
 
ŚWIĘTA BOŻEGO Narodzenia w

ZAGÓRZU ŚLĄSKIM: 23-26.12.2021r.
 

Serdecznie Państwa zapraszamy
do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia

w Zagórzu Śląskim. Przyjemny świąteczny
czas oraz rodzinna atmosfera w Naszym

miejscu pozwoli odpocząć i nabrać sił.
Wspaniała kuchnia naszej Restauracji pozwoli

cieszyć się podniebieniu przez cały czas
pobytu. Będą tradycyjne świąteczne dania

i domowe wypieki jak również słynne
już nasze wędzonki i pasztety.

 



„ Fregata” otrzyma tradycyjnie świąteczny Bożo
Nardzeniowy wystrój oraz mnóstwo światełek

i ozdób. Dzięki temu bardzo miło będzie zaszyć
się na kanapie z książką i aromatycznym
grzańcem. Na środku restauracji stanie

prawdziwa świąteczna choinka, a ogień płonący
w kominku i nastrojowa muzyka dodatkowo

umilą ten czas relaksu i wyciszenia tak potrzebny
każdemu z nas.

Nasz dom gościnny jest przyjazny dla dzieci,
zadbamy o to, aby miały swój kącik z zabawkami,

grami planszowymi, kredkami i malowankami.
 



Oferta pakietu świątecznego obejmuje:
* 3 noclegi w pokoju 2 osobowym dla 2 osób w terminie

23 – 26 grudnia 2021;
* Na powitanie gorący, aromatyczny grzaniec lub herbata

z konfiturą;
* Uroczysta świąteczna kolacja wigilijna 24 grudnia

dla 2 osób;
* Śniadania w formie bufetu w dniach 24-26 grudnia

dla 2 osób;
* Obiadokolacja w dniu 23 grudnia; lekki lunch 24 grudnia;
* Uroczysty obiad świąteczny 25 grudnia dla dwóch osób;

* Świąteczną atmosferę oraz wystrój wnętrz i tarasu;
* Kącik dla dzieci z zabawkami, grami planszowymi,

malowankami, kredkami; 
* Five o’clock, czyli bufet z kawą i herbatą, domowymi

wypiekami codziennie od 16.00 do 17.00;
* Udostępnienie gier planszowych, czasopism, książek;

* WiFi;
* Upominek świąteczny pod choinką;

* 5% rabatu na dodatkowe zamówienia w restauracji;
* Gorąca balia pod gołym niebem dostępna dla Gości

codziennie od 11.00 do 17.00;
* 10% rabatu na gorącą balię pod gołym niebem

na indywidualne sesje po godzinie 18.00; pod gołym niebem
z widokiem na starą tamę, jezioro, las i góry ( temperatura

wody 40st.), w oprawie blasku świec;
* Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu 23.12.2021;

kończy śniadaniem w dniu 26.12.2021
* Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 11.00

 



Cennik za pakiet świąteczny ( 3 noclegi) z wyżywieniem
w PAKIECIE dla 2 os:

· pok. 2 os. z łazienką standard (102,105,201,206,207,208)
2950 zł

· pok. 2 os. z tarasem i widokiem na jezioro (101,107,108)
3250 zł

· apartament 2-pokojowy 2 os.  (103,203)
3300 zł

· apartament na parterze z aneksem kuchennym i osobnym
wejściem   3400 zł

 
Dostawki : 

            · Dziecko do 5 lat  śpiące w łóżku z rodzicami
bez świadczeń i pościel GRATIS;

· Dostawka dla dziecka do 10 lat ze świadczeniami zgodnie
z pakietem 400 zł/PAKIET;

· Osoba dorosła i dziecko powyżej 11 lat 755 zł/PAKIET;
· Pies/kot bez dodatkowych świadczeń 80 zł/doba 

 
Przedłużenie pobytu o dodatkowe doby poza pakietem na

podstawie indywidualnej kalkulacji.
 

Dodatkowe informacje:
· bukiet kwiatów do pokoju - 100 zł

· butelka wina do pokoju - wg ceny z menu restauracji;
· dodatkowe posiłki, dodatkowe napoje- wg menu restauracji

 



Program pobytu
                                         czwartek 23.12                                                                  

od 15.00 – przyjazd, przywitanie Gości aromatycznym
grzańcem lub herbatą z domową konfiturą;

- dla dzieci i dorosłych wspólne przygotowywanie
dodatkowych ozdób na choinkę, pieczenie babeczek

                                           i ciasteczek;                                                                        
- w godzinach 18.00-20.00 – obiadokolacja w restauracji;

piątek 24.12
- 9.00 - 11.00 – śniadanie w formie bufetu w restauracji

- 11.00-17.00 happy hours w gorącej balii pod gołym niebem
z widokiem na jezioro, las i starą tamę, temperatura wody

40 st., dostępna dla wszystkich Gości
- 14.00-15.00 lekki lunch, czyli zastrzyk energii przed kolacją

wigilijną
- 16.00-17.00 – five o’clock, czyli bufet z kawą, herbatą,

domowymi wypiekami i świątecznymi piernikami
- 17.00 - 20.00 – uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnym

opłatkiem i prezentami;
- od godziny 20.00 lenistwo w naszym świątecznym salonie,

wieczorny spacer na tamę, czas wolny;
-dla zainteresowanych gości ustalimy godzinę pasterki

w okolicznych kościółkach, w Zagórzu Śląskim i Michałkowej
sobota 25.12

- 9.00 - 11.00 – śniadanie świąteczne z naszymi wędzonkami
i pasztetami;

- 14.00 - 16.00 – uroczysty obiad świąteczny;
- od 16.00-tej lenistwo, lenistwo i jeszcze raz lenistwo…

                                          niedziela 26.12                                                                  
- 9.00- 11.00 – śniadanie świąteczne;

- od 11.00-tej pożegnania, wymiana kontaktów z nowymi
przyjaciółmi z Fregaty ;-) ; wymeldowanie

 



Garść dodatkowych informacji:
·doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu

przyjazdu, kończy o 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych
okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia doby

hotelowej…..proszę zapytać.
·preferowane grupy zorganizowane;

·najbliższa wieś Zagórze Śląskie lub Lubachów 3km;
najbliższe miasto Świdnica lub Wałbrzych ok.18 km;

najbliższy market Dino w Zagórzu Śląskim; najbliższa stacja
benzynowa całodobowa Świdnica lub Wałbrzych ok.18 km;

duże miasto Wrocław 60km;
· stoki narciarskie rodzinne Rzeczka, Sokolec 10km;

lodowisko Świdnica 18km;
Aquapark Świebodzice 14 km; kino w Galerii Świdnickiej

18km
…..spotkajmy się w miejscu wyjątkowym…www.fregata.org

 


