
PTTK ODDZIAŁ MYSŁOWICE  
ZAPRASZA SERDECZNIE NA IMPREZ Ę 

SYLWESTROWO -- NOWOROCZNĄ 
w terminie 30.12.2011 – 01.01. 2012 

Pobyt i zabawa sylwestrowa w 
hotelu „Nad Sołą” w Żywcu 

CENA - 395,00 zł./os. dorosła 
145,00 zł dzieci powyżej 3 lat. 

 
HOTEL „ NAD SOŁ Ą” – obiekt wyposażony w pokoje 1,2,3 os. z pełnym węzłem 
sanitarnym oraz apartamenty. W pokojach TVSAT, radio, telefon. Na terenie ośrodka 
duża piękna sala balowa, kawiarnia, barek, siłownia, tenis stołowy, bilard (bezpłatny) 
oraz monitorowany parking.  

PROGRAM 
30.12 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie, o 1730 obiad.  
1930 – fakultatywna wycieczka na biesiadę piwną  do restauracji firmowej Browarów Żywiec. 
Serwowane będą potrawy góralskie i piwa Żywiec. 
31.12 –  godz. 900 - 1000  śniadanie w formie bufetu szwedzkiego  
   1600 - obiadokolacja           
   2000 - Bal Sylwestrowy- 3 ciepłe posiłki, zimna płyta, napoje ciepłe 
i zimne, desery, szampan. Zabawę będzie prowadził DJ.  
01.01 – godz. 900 - 1100  śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
   1400 – fakultatywna wycieczka (60 zł/os), wyjazd autokarem na kulig do Jaworzynki. 
Przejedziemy kuligiem  na czeską stronę do miejscowości Herczawa, tu piwo i kiełbaski 
w słynnej czeskiej karczmie „ U Sikory”. 
 
UWAGA;  istnieje możliwość przedłużenia pobytu o jeden dzień – do 02.01.2012 . W skład 
pobytu dodatkowego wchodzi; obiadokolacja w dniu 01.01.2012 + nocleg + śniadanie. 
Dodatkowa opłata + 90 zł na miejscu 
 
ŚWIADCZENIA;  
-   wyżywienie  - 2 śniadania ,  2 obiadokolacje i 2 noclegi w hotelu „Nad Sołą”  w Żywcu.  
 -   Bal Sylwestrowy - 3 ciepłe posiłki, zimna płyta, napoje ciepłe i zimne, desery, szampan. 
Zabawę będzie prowadził DJ.  
-  Fakultatywnie udział w imprezach wieczornych;  
w dniu 30.12.2011 w Milówce – wieczorek góralski (35 zł/os) ,  
w dniu 01.01.2012 wyjazd autokarem do Jaworzynki i kuligiem do Herczawy.  
W trakcie imprez serwowane będą w/w posiłki.  
-   Każdy uczestnik otrzyma zaproszenie ze szczegółowym programem. 
UWAGA; możliwy przejazd autokarem z Mysłowic w dniu 30.12.2011r. i powrót w dniu 
01.01.2012r. Przejazd autokarem w obie strony za dodatkową opłatą 50 zł/os. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22  Polecamy naszą stronę 
www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 . 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów 
SKKT i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł. Nowo wstępujących 

obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej. 


