BABSKI WEEKEND 18-20.06.2021
To dopiero będzie święto! 3 wspaniałe dni pobytu z zajęciami, atrakcjami, z pełnym smaków
wyżywieniem a na deser: WSPANIAŁY KONCERT jedynego, niepowtarzalnego Sławka Uniatowskiego
na scenie w Dąbiu. Jednocześnie będzie inauguracja LUBUSKIEGO LATA KULTURALNEGO
„Sztuka&Relaks” Dąbie 2021. Lata pełnego muzyki, humoru, teatru!
Luzujemy, odmrażamy, specjalnie dla Was drogie Panie. Odreagujmy pandemię - czas na wspólne
Babskie świętowanie!!! Zapraszamy do Dąbia.
Przygotowaliśmy dla Was 3 atrakcyjne Pakiety – pełne wrażeń, relaksu, doskonałej kuchni oraz
najprzystojniejszej muzyki!

1. PAKIET VIP - opaska złota – 2 noclegi wraz z pełnym wyżywieniem i programem, dodatkowo wstęp
do strefy VIP z kolacją bankietową w wersji all incl. Możliwość spotkania z artystą. (bogate menu,
napoje alkoholowe, bezalkoholowe, miejsca siedzące w strefie VIP – bliżej sceny.
KOSZT PAKIETU: 790 zł

2. PAKIET „Pełen atrakcji” - opaska zielona – noclegi wraz z pełnym wyżywieniem i programem,
bilety wstępu na koncert, miejsca siedzące
KOSZT PAKIETU 590 zł

3. PAKIET dziennych atrakcji - opaska niebieska – dzienny pobyt wraz z wyżywieniem, atrakcje dnia,
bilet wstępu na koncert, miejsca siedzące. (wejście do ośrodka i uczestnictwo w zajęciach od godziny
8.30 do godziny 23.00 oraz do 1 .00 w dniu koncertu)
KOSZT PAKIETU 390 zł

PROGRAM POBYTU wraz z opisem ATRAKCJI i PAKIETÓW:
Piątek 18.06.2021
Godzina 17.00 – 18.00 przybycie do Kompleksu wypoczynkowego w Dąbiu dla Pakietów 1,2,3.
18.00 Karaoke przy drinku / Integracyjna zabawa według programu „ Ale jazda” lub Kocham Cię
Polsko – lampka szampana od organizatora. Drinki osobno płatne.
20.00 Ognisko z kiełbaskami – smakowita kolacja grillowa, dodatki i napoje bezalkoholowe w cenie.
- dania kuchni polskiej (w tym dania wegańskie, wegetariańskie)
21.00 SPOTKANIE NA PLAŻY:
Klimatyczna Zumba oraz Bachata nad jeziorem z pochodniami wraz z pokazem grupy Zumba Krosno
Odrzańskie prowadzone przez Katarzynę Lech
Dla Pakietu 3 – opuszczenie ośrodka o godzinie 23.00
Sobota 19.06.2021
8.00 – 10.00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
11.00 Aqua aerobik/ zumba/ Fitness/ Joga
12.00-16.00 Plażowanie, rowerki, spacer wokół jeziora,
dowolnie wybrany obiad z karty restauracji zewnętrznej, czas wolny
16.00-17.30 Integracyjny Bieg Terenowy z zadaniami dla chętnych ( zapisy )
18.00 Kolacja dla Pakietów 2 i 3
Bufet: dwa ciepłe dania do wyboru, dodatki, napoje bezalkoholowe
od 19.30 do 2.00 – dla Pakietu VIP – wstęp do strefy VIP z super Kolacją!
20.30 – 23.00 Koncert Sławka Uniatowskiego .
Na terenie wydarzenia obowiązują opaski, wstęp do strefy ViP tylko dla Pakietu VIP.

Niedziela 20.06.2021
śniadanie 8.00 – 10.00
11.00 Aqua aerobik/ zumba/ Fitness/ Joga
12.00 – 14.00 EKO WARSZTATY kosmetyczne i domowe SPA na włosy z Moniką Subocz – specjalistka
od damskich włosów w trakcie Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Dla zainteresowanych: Warsztaty np. decoupagu, domowe spa, mydełka, świece
Dla Pakietu 1,2 – wykwaterowanie z domków do godziny 10.00 – Można pozostać w ośrodku do
godzin popołudniowych.

Szczegółowy zakres Pakietów:
Pakiet VIP – 790 zł
wyżywienie i świadczenia:
2 noclegi w domkach 4 osobowych (2 sypialnie)
kolacja grillowa w piątek
śniadanie w sobotę
obiad z karty restauracji w sobotę
wstęp do strefy VIP wraz kolacją all incl.
śniadanie w niedzielę
Bilet wstępu koncert
Wszystkie zajęcia programowe i materiały warsztatowe
Pakiet Pełny atrakcji – 590 zł
wyżywienie i świadczenia:
2 noclegi w domkach 4 osobowych (2 sypialnie)
kolacja grillowa w piątek
śniadanie w sobotę
obiad z karty restauracji w sobotę
Kolacja w sobotę
śniadanie w niedzielę
Bilet wstępu koncert
Wszystkie zajęcia programowe i materiały warsztatowe
3. Pakiet dziennych atrakcji – 390 zł
(wejście do ośrodka i uczestnictwo w zajęciach od godziny 8.30 do godziny 23.00 oraz do 2 .00 w dniu
koncertu)
wyżywienie i świadczenia:
kolacja grillowa w piątek
śniadanie w sobotę
obiad z karty restauracji w sobotę
kolacja w sobotę
śniadanie w niedzielę
Bilet wstępu koncert
Wszystkie zajęcia programowe i materiały warsztatowe

Zapraszamy do rezerwacji – ilość miejsc ograniczona
Rezerwacja: dabie@temarsc.pl
lub telefonicznie w recepcji : 502 388 316

