SYLWESTER 2014
dla singli i osób samotnych Słowacja
(miasto Nitra) + zwiedzanie Wiednia
Wszystkich singli i osoby samotne zapraszamy do wspólnej zabawy w Nitrze na Słowacji. Nitra jest
jednym z najstarszych miast Słowacji, czwartym co do wielkości w kraju (87 tys. mieszkańców) i siedzibą
rejonu Ponitrze, z przepięknym zespołem katedralno-zamkowym górującym nad miastem. Centrum Nitry
składa się z odnowionych budynków z XIX i XX wieku. Z historią Nitry nierozerwalnie łączy się działalność
misyjna świętych Cyryla i Metodego. Nitra będzie dla nas również bazą wypadową dla jednodniowej
wycieczki do Wiednia.
TERMIN: 31.12.2014 (środa) - 04.01.2015 (niedziela)
Impreza sylwestrowa odbędzie się w lokalu PKO w centrum Nitry i będzie w niej uczestniczyć około 250
gości (poza nami będą to osoby lokalne, w wieku od 25 do 60 lat). Dla naszej grupy mamy zarezerwowane
stoły w sali balowej. Impreza sylwestrowa ma miejsce w miejscu zakwaterowania. Zdjęcia sali oraz pokoi
hotelowych znajdują się w końcowej części dokumentu.

OFERTA SYLWESTROWA 5dni, 4 noclegi program
31.12.2014 środa - wyjazd z Warszawy o godz. 7.00
podstawienie autobusu o godz. 6.30 na parkingu pod Kinoteką (parking przed wejściem do kina KINOTEKA w budynku PKiN, od
strony Alej Jerozolimskich - 250 metrów od dworca Warszawa Centralna, 200 metrów od stacji metra Centrum)
Katowice - godz. 11:30 miejsce spotkania: dworzec PKS w Katowicach skwer ul. Skargi i Sokolska (5 minut od dworca PKP)
mapka dojścia od dworca PKP: https://goo.gl/maps/Yk8Vo

Przejazd do Nitry, zakwaterowanie, czas na przygotowanie się do imprezy sylwestrowej, zabawa do rana
MENU SYLWESTROWE (wliczone w koszt biletu wejściowego):
Aperitif: Cinzano, napoje: woda mineralna, 0,5 litra wina na osobę, ciastka i słone przekąski
1 kolacja: podawana do stołów przez obsługę - pierś z kurczaka faszerowana szynką i serem, pieczarki, pieczone
ziemniaki lub ryż, surówka warzywna
2 kolacja: bogaty bufet szwedzki - gulasz wołowy, kapuśniak, pieczone prosiątka, mięso pieczone i smażone w
kawałkach, mini steki, pieczony indyk, deski serów i deski wędlin, owoce i desery
o północy: kieliszek wina musującego
Dodatkowy alkohol można nabyć w czasie balu, po raczej demokratycznych cenach (tylko EURO)

01.01.2015 NOWY ROK - późne śniadanie (wydawane w godz. 10.00 - 12.00),
spacer po Nitrze, wejście na wzgórze zamkowe, jeśli nie będzie śniegu, to
istnieje możliwość wejścia na wapienne wzgórze ZOBOR (wys. 587 m), skąd
doskonale widać Nitrę lub wejście do wzgórze przy kościółku w Drażovcu (na
zdjęciu) - to wyjątkowo malowniczy romański kościół Św. Michała z początku
XII wieku, piękny widok na Ponitrze (sam kościółek jest zamknięty)
godz. 18.00 - obiadokolacja,
wieczorem: zawody w kręgle (do dyspozycji 2 tory)
02.01.2015 piątek - śniadanie, wyjazd do Wiednia, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny w
stolicy Austrii (szczegóły na nast. stronie), powrót do Nitry, obiadokolacja, nocleg
03.01.2015 sobota - śniadanie, wyjazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny w
stolicy Węgier (szczegóły na nast. stronie), powrót do Nitry, obiadokolacja, nocleg
04.01.2015 niedziela - śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Polski, po drodze możliwość
wysiadania w Katowicach (około 13.00), zakończenie imprezy w Warszawie

CENA
620,00 PLN + dopłata 80 EUR
Pokoje SGL na zapytanie - dopłata za 1 noc: 12 EUR
Cena w PLN obejmuje:
1) noclegi ze śniadaniami w Nitrze (4 noclegi, pokoje 2 os z łazienkami),
2) przejazd autokarem na trasie Polska - Słowacja - Polska oraz przejazd na jednodniowe wycieczki do Wiednia i Budapesztu
3) opłaty drogowe i parkingowe,
4) ubezpieczenie KL i NNW,
5) opieka pilota
Kwota w EUR jest płatna obligatoryjnie i obejmuje:
1) bilet wejściowy na imprezę sylwestrową - o wartości 35 EUR
Sylwester - 31.12.2014 start o godz. 19.00, w cenie:
a) miejsce siedzące przy stole (stoły wydzielone specjalnie dla naszej grupy),
b) jadło i napoje (wykaz: zobacz na stronie 1),
c) muzyka DJ-a (muzyka taneczna lat 80-tych, 90-tych) a dodatkowo pokaz słowackiej muzyki ludowej,
d) loteria z nagrodami,
2) obiadokolacja w dniu 01.01.2015,
3) wynajem kręgielni dla naszej grupy w dniu 01.01.2015, wieczorem
4) przewodnik lokalny w Wiedniu i Budapeszcie,
5) obiadokolacje po powrocie z Wiednia w dniu 02.01.2015 i Budapesztu w dniu 03.01.2015

Kwota w PLN jest płatna przelewem na konto, kwota w EUR w gotówce w dniu wyjazdu
KONTAKT: Marek, telefon: +48 662 529 900 strona internetowa: http://gosingles.pl/

Czas wolny w Wiedniu - kilka propozycji.
Będziecie mieć Państwo czas wolny w Wiedniu (ok. 3 godziny). Chcielibyśmy podsunąć Państwu kilka
propozycji i miejscówek:
1) kawiarnia Sachera zaraz za budynkiem Opery i tort Sachera - jego sława wiąże się bardziej z historią
powstania deseru i procesami sądowymi z tym związanymi ,
2) degustacja piwa w browarze Salm Bräu (wymagana rezerwacja miejsc, dokonamy jej wcześniej) szczególnie polecamy to miejsce, gdzie spróbować można prawdziwego wiedeńskiego piwa oraz golonki
pieczonej (porcja dla 2 osób ca 15 EUR)
3) samodzielne zwiedzanie starówki wiedeńskiej lub zwiedzanie starówki autobusem komunikacji
publicznej (3 linie miejskie, jeżdżące po starówce) lub przejazd tramwajem wzdłuż ringu
4) shopping na Mariahilfer Straße - miejskim deptaku

Czas wolny w Budapeszcie - kilka propozycji (atrakcje płatne indywidualnie)
Będziecie mieć Państwo czas wolny w Budapeszcie (ok. 3 godziny). Chcielibyśmy podsunąć Państwu kilka
propozycji i miejscówek:
1) możliwość wejścia do jednej z łaźni w Budapeszcie (strony www: szechenyibath.hu lub dagalyfurdo.hu)
2) Aquincum – węgierskie Pompeje
3) Muzeum Szabó Marcipán w Budapeszcie - świat figur i baśniowych kompozycji w całości z marcepanu,
4) zakupy w Centralnej Hali Targowej
5) obiad w stylu szwedzki stół lub kawiarnia w Budapeszcie
6) zwiedzanie zabytkowej linii metra - przejazd Milenijną Koleją Podziemną.

