Dofinansowano - w ramach Środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 zawartą w
Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Europejskiego Funduszu Rybackiego”.
Dom Wczasowy „Helena” Elżbieta Żelichowska
Wdzydze Kiszewskie 41, 83-406 Wąglikowice
tel.(058) 686 13 08, fax.(058) 686 13 28
www.helena.kaszuby.pl , email: helenadw@wp.pl
Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0000 2741 6173

OBIADY Z DAŃ RYBNYCH DLA GRUP ORAZ ZIELONYCH SZKÓŁ
„…Hej, tu u nas na Kaszebach
malowone zemie,
wode lase, smudżi góre,
dzywny czar w nich drzemie ...
... Niebo, słuńce sa przezero
w wód przeczesti toni,
wałe strzebra skrzą, czej wietrzno
ribka ribka goni ...”
Poloneza z Rotabarka

Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu niezwykłą ofertę obiadową dań kuchni rybnej dla grup oraz
zielonych szkół odwiedzających Wdzydze.
Wszystkie zawarte w ofercie elementy to propozycje z naszej strony i mogą być one przez
Państwa dowolnie modyfikowane. Mam nadzieję, że nasze propozycje się spodobają i że znajdą
Państwo w nich coś dla siebie. Podane ceny są cenami brutto zawierającymi 8% VAT.
◊ Godz. obiadu do ustalenia. Do Wyboru mają Państwo następujące wersje menu:
Zestaw I dla dzieci i młodzieży:
zupa wdzydzka,
mielone kotleciki rybne lub paluszki ze świeżych ryb,
frytki lub ziemniaki,
surówka z kap. kiszonej,
napój,
deser: lody lub racuszki z jabłkami
Koszt zestawu: 16-18 zł bez deseru i 21-23 zł z deserem.
Zestaw II
zupa rybna z kluseczkami,
kotlet wdzydzki,
ziemniaki z koperkiem,
surówka sezonowa,
napój,
deser: ruchanki 3 szt./os.
Koszt zestawu: 20 zł bez deseru i 25 zł z deserem
Zestaw III
zupa wdzydzka,
pstrąg lub sielawa smażona w całości na masełku czosnkowym,
ziemniaki z koperkiem,

zestaw surówek,
napój,
deser: drożdżówka kaszubska, kawa, herbata.
Koszt zestawu: 25 zł bez deseru i 30 zł z deserem
DODATKOWE ATRAKCJE, które możemy Państwu zaproponować:
1) P rzejażdżka

wozam i
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z abi era

15

os ób)

po
p rz epi ęknej
okol i cy
kos zt: 15 zł /os .
2) Jazda konna godz i na (ocz ywi ś ci e mł odz i eż moż e jeź dz i ć np. po 20 mi n ut co 2 dz i eń).
Proś ba o z gody rodz i ców
kos zt: 40 zł/os /god z .
3 ) Ogni s ko z ki ełb as kami i herb atą
kos zt: 10 zł/os .
4) S trzel ani e z łuku i wi at rów ki

kos zt: 7 -9 zł /os .

5) S potkani e z kas zub s ką gawę dzi arką

kos zt: 7 -9 zł/os .

6) Wars ztaty pl as tyczne : mal owani e na s z k l e, rz eź ba z gi ps u, wyci nanki kas z ubs ki e ,
korz eni opl as tyka (do wyboru – pros i my o wcz eś ni ejs z ą decyz ję) kos zt: 14 zł/os .
7) P rzejś ci e Wdzydzką Ś ci eżką P rzy rodni c zą , z wi edz ani e m. i n. ż erowi s ka bobrów
(z wi edz ani e odbywa s i ę z l eś ni cz ym)
kos zt: 7 z ł/ os .
8) Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach – jest to najstarszy w Polsce Skansen, założony
w 1906 r. 22-hektarowy teren zachęca do nieśpiesznego spacerowania pośród zabudowań z Kaszub i Kociewia.
Chłopców zachwycą wnętrza pochodzącego z 1876 r. wiatraka holenderskiego oraz kuźni, w której w
sezonie można własnoręcznie wybić pamiątkową monetę. W szkole z 1870 r. czeka na niesfornych zabytkowa
ośla ławka i rózga. W dniach festynów dzieci mogą spróbować swoich sił w pisaniu stalówką maczaną w
kałamarzu.
W niedzielę warto przyjść o 8.00 rano na mszę do urokliwego drewnianego kościółka z 1700 r.
przeniesionego ze Swornychgaci.
koszt: 11-16 zł/os.
- Lekcja pisania gęsim piórem oraz gry i zabawy ludowe (od wtorku do niedzieli z wyjątkiem piątków)
koszt: 2 zł/os.
- Lekcja muzyczna-muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe -Uczestnicy poznają historię, budowę i
poprzez wspólne muzykowanie - działanie kaszubskich instrumentów i narzędzi muzycznych tradycyjnie używanych w czasie
zabaw, obrzędów i świąt.(tylko w piątki)
koszt: 2 zł/ os
- Toczenie naczyń na kole garncarskim Do dyspozycji są dwa koła garncarskie o napędzie nożnym. Przy pomocy
instruktora uczymy się obsługi koła i formujemy gliniane
koszt 5 zł/os
- Haftowanie- Uczestnicy poznają historię haftu wdzydzkiego, typy ściegów, kolorystykę, rodzaje wzorów i techniki
jego wykonania. Zależnie od stopnia umiejętności wykonują samodzielnie cały, lub fragment haftu, który mogą dokończyć w
domu.
koszt: 2 zł/os
- Wyrób kwiatów z papieru- Warsztaty odbywają się w chałupie, lub w ogrodzie. Wykonujemy tradycyjne,
charakterystyczne dla regionu, lub współczesne artystyczne kwiaty z krepiny.
koszt: 3 zł/os

9) P okaz tres ury ps ów pol i cyjnych

kos zt : 6 -8 zł/os .

10) Nordi c W al ki ng z i ns truktorem

kos zt : 12 zł/os p rzy grupi e 10 os .

11) Rejs statkiem po jeziorze Wdzydzkim (maj-wrzesień)

koszt: 14 zł/os.

12) Agua Centrum- basen kryty w Kościerzynie

wg ich cennika

13) Wypożyczenie rowerów w PTTK

koszt: 8 zł/godz., 20 zł/dobę

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź niejasności proszę o kontakt telefoniczny (58/ 686 13
08; 609 521 336) lub mailowy: helenadw@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie
Ania Lange
Menager DW

