
DZIEŃ KOBIET – WEEKEND Z SALSĄ W PAŁACU PAULINUMDZIEŃ KOBIET – WEEKEND Z SALSĄ W PAŁACU PAULINUM

- Mężczyzno! Spraw doskonały prezent wyjątkowej Kobiecie!

6 – 7 marca 2010

W pakiecie z noclegiem:
- nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os.
- kolacja dla 2 os. , butelka wina w cenie
- wieczór z Salsą – godzinna nauka tańca prowadzona przez zawodowego instruktora  
  (Grzegorz Gigiel Szkoła Tańca „GREGORY”) i wieczór taneczny przy gorących rytmach 
   muzyki latynoskiej
- korzystanie z jacuzzi, sauny suchej, sauny mokrej, groty solnej i siłowni

Koszt pakietu dla 2 os.: 440,00 zł
Dopłata do Apartamentu Historycznego: 230,00 zł

W pakiecie bez noclegu:
- kolacja dla 2 os. , butelka wina w cenie
- wieczór z Salsą – godzinna nauka tańca prowadzona przez zawodowego instruktora 
(Grzegorz Gigiel Szkoła Tańca „GREGORY”) i wieczór taneczny przy gorących rytmach 
muzyki latynoskiej

Koszt pakietu dla 2 os: 220,00 zł

Rezerwacja: PAŁAC PAULINUM ul. Nowowiejska 62 , 58-500 Jelenia Góra, 
tel: +48 75 649 44 0, e-mail: palac@paulinum.pl,  www.paulinum.pl

DZIEŃ KOBIET W PAŁACU WOJANÓW DZIEŃ KOBIET W PAŁACU WOJANÓW 

– doskonały prezent dla każdej wyjątkowej Kobiety.

6-7 marca 2010

W pakiecie:
- nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os. / oficyny
- kolacja dla 2 os., butelka wina w cenie
- korzystanie a basenu, sauny fińskiej i tureckiej, Jacuzzi i fitness
- zabieg SPA dla Pani – do wyboru zabieg na ciało „Gorąca Czekolada” lub masaż 
  całościowy ciała (prosimy o wcześniejszą rezerwację: spa@palac-wojanow.pl)

Koszt pakietu dla 2 os.: 550,00 zł
Dopłata do Apartamentu Pałacowego: 250,00 zł

Rezerwacje: Pałac Wojanów, Wojanów 9
 tel. 75 75 45 300 lub e-mail: rezerwacja@palac-wojanow.pl
SZALONY DAMSKI WEEKEND SZALONY DAMSKI WEEKEND 

TYLKO DLA KOBIET  - WYSTĘP CHIPPENDALE!!!

6-7 marca 2010

http://www.paulinum.pl/
mailto:palac@paulinum.pl


Zapraszamy wszystkie Panie na SZALONY WIECZÓR w strojach plażowych z 
kolorowymi drinkami z palemką i innymi atrakcjami na basenie Pałacu Wojanów!

Pakiet zawiera:
- nocleg ze śniadaniem
- udział w imprezie Beach Party
- korzystanie z basenu, jacuzzi, siłowni, sauny tureckiej i fińskiej
- 10 % upust na wszystkie zabiegi SPA w gabinecie kosmetycznym i masażu (prosimy o 
wcześniejszą rezerwację: spa@palac-wojanow.pl)

W programie imprezy:
- drink powitalny
- bufet sałatkowy, tropikalne owoce i inne przekąski- wyłącznie męska obsługa
-WYSTĘP CHIPPENDALE!!! 20:00
- konkursy i zabawy 
- dyskoteka z DJ’em
- karaoke
Mile widziane fantazyjne kapelusze i inne dodatki plażowe

Koszt pakietu:
- 1 osoba w pokoju 1 osobowym 279 zł
- 2 osoby w pokoju 2 osobowym 448 zł

Rezerwacje: Pałac Wojanów, Wojanów 9
 tel. 75 75 45 300 lub e-mail: rezerwacja@palac-wojanow.pl

Restauracja Blues Cafe –OLD 
PUB „ Naprawdę 
jaka jesteś nie wie nikt” – 8 marca 
Dzień Kobiet zapraszamy na 

wieczorek  artystyczny. 
Restauracja Blues Cafe,  ul. Bankowa 27 ( budynek Filharmonii) tel. 0048 075 7524702 
Wstęp wolny 

DZIEŃ KOBIET W HOTELU ***CASPAR  

mailto:rezerwacja@palac-wojanow.pl


Koncert nie tylko dla Pań …

07 marca  - godz. 18:00

Duet muzyczny VOYTEK – wokal, piano  oraz
Sebastian Lehner – wokal, saksofon, w wyjątkowym koncercie  z okazji Dnia Kobiet,
zagra I zaśpiewa  repertuar  z gatunku piano bar.

bilety wstępu - 10 pln/ osoba
Rezerwacje: Hotel ***Caspar, Plac Piastowski 28,  tel. 75 6455001, www.caspar.pl

DZIEŃ KOBIET – WIECZÓR ARABSKI  

W HOTELU*** „TANGO”  

6 marca od godz. 19.oo
Atrakcje: shisa bar, taniec Derwisza, dyskoteka prowadzi DJ GrzeHotnik
Rezerwacja: Hotel *** Tango, ul.Sudecka 70, Jelenia Góra, tel. 75 76 76 303, 
www.hoteltango.pl

DZIEŃ KOBIET W PAŁACU STANISZÓW  
KONCERT „POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”  

7 marca, godz. 19.oo

Koncert w wykonaniu: Pauliny Kujawskiej – śpiew, Michała Błaszczyka-kontrabas, 
Tomasza drabiny –akordeon, Gertrudy Szymańskiej - instrumenty perkusyjne

Stylowa piosenka francuska i polska zaaranżowana na aksamitny, dźwięczny i klarowny 
głos kobiecy, wykonywana z towarzyszeniem akordeonu, kontrabasu i instrumentów 
perkusyjnych. Oryginalne standardy piosenki francuskiej jak i swingujące piosenki polskie od 
XX międzywojennego do współczesności łączy wspólny wyróżnik dobrej melodii i tekstu.

Cena: 25,- zł ( z lampką szampana), 79,-  - 95,- zł ( z kolacją)

Rezerwacje : Pałac  Staniszów, Staniszów tel. 0048 075 7558445, fax.0048 075 7558534
hotel@palacstaniszow.pl

mailto:hotel@palacstaniszow.pl
http://www.hoteltango.pl/
http://www.caspar.pl/



