Caravaningowe imprezy sylwestrowe [LISTA]
data aktualizacji: 2019.11.12

Już za kilka tygodni powitamy nowy, 2020 rok. Z tej okazji kilka pól kempingowych
zlokalizowanych w różnych częściach naszego kraju organizuje caravaningowe imprezy
sylwestrowe. Może wybierzecie się na którąś z nich?
Camp4U (Siechnice k. Wrocławia)
Odpłatność: 200 zł / osoba dorosła + 60 zł / doba / postój kampera lub przyczepy (z prądem).
Co w cenie: ciepłe posiłki, ognisko, zabawa z DJ’em-wodzirejem, zimne przekąski, szampan oraz
wino. Bogata oferta napoi/wyżywienia dodatkowego (grzańce, kuchnia polska). Impreza w
ogrzewanej sali poszerzonej o duży namiot.
Motyw przewodni: Wrocławskie Krasnale
Zapisy: https://forms.gle/VraPvKYHouxp5y5Z7
ul. Opolska 46, 55-011 Zębice, Siechnice
info@camp4u.pl
tel. +48 791 510 250
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/786811275070388/
Pole biwakowe „Rodzinne” (Międzybrodzie Bialskie)

Odpłatność: 200 zł / osoba dorosła
Dzieci: bezpłatnie
Koszt kempingu: 60 zł / doba
Limit załóg: 40 ekip. Zapisy trwają do 9 grudnia.
Co w cenie: kulig, ognisko z grzańcem i kiełbaską, muzyka góralska i śpiew, trzy ciepłe posiłki, zimna
płyta, ciasta, napoje, kawa, herbata, szampan, zabawa z DJ’em wodzirejem.
Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNVomT6YD0IghKdX74gOqlzPQMkLzR6htCnSpYx_b4Bl
K8BQ/viewform?fbclid=IwAR2cHDIiEgT9s2UZf7lFn-pZfEXp2Zf6HvgZJMkruhCkh1AU-2st_UxPJKo
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/526735541493042/
Camp66 (Ściegny k. Karpacza)
„Hippie New Year”
Odpłatność: 220 zł / osoba dorosła + postój według cennika kempingu
W cenie: muzyka i tańce do białego rana, ciepłe posiłki, zimna płyta, napoje, wino, lampka
szampana.
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2307848339496571/
INFORMACJE I ZAPISY:
CAMP 66, ul. Widokowa 9, Ściegny k.Karpacza
tel. 792 566 569
e-mail: biuro@camp66.pl
Campus Domasławice
Odpłatność: 200 zł (kamper + 2 osoby dorosłe: łączna płatność za postój i udział w imprezie)
Co w cenie? DJ, namiot 300 m2, ogniska, gry i zabawy, konkurs z nagrodami (dla pierwszych trzech
miejsc tygodniowy pobyt na Campusie gratis)
Zapisy do 25 listopada: 730 057 013 lub biuro@domaslawice.pl
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/945790702460153/

Camping**** Pod Brzozami – Ustronie Morskie
Odpłatność: 120zł / 2os.dorosłe+ kamper/przyczepa+ przyłącza
+ impreza sylwestrowa (dzieci według cennika)
Co w cenie: ciepłe posiłki, grill, przekąski, grzaniec, szampan, tańce do rana w sali, humor i
atmosfera na brzozowym poziomie, powitanie Nowego Roku na plaży- niespodzianka.

Ilość miejsc ograniczona, zapisy do 16.12.2019r.
Zapisy: http://brzozy.pl/blog/sylwester-caravaningowy-pod-brzozami
ul.Targowa 2A, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 502 812 055
Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/518451999020079/
Znasz inne caravaningowe imprezy sylwestrowe? Napisz na bartlomiej.rys@warsztat.pl zamieścimy.
Źródło:

