Rezervujte si včas Silvestra na chatě

Donnerstag, den 17. Oktober 2013 um 11:15 Uhr

Konec roku se nám blíží a proto je třeba začít přemýšlet, jak každý z nás oslaví příchod nového
roku 2014.
Užijte si s námi krásný silvestrovský večer hezky v teple a rozjařené náladě na turistické chatě
Dr.Hrstky. Ale moc dlouho s rezervací neváhejte, jelikož volných míst neustále ubývá!

Oproti loňskému roku to bude opět trochu jinak - chata již nebude uzavřena pro veřejnost, ale
bude opět otevřená. Jen Vám nezaručíme, že si u nás sednete, pokud si nezakoupíte vlastní
rezervaci ;-)
Cena rezervace je 490,- Kč a je to nevratná záloha, kterou u nás na Silvestra můžete
projíst a propít - čili o nic z toho nepřijdete.

V tento slavnostní večer, který oficiálně začne úderem 20. hodiny, se budete moci těšit na živou
hudbu, speciální drinky, grilovanou vepřovou kýtu i celé selátko a úžasný ohňostroj nad
Štramberskou Trúbou!
Rovněž budeme mít připraven i dětský koutek ve spodních klubovnách, kde si můžete s dítkem
v klidu odpočinout, anebo jej tam nechat si hrát s dalšími dětmi.

Rezervace bude možno zakoupit u personálu na chatě Dr. Hrstky. Případně volejte na 777
663 474 nebo chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz .

A kdybyste potřebovali zařídit i ubytování ve Štramberku, ať máte po bujarém večeru kde hlavu
složit, neváhejte kontaktovat naši kancelář, která Vám zajistí ubytovací kapacitu dle Vašeho
přání ;-) Telefonní kontakt do naší kanceláře je 556 831 402.
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Případně se můžete kouknout sami na možné ubytovací kapacity ve Štramberku:
Hotel Roubenka , Spa Hotel Štramberk , Hotel Šipka , Penzion Stará škola , Hotel Gong , P
enzion U Holubů
,
Penzion Jaroňkova pekárna
.

Tak směle do toho, kapacita chaty je totiž omezená!
Na tu slávu s vámi se těší
Tým VK
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