KULTURALNA Andrzejówka nad Popradem
Pobyt z Gwiazdą u Twojego boku
(termin od poniedziałku do niedzieli)
Podczas pakietów odbywać się będą spotkania ze ikonami polskich scen teatralnych oraz
operowych
 wspólna kolacja (spotkanie autorskie)- w przypadku turnusu Gwiazd scen
teatralnych i filmowych,
 wspólna kolacja oraz koncert muzyki z udziałem orkiestry symfonicznej (nie tylko
muzyki poważnej) – w przypadku turnusu z Gwiazdą scen operowych,
 codzienne spotkania, z Gwiazdą, na terenie ośrodka.
Termin pakietu ( w okresie druga, trzecia dekada września oraz październik 2019
r. ) uzależniony będzie od możliwości przyjazdu w/w Gwiazd do naszego ośrodka.
Turnus odbędzie się przy minimum 60 osobowym zainteresowaniu pakietem.
Informacja o terminie i Gwieździe turnusu podana zostanie na stronie
internetowej:
www.ow-andrzejowka.pl
Do grona przyjaciół naszego ośrodka zaliczyć możemy Panów: Franciszka Pieczkę,
Mariana Dziędziela i ich rodziny, Panie: Barbarę Kraftównę oraz Dominikę Zamara
(gwiazdę światowych scen operowych) a także Krzysztofa Zanussiego i wielu innych.
MARIAN DZIĘDZIEL
Ikona polskich aktorów

Koszt dziennego pobytu, w ramach pakietu, wynosi 150 złotych od osoby.
W cenę wliczone są: nocleg, całodzienne trzy posiłkowe wyżywienie, spotkania autorskie,
wspólna kolacja z Gwiazdą ,scen teatralnych i filmowych, turnusu, koncert i wspólna
kolacja z Gwiazdą scen operowych.
Dzieci od 3 – 9 lat 110 zł, dzieci do lat 3 bezpłatnie ( bez odrębnego miejsca noclegowego
oraz bez świadczeń żywieniowych).
Opłata klimatyczna za każdy dzień pobytu osoby dorosłej wynosi 2.50 zł. , od dzieci do lat
trzech 1.00 zł.
FRANCISZEK PIECZKA
Ikona polskich aktorów

KRZYSZTOF ZANUSSI
światowej sławy reżyser filmowy

DOMINIKA ZAMARA
światowe sceny (La Scala, Metropolitan Opera)
poznały wspaniały sopran Pani Dominiki

Ci wspaniali artyści spędzą miły czas obok Was, drodzy Goście,
w OW Andrzejówka nad Popradem
Do dyspozycji gości naszego ośrodka są : Wi-Fi, bezpłatny parking, piłkarzyki, miejsce
grillowe, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw dla dzieci.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OW „ANDRZEJÓWKA NAD POPRADEM”
TUTAJ SPĘDZISZ NIEZAPOMNIANE CHWILE WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

