
   
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA BAL 

KARNAWAŁOWY 

ZARÓWNO W PARZE, JAK I OSOBNO 

GWARANTUJEMY WSZYSTKIM WSPANIAŁĄ ZABAWĘ 

16 luty 2019 SOBOTA 

HOTEL NOVOTEL WYŚCIGOWA 35, 53-011 WROCŁAW 

Cena: 100 zł/osoba/ 200 zł/para 

Zapewniamy pełen atrakcji Program BALU: 
19:30 – rejestracja gości, welcome drink 

20:00 – rozpoczęcie Balu  

20:15 – kolacja - wykwintne menu  

20:00 - 04:00 – zabawa taneczna -  muzyka na żywo - Zespół Forest 

 
Menu Zespół Forest 

Serwowane 

 

Przystawka: 

Cykoria z kozim serem, granat, vinegret miodowy, mix 

orzechów 

Danie główne: 

Poledwiczki wieprzowe z sosem z kurek / Filet z łososia 

(opcja wege) z gratin ziemniaczane i pomidorki confit 

Danie główne do wyboru 

 

Bufet zimny: 

Tabbouleh (sałatka libańska) 

Melon kantalupa z szynką suszoną 

Tatar z matiasa 

Sałatka Cezar z kurczakiem 

Mini mozzarella z pomidorami cherry i świeżą bazylią 

Liście rukoli z warzywami środziemnomorskimi 

Deska wędlin i mięs pieczonych 

Deska serów z owocowym chutney 

Papryczki faszerowane ricottą 

Pieczywo 

Kolacja na ciepło o 24.00 

Strogonoff 

Napoje: kawa, herbata, woda, soki 

Możliwość wniesienia własnego alkoholu 

Na scenie nieprzerwanie od 15 lat. 

Cały skład zespołu to wykształceni muzycy 

Kasia (vocal), Krzysztof (instrumenty klawiszowe, 

skrzypce, trąbka) Tomek (vocal, gitara) 

Występny na większych i mniejszych scenach. 

Supporty – Budka Suflera, Doda, Habakuk, De Mono i 

wiele innych 

Style, w których czują się najlepiej to rock and roll, old 

disco, blues, polski rock ale nie stronią również od 

wyselekcjonowanych elementów disco polo. 

Profesjonalne prowadzenie, zabawy, wysoka kultura 

osobista. 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 01.02.2019 r. na adres email: 

i.trzesniewska@federacja-pz.pl   Tel. 603428895 
 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: BZWBK 43 1090 2398 0000 0001 3425 3889  do dnia 

01.02.2019r.   
 

WRACAMY DO TRADYCJI ORGANIZOWANIA CO ROKU BALU 

KARNAWAŁOWEGO 

 

mailto:i.trzesniewska@federacja-pz.pl/


   
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – BAL KARNAWAŁOWY 

Hotel Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław 

Cena: 100 zł/osoba/ 200 zł/para 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA 

FIRMY  

(dane do faktury) 

pieczątka 

NIP 

 

Kontakt: mail, telefon  

 

 

Zgłaszam nast. osoby, które będę uczestniczyć w balu: 

 

Imię i nazwisko 

  

………… zł 

 

Imię i nazwisko 

  

………... zł 

 

Imię i nazwisko 

  

………... zł 

  

Razem suma 

 

…….….. zł 

 

Pokoje dla uczestników do samodzielnej rezerwacji, dodatkowo płatne: 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 210 zł brutto/dobę 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 250 zł brutto/dobę 

Parking wliczony w cenę noclegu. 

Specjalne ceny będą przyznawana na hasło: „Bal karnawałowy PZ”. 

Proszę, aby rezerwacje były kierowane bezpośrednio do działu rezerwacji Hotelu Novotel do Pana 

Daniela Marcinowskiego: 

H0528-RE@accor.com 

Tel. 71 326 83 39 

Goście dokonując rezerwacji będą proszeni o zagwarantowanie jej poprzez podanie nr karty 

kredytowej lub opłacenia na podstawie rachunku pro-forma. 

 

mailto:H0528-RE@accor.com

