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www.gorskiogrod.pl
rezerwacja@gorskiogrod.pl
Magdalena Mikołajczyk tel. 665-100-840
Wola Łagowska 39, 26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie

WIELKANOC W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH 2018
Zapraszamy, wszystkich chętnych do suto zastawionego świętokrzyskiego stołu,
pełnego prawdziwych domowych wypieków, świątecznych atrakcji, niebanalnie urządzonych
klimatycznie wnętrz, pokoi z duszą i ręcznie malowanych obrazków. Całość okraszona
15 hektarowym malowniczy terenem, przepasanym wstążką strumyka, wąwozami
i krystalicznie czystym powietrzem z pięknym ogrodem, miejscem na ognisko oraz stylowym
zadaszeniem biesiadnym w którym tradycyjnie smakujemy domowe nalewki oraz pyszne
kiełbaski.

ATRAKCJE ŚWIĄTECZNE:
PIĄTEK
- powitanie gości,
- obiadokolacja przy cieple kominka,
- turniej bilarda dla chętnych,
- festiwal kawy, kawa w każdej postaci i niebanalne dodatki.

SOBOTA:
- wycieczka po gospodarstwie (przedstawienie gatunków zwierząt / rośli, dla chętnych około
1 godziny),
- spotykamy się w salonie i przygotowujemy koszy ze święconką (osoby które chcą poświecić
pokarmy przywożą ze sobą koszyczek
- ATRAKCJA WIECZORU:
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MAGAICZNY SPACER Z POCHODNIAMI:
"Słowiańskie Bajduły" - magiczny spacer z pochodniami!
Jedyna taka atrakcja w regionie!

Słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, sekrety magii Gór
Świętokrzyskich.
Postacie ze świętokrzyskich legend: czarownice rzucające uroki,
zielarki udzielające rad jak pokonać niebezpieczeństwa, porady
na wszelakie bolaki, wróżby i odczynianie uroków, bogini
Mokosz radząca jak zawładnąć zmysłami ukochanego;
Południce, Rusałki oraz wiele postaci znanych z
wczesnosłowiańskiej kultury naszych przodków z Łysej Góry.
Moc wrażeń gwarantowana!!! Degustacja nalewki i naparu z
lubczyku.
Nocą świat wygląda inaczej! Nocą może zdarzyć się wszystko!
Spacer trwa ok 2H.

PO SPACERZE ZAPRASZAMY NA OGNISKO Z KIŁBASKAMI ORAZ DEGUSTACJE
SWOISKICH ŚWIĘTORZKYSKICH TRUNKOW 

NIEDZIELA i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:
Dla dzieci:
Zagadki z Czarodziejką Magdą .
Szukanie WIELKANOCNEGO ZAJĄCA - konkurs dla najmłodszych z nagrodami.
Dla dorosłych:
- wieczór piwny: piwo grzane i lane z kranika.
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- degustacja wiejskich TRUNKÓW (dla chętnych).
- ŚWIĘTOKRZYSKI LANY PONIEDZIAŁEK.
- śniadanie świąteczne i pożegnanie Gości.

DOSTĘPNE CAŁY CZAS:
- słodki bufet,
- sala do bilarda w pakiecie 2 godziny.
- dla dzieci: sala zabawy, piłkarzyki, cymbergaj itd.

CENNIK:
Pakiet 4 dni ( 3 noclegi ze świątecznymi posiłkami i atrakcjami) 30.03-02.4.2018
- osoba dorosła 580 zł, dzieci do 1 roku gratis, 1- 2 lat 100 zł, od 3 -7 lat 480 zł.
- przedłużenie pobytu: osoba dorosła 80 zł, dzieci 60 zł.
Pakiet 3 dni ( 2 noclegi ze świątecznymi posiłkami i atrakcjami) 31.03-02.4.2018
- osoba dorosła 400 zł, dzieci do 1 roku gratis, 1- 2 lat 80 zł, 3-7 lat 330 zł.
- przedłużenie pobytu: osoba dorosła 80 zł, dzieci 60 zł
Noclegi:
- w pokojach: wszystkie pokoje z własnymi łazienkami oraz TV,
- noclegi w pokojach min. 2 osobowych, pow. 1 roku.
- noclegi w domkach min. 4 osoby pow. 1 roku.
Atrakcje 2018: / teren około 16 hektarów.
- MINI ZOO z bezpiecznymi zwierzętami: lamy, alpaki, muflony, koniki, ptaki.
- zadaszenie biesiadne z grillem / oświetlone / dojścia utwardzone.
- miejsce na ognisko / oświetlone / dojścia utwardzone.
- ścieżki, przejścia – długość około 3 km., / wokół naturalnego wąwozu „SZLAK
ŚWIATOWIDA”
- wszystkie posiłki przygotowywane na miejscu, ze świeżych produktów.
- boisko do piłki nożnej oraz siatkówki.
- duży przestrzenny ogród: około 1 hektara, z utwardzonymi i oświetlonymi alejkami.
- sala do billarda około 35 m.kw (bilard z kamienną płytą) oraz tarasem widokowy.
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