
 

SYLWESTER W GÓRACH 

STOŁOWYCH‘ 16/17 
 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijnym „PAFAWAG-ZIELONY LAS” w 

Radkowie Kłodzkim serdecznie zaprasza do wypoczynku w Górach 

Stołowych, połączonego z Balem Sylwestrowym! 

 
 

30.12.2016r.- 01.01.2017r. 
 

 

Koszt pobytu od jednej osoby już od: 

320 zł 
 

 

W ramach opłaty za pobyt zapewniamy: 

 noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami 

 dwa posiłki dziennie tj. śniadania i jednodaniowe obiady 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 Bal Sylwestrowy – o oprawę muzyczną na żywo i zabawę zadba 2/3 zespołu 

SAKRIVERSUM  

 bogate menu  

 1/4l szampana/os. 

 dobrą zabawę, do białego rana 
 

 

 

ZGŁOSZENIA * INFORMACJE * REZERWACJE 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „PAFAWAG-ZIELONY LAS”  

57-420 Radków ul. Jagiellońska 33 

 

tel./fax:  71 341-72-79; kom. 604-568-151 

e-mail: kontiki@kontiki.pl  -  www.kontiki.pl 

 



SYLWESTER W GÓRACH 

STOŁOWYCH‘ 16/17 
 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijnym „PAFAWAG-ZIELONY LAS” w 

Radkowie Kłodzkim serdecznie zaprasza do wypoczynku w Górach 

Stołowych, połączonego z Balem Sylwestrowym! 

 
 

31.12.2016r.- 01.01.2017r. 
 

 

Koszt pobytu od jednej osoby już od: 

230 zł 
 

 

W ramach opłaty za pobyt zapewniamy: 

 nocleg w pokojach 2, 3, 4-osobowych bez łazienek   

 śniadanie 

 Bal Sylwestrowy – o oprawę muzyczną na żywo i zabawę 

zadba 2/3 zespołu SAKRIVERSUM 

 bogate menu 

 1/4l szampana/os. 

 dobrą zabawę, do białego rana 

 

 

ZGŁOSZENIA * INFORMACJE * REZERWACJE 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „PAFAWAG-ZIELONY LAS”  

57-420 Radków ul. Jagiellońska 33 

 

tel./fax:  71 341-72-79; kom. 604-568-151 

e-mail: kontiki@kontiki.pl  -  www.kontiki.pl 

 

 



SYLWESTER W GÓRACH 

STOŁOWYCH‘ 16/17 
 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijnym „PAFAWAG-ZIELONY LAS” w 

Radkowie Kłodzkim serdecznie zaprasza na Bal Sylwestrowy w Radkowie! 

 
 

31.12.2016r.- 01.01.2017r. 
 

 

Koszt balu od jednej osoby już od: 

185 zł 
 

 

W ramach opłaty za pobyt zapewniamy: 

 Bal Sylwestrowy – o oprawę muzyczną na żywo i zabawę 

zadba 2/3 zespołu SAKRIVERSUM 

 bogate menu  

 1/4 l szampana/os. 

 dobrą zabawę, do białego rana 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA * INFORMACJE * REZERWACJE 

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „PAFAWAG-ZIELONY LAS”  

57-420 Radków ul. Jagiellońska 33 

 

tel./fax:  71 341-72-79; kom. 604-568-151 

e-mail: kontiki@kontiki.pl  -  www.kontiki.pl 

 


