
Poczuj magię świąt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.
Odpocznij od zgiełku przedświątecznego zamieszania.

My przygotujemy wszystko za Ciebie, abyś mógł celebrować
wspólne chwile z rodziną i przyjaciółmi.

ŚWIĘTA
BAJKOWE

PAKIET

BAŁTOWIE
W



 DWA NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM 
Oferujemy komfortowe noclegi na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 

w 3 standardach:
• pokoje rodzinne z łazienkami Zjazd Przystocze i Ranczo w Dolinie I
• pokoje rodzinne z łazienkami Ranczo w Dolinie II
• pokoje hostelowe Zajazd Przystocze (wspólne łazienki)

Minimum 2 noclegi z przyjazdem w dniach 23 lub 24 grudnia 2022 i dwa świą-
tecznie śniadania w formie bufetu w „Zajeździe Przystocze” wydawane 
w godz. 8:00 – 10:30.

 KOLACJA WIGILIJNA W BAŁTOWSKIM ZAPIECKU 
Uroczysta kolacja Wigilijna w „Bałtowskim Zapiecku”. Cudowne wnętrza restauracji, 

blask świec, świąteczna aranżacja jak z bajki i pyszne dania przygotowane przez Szefa 
Kuchni z pewnością uczynią te święta wyjątkowymi. Zapraszamy na kolację wigilijną 
od godz. 16:00 do 19:00.

Aby magia świąt zapadła w pamięci również najmłodszym Bałtowski Zapiecek od-
wiedzi  sam Święty Mikołaj, wręczając każdemu dziecku upominek. Z przyjemnością 
przekaże też dzieciom prezenty od rodziców.

 OFERTA ŚWIĄTECZNA 
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 GORĄCY BUFET 
• wigilijny barszcz czerwony o nucie grzybów

i suszonych śliwek

• barszcz grzybowy z kaszą gryczana

• wigilijne pierogi z kapustą i grzybami ręcznie wyra-
biane

• pierogi ruskie opiekane na złoto

• karp pieczony z dodatkiem oleju lnianego

• smażony filet z sandacza z sosem kurkowym

• kapusta wigilijna z grzybami

• pieczone ziemniaki z ziołami

• trio fasolowe z orzechami włoskimi

• bukiet warzyw gotowanych

 SŁODKI BUFET 
• cista własnego wypieku: sernik wiedeński, mako-

wiec, piernik tradycyjny, metrowiec, kora dębu

• makiełki

• świeżo parzona kawa, wybór herbat, soki

• kompot wigilijny z suszonych owoców o nucie goź-
dzików

 ZIMNY BUFET 
• wybór śledzi/w oleju z majerankiem

/w sosie śmietanowym z korniszonami i jabłkiem 
/z kurkami/w pikantnej salsie

• łosoś wędzony z serkiem koperkowym

• sola smażona na duszonych warzywach

• karp po żydowsku w galarecie z płatkami chrzanu

• wędzony halibut na sałatce z rydzy

• mięsa pieczone własnego wyrobu z piklami
i chrzanem

• sałatka nicejska z tuńczykiem i sosem aioli

• liście ogrodowych sałat z fetą/parmezanem
i suszonymi pomidorami

• carpaccio z pieczonego buraka z rukolą i serem 
pleśniowym

• tradycyjna sałatka jarzynowa
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 ATRAKCJE 
 BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO 

Przez wszystkie dni pobytu dostęp do atrakcji wchodzących w skład Pakietu „Baj-
kowa Zima”: 

•Wioska Świętego Mikołaja •Bajkowa Kraina Lodu •Zimowe Kino
•Szopka ze zwierzątkami •Karuzela wiedeńska •JuraPark

 NOCLEGI I ŚNIADANIA 
Zajazd Przystocze:

• pokoje dwuosobowe i czteroosobowe z łazienkami
• pokoje czteroosobowe hostelowe ze wspólną łazienką

Ranczo w Dolinie I:

• pokoje trzyosobowe i czteroosobowe z łazienkami

Ranczo w Dolinie II:

• pokoje z łóżkami piętrowymi i prywatną łazienką

Śniadania Zajazd Przystocze w formie bufetu

• 35 zł/osoba dorosła/porcja
• 30 zł/dzieci powyżej 3 roku życia/porcja



Bałtów 8a, 27-423 Bałtów

510 263 896

noclegi@jurapark.pl

www.juraparkbaltow.pl

/parkbaltow

/baltowski_kompleks_turystyczny
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 CENNIK 
 PAKIETÓW ŚWIĄTECZNYCH 

Cennik pakietu świątecznego uzależniony jest od wybranego standardu noclegu 
i obejmuje: dwa noclegi w wybranym standardzie z dwoma śniadaniami, kolację wigilijną 
w Bałtowskim Zapiecku oraz bilety wstępu do atrakcji wchodzących w skład Pakietu 
„Bajkowa Zima” ważnych przez wszystkie dni pobytu.

Cennik Pakietu Świątecznego Bałtowie w pokojach z łazienkami:
Zajazd Przystocze i Ranczo w Dolinie I

Cennik Pakietu Świątecznego Bałtowie
w pokojach hostelowych:

Cennik Pakietu Świątecznego Bałtowie
w pokojach hostelowych Ranczo Dolinie II:

Pakiet dla Cena pakietu Każda kolejna doba

Os. dorosła 590 zł 145 zł

Dziecko 3-12 lat 380 zł 85 zł

Dziecko 0-3 lat bezpłatnie bezpłatnie

Pakiet dla Cena pakietu Każda kolejna doba

Os. dorosła 480 zł 95 zł

Dziecko 3-12 lat 320 zł 60 zł

Dziecko 0-3 lat bezpłatnie bezpłatnie

Pakiet dla Cena pakietu Każda kolejna doba

Os. dorosła 510 zł 110 zł

Dziecko 3-12 lat 330 zł 70 zł

Dziecko 0-3 lat bezpłatnie bezpłatnie


