
Přivítejte Nový rok společně s námi v hotelu Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness 5*Superior.
Čeká Vás jedinečná oslava na počest příchodu Nového roku s nevšedními gurmánskými zážitky a

bohatým slavnostním programem.

Náš profesionální tým kuchařů potěší Vaše chuťové pohárky, živá hudební vystoupení a DJ Vás
vyzvou do víru tance, ty nejmenší potěší dětský svět pohádek se Sněhurkou a Dědou Mrázem a

všem zamotá hlavu kouzelník s jeho představením mikromagie.

Věříme, že příští rok bude pro nás pro všechny rokem splněných snů a přání!
Těšíme se na Vás.



● Kapacita míst silvestrovského večera je omezena. Včasná rezervace je nezbytná. Objednanou
silvestrovskou večeři lze stornovat nejpozději do 20.12.2019.

● 31.12.2019 nebude podávána standardní večeře v Sorrento Grand Buffet Restaurant. Hostům
bude cena večeře odečtena z ceny objednaného stravování již při rezervaci pobytu.

● Dne 01.01.2020 se bude od 9:00 do 15:00 hodin konat tradiční novoroční brunch v Sorrento Grand
Buffet Restaurant za doprovodu živé klavírní hudby. Standardní snídaně a oběd nebudou 01.01.2020
podávány. Cena pro hosty bez předem objednané stravy činí EUR 50,- na osobu.

Cena: € 170,-/osoba starší 12 let

Program:

19:00 hod Uvítací koktejl
19:30 hod Zahájení Silvestrovského večera
Celý večer je doprovázený živou hudbou k poslechu i tanci
v průběhu večera kouzelnická vystoupení mikromagie

Menu: Výběr jídel formou bohatého gurmánského bufetu

Dress Code: Formal

● Dětem do 12 let nepřístupné

Cena:
€ 140,-/osoba starší 12 let
€ 95,-/dítě do 12 let

Program:

18:00 hod Uvítací koktejl
19:00 hod Pohádková návštěva dědy Mráze a Sněhurky plná her
Pro děti do 12 let budou připraveny dárky
21.00 hod Zahájení hudební produkce (DJ)
V průběhu večera kouzelnická vystoupení mikromagie

Menu:
Výběr jídel formou bohatého silvestrovského bufetu
Pro děti bude připraven speciální dětský bufet

Dress Code: Formal

● Doporučujeme pro rodiny s dětmi
● Do 21.00 hod bude program večera zaměřený na dětskou zábavu