Kilka słów o naszych imprezach sylwestrowych.
Kogo można spotkać na naszych imprezach sylwestrowych?
Na naszych imprezach sylwestrowych można spotkać ludzi z całej Polski i niektórzy docierają na miejsce
zbiórki w dzień poprzedzający dzień wyjazdu i w przypadku większej grupy osób kwaterujemy ich w
zaprzyjaźnionym hostelu na ul. Targowej w Warszawie www.hostelwarszawa.com oraz aranżujemy
wieczorne spotkanie integracyjne w jednej z klimatycznych knajpek na Pradze.
Zazwyczaj nasi goście mają 30 - 60 lat. Ze względu na fakt, że na naszych imprezach bawi się zawsze spora
grupa ludzi, w każdej kategorii wiekowej można spotkać wielu singli, którzy chcą dobrze się pobawić.
Czy zawsze jest równa liczba kobiet i mężczyzn?
Nie gwarantujemy, że będzie po 50 % pań i panów, tym bardziej że w naszej ofercie mamy wyjazd
zagraniczny, zatem nie możemy zagwarantować miejsca osobom, które zapisują się w ostatniej chwili.
Jednakże zazwyczaj panów jest około 40-45 %, co uważamy za rozsądną wielkość.
Jak kwaterujecie gości w miejscach noclegowych?
Naczelną zasadą przy kwaterowaniu naszych gości w pokojach dwuosobowych jest ustalanie listy
zakwaterowania z uwzględnieniem płci i podobnego wieku kwaterowanych osób. W przypadku gdyby nie
udało się zakwaterować dwóch osób do jednego pokoju (np. nieparzysta liczba uczestników), wtedy dana
osoba kwaterowana jest samodzielnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu dopłaty do pokoju
jednoosobowego.
Jak nawiązać kontakt z pilotem autokaru?
Każdy z naszych uczestników otrzymuje informator Niezbędnik Podróżnika z danymi pilota. Do czasu
wyjazdu wszelkie zapytania można kierować do nas.
Jak działa skomunikowanie autokaru z publicznymi środkami transportu?
Osoby dojeżdżające do miejsca zbiórki z odległych miejsc są powiadamiane o możliwościach dotarcia na
miejsce przed planowanym odjazdem naszego autokaru. Zdajemy sobie sprawę, że w polskiej
rzeczywistości zdarzają się opóźnienia i w przypadku niewielkich opóźnień (trwających maksymalnie 30
minut) czekamy na osoby dojeżdżające.
W przypadku powrotu z imprezy wskazujemy przybliżony czas dotarcia do miejsca przesiadkowego,
uwzględniając standardowy czas podróży. Zastrzegamy jednak możliwość opóźnień, wynikających z
niesprzyjających warunków pogodowych i drogowych.
Jak zapisać się na imprezę sylwestrową?
1. Prosimy odwiedzić stronę http://gosingles.pl/ i tam zgłosić swoje uczestnictwo poprzez formularz,
dostępny przy każdej z proponowanych imprez.
2. W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie przesyłamy krótkie zgłoszenie wraz z numerem konta, na który
należy wpłacić pieniądze (kwota wskazana jest w zgłoszeniu).
3. Po otrzymaniu wpłaty otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie.
4. Zgłoszenie z naszym podpisem oraz faktura zostaną wręczone w dniu wyjazdu w autokarze.
Zdjęcia z poprzednich imprez w PKO Nitra

Zakwaterowanie
Naszą bazą wypadową będzie pensjonat 3 *** PKO Nitra (w tym samym budynku co sala sylwestrowa),
położony w miejskim parku, w odległości kilku minut spacerem od starówki i zamku. W pensjonacie do
naszej dyspozycji są pokoje 2, 3 i 4 osobowe (pokoje SGL na zapytanie). Pokoje urządzone są funkcjonalnie:
osobne łóżka, telewizor, lodówka, lampki nocne. Każdy pokój posiada własną łazienkę z prysznicem. W
pokojach nie ma suszarek do włosów.
Wyżywienie - śniadania bufetowe, obiadokolacje w dniach wskazanych w ofercie.

