Złoty i Diamentowy - wybierz swój sylwester marzeń w
Karczmie Łabędź tuż pod Iławą, zapraszamy!
data aktualizacji: 2019.12.12

Klimatycznie i stylowo - nad brzegiem jeziora, z szampańską zabawą na parkiecie i
wystrzałowym pokazem fajerwerków, a do tego pysznym, bogatym menu. Dwie zabawy
sylwestrowe, które organizuje Karczma Łabędź w Nowej Wsi tuż pod Iławą, zapowiadają się
wyśmienicie!
Karczma organizuje w tym roku dwie różne zabawy sylwestrowe. W sali "Złotej" będzie można
potańczyć w rytm muzyki na żywo - zagra zespół PIOTREX, zaś w "Diamentowej" taneczne hity
zaserwuje publiczności DJ z zespołu TIMM, do tego impreza w tym miejscu odbędzie się w formacie
balu przebierańców!
Poza tym uczestnicy obu imprez mogą liczyć na wliczone w cenę: pyszne i bogate menu, kawę i
herbatę dostępne bez ograniczeń na szwedzkim stole oraz napoje (np. Coca Colę, Fantę, Sprite,
wodę niegazowaną z cytryną, napój jabłkowy i napój pomarańczowy) - także nielimitowane. Nie
zabraknie też nieodłącznego toastu szampanem za pomyślność i spełnienie marzeń w nowym roku.
Tuż po północy niebo nad karczmą i malowniczym jeziorem Łabędź, nad brzegiem którego to miejsce
jest położone, rozświetli niezapomniany pokaz fajerwerków. Na wszystkich spragnionych
pamiątki z tej szampańskiej zabawy czekać będzie też fotobudka.
Ponadto Karczma przygotowała specjalną ofertę z rabatem dla wszystkich, którzy po zabawie będą

chcieli skorzystać z noclegu w tutejszych stylowych i komfortowych pokojach. Tylko w ramach
tej oferty goście mają możliwość rezerwacji pokoju w trzygwiazdkowym hotelu w cenie tylko 200 zł
za dwie osoby - przedłużona doba hotelowa jest w pakiecie.
A dla wszystkich tych, dla których jedna szampańska noc to za mało, mamy jeszcze zaproszenie na
"Sylwestra przed sylwestrem". Impreza odbędzie się 28 grudnia - w sobotę. Cena za osobę to tylko
180 zł.

Zapraszamy serdecznie na sylwestry marzeń: "Złoty" i "Diamentowy" w Karczmie Łabędź
tuż pod Iławą - trwa przyjmowanie rezerwacji!
Zadzwoń pod numer: 604 070 908;
lub odwiedź osobiście: Nowa Wieś k. Iławy, ul. Marsa 2.
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