 
▪ smalczyk 
▪ półmiski z wędlinami wiejskimi 
▪ faworki, ciasto, owoce 
▪ soki 
▪ napoje (woda, soki, cola) bez ograniczeń 
▪ lampka szampana na osobę, 0,5 l wódki / 2 os. 
▪ pokaz sztucznych ogni 

 
Menu na kulig 
 

▪ kanapki ze smalczykiem plus grzaniec 0,3 l / 1 os. 
▪ herbata po góralsku 0,5 l / 1 os. 
▪ kiełbasa, kaszanka 
▪ jabłka pieczone 



▪ ziemniaki pieczone 
▪ ogórki kiszone 

Pakiet noworoczny 
 
Pakiet noworoczny dotyczy okresu 31.12-03.01.2021r. 
Cena pakietu 499zł. 
Cena obejmuje: 

▪ 3 noclegi - apartamenty (pokoje z łazienkami) 
▪ śniadanie - stół szwedzki 
▪ obiad - zupa, danie główne, kompot 
▪ kolacja – danie gorące 
▪ pakiet obejmuje imprezę Sylwestrową 

 
Rezerwacja do 31.11.2020 bezpłatna, następnie do 5.12.2020 

należy wpłacić 50% ceny na konto: 
 

Nr. konta: 06 2340 0009 1710 2440 0000 0085 
Cestor Sp. z o.o. 
ul. Krzyska 106B 
33-103 Tarnów 

 
Więcej na https://bacowkajamna.pl/ 

Kontakt e-mail: kontakt@bacowkajamna.pl 
 

Kontakt telefoniczny : 
Telefon: +48 (14) 665 41 18 
Tel. kom: +48 501 455 306 
Tel. kom: +48 517 340 735 
Tel. kom: +48 512 189 600 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 

Załoga  

https://bacowkajamna.pl/
kontakt@bacowkajamna.pl

