
Zaproszenie na Wigilię Kablową'2018, 5 – 7.12.2018

Szanowni Państwo.
Wraz z naszymi Patronami zapraszamy do Puchaczówki na kolejną już Wigilię Kablową, której historia sięga
początków telewizji  kablowej  w  Polsce  i  spotkań  w Skrzynkach.  Od  2006  r.  spotykamy się  w  centrum
Masywu  Śnieżnika,  u  stóp  Czarnej  Góry.  Jak  co  roku  zasiądziemy  przy  wspólnym,  wigilijnym  stole  po
kolejnym roku wytężonej pracy aby podziękować sobie wzajemnie za dotychczasową współpracę i złożyć
życzenia na kolejny jej rok, bo na tej współpracy wszystkim nam zależy.  My zadbamy o  właściwą oprawę
tego wyjątkowego wieczoru a wraz z Wami postaramy się stworzyć atmosferę przyjaźni, radości ale i chwili
zadumy  nad  dokonaniami  mijającego  roku.  Znajdziemy  też  czas  na  spotkania,  na  rozmowy  kończące
niezałatwione sprawy czy też rozpoczynające nowe, a także na wspólną zabawę. 

Ramowy program spotkania wigilijnego:
5.12.2018, środa

 recepcja Gości od godz. 12:00, Pensjonat Puchaczówka (budynek obok Restauracji Puchaczówka – 
mapa: https://goo.gl/maps/Mg5hbJFuqqu

 19:00 -  Powitalna kolacja, biesiada przy wspólnym stole (dość długim)
6.12.2018, czwartek 

 9:00 – sniadanie

 11:00 – 18:00 program towarzyszący (info wkrótce), spotkania, spacer po okolicy

 14:00 – 15:30 lunch

 19:00 – Uroczysta ceremonia wigilijna, wieczór wigilijny w budynku restauracji
7.12.2018, piątek

 9:00 – śniadanie, pożegnanie i wyjazd Gości
Zakwaterowanie: Pensjonat Puchaczówka, Willa Puchaczówka, Hotel Górski, Pensjonat Złote Góry.

 Pokoje 2 – 4 osobowe.
 Dopłata za pokój 1-osobowy 100,00 zł; liczba tych pokoi jest ograniczona

 Recepcja  centralna  –  Pensjonat  Puchaczówka (budynek  obok  Restauracji  Puchaczówka)   mapa:
https://goo.gl/maps/Mg5hbJFuqqu

 Informacja: Pani Jolanta Karpierz, 662292553; Obiekty Puchaczówki: 604 582 805, 664 703 366
Rezerwacja:  wigiliakablowa@puchaczowka.pl przy pomocy formularza (do pobrania – linki  niżej),  wraz z
dokonaniem wpłaty kwoty 810,00 zł od osoby, na rachunek bankowy:

REMS Spółka z o.o. Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie, nr rachunku:
13 9588 0004 4200 8891 2000 0010.

Tytuł wpłaty: Wigilia Kablowa + nazwa firmy lub imię i nazwisko uczestnika

Dla uzyskania potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata całości kwoty za imprezę. Liczba uczestników –
120. Rezerwacje według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Całkowita cena za pakiet: 810,00 zł od
osoby – zawiera noclegi, wyżywienie, program.                                                                                        
Aktualne informacje będą zamieszczane na stronach:                                                                             

 protelko.pl i puchaczowka.pl/wigilia-kablowa/                                                                 Zapraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Restauracja i Karczma Puchaczówka, Sienna 5c, 57-550 Stronie Śląskie

Google: 50.2618, 16.82228, GPS: 50°15’42.5″N 16°49’20.2″E
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