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Sylwester z Baltazarem Gąbką

Rok 2018, to Słoneczne  Polskie Lato, w którym ciągle padał deszcz.
Taki niewidzialny, jak w "Krainie Deszczowców". W  takiej krainie,
taki   niewidzialny deszcz wiadro wodą zapełnia,  a  wszechobecna
Karamba załamuje perspektywę widzenia. 

Takie  historie,  to  tylko  w  naszej  "Polskiej  Bajce"  pt:  "Porwanie
Baltazara Gąbki". 
W takiej  bajce  też  następują  wybory,  pytania:  w  jakim  kierunku
podążać? W tej bajce, nic nie dowiesz się od psiogłowych, oni tylko
krzyczą jeden przez drugiego.

Odnajdźmy  Bohatera,  wypijmy  za  jego  zdrowie  i  zawołajmy:
Bohaterze, Smoku Wawelski. Wyjdź ze swojej smoczej jamy! 
Niech  Bartłomiej  Bartolini  Herbu  Zielona  Pietruszka  radośnie
zakrzyczy: Jesteśmy uratowani!

Zapraszam  na  Sylwestra,  odszukajmy  w  nas  Badacza  Baltazara
Gąbkę, on na pewno nam wytłumaczy, na czym polega fenomen
latających polskich żab.

Menu:
- Dobra Kaczka na początek podróży,
- faszerowana jagnięcina,
- strucel z powidłami dla Księcia,
- pieczony prosiak po zbójnicku,
- karp prosto z wody, 
- stół Barnaby, 
- kurczak Bartoliniego, 
- banany z Krainy Gburowatego Hipopotama, 
- ryba smażona z Trójmorza, 

– barszcz dla Don Pedro.
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Bartolini Herbu Zielona Pietruszka zaprasza do stołu!

  Żarłoczny Smok był zadowolony z tego, jak Bartolini mu gotował – to
i  Wy  będziecie!  Jak  na  polską  gościnność  przystało  –  powitamy  Was
porządnym  kieliszkiem  wina,  zaskoczymy  po  zbójnicku  pieczonym
prosiakiem. Każdy z Gości wznieść będzie mógł nie jeden toast, bo po
naszemu – dla każdej Pary – butelka zimnej wódki 0,7 na stół, a napoje –
tyle, ile tylko potrzebujesz.
  
   Nie każdy w tym samym czasie odnajdzie Badacza Baltazara Gąbkę,
ale mamy nadzieję, że powita z nami Nowy Rok lampką szampana, przy
muzycznej  oprawie Dj-a,  w otoczeniu świateł  i  przy huku,  jaki  zrobią  
o północy fajerwerki. 

   Jak się ubrać w tę podróż? Ubierz się tak, jak chcesz. Możesz stać się
Karambą, Smokiem Wawelskim, Bartolinim lub każdą inną postacią z te
bajki. Możesz też pozostać tym, kim jesteś. 

  Zainwestuj w naszą wspólną podróż w poszukiwaniu Baltazara Gąbki
600,00 złotych za siebie i swojego współtowarzysza.
A  jeśli  w  trakcie  podróży  będziesz  chciał  zatrzymać  się  i  odpocząć  –
wybierz opcję z noclegowym przystankiem w naszym Ośrodku. 
2  osoby w 1 pokoju  –  nocny odpoczynek z noworocznym brunchem -
179,00 zł, 4 osoby w 1 pokoju -  299,00 zł.

Rezerwuj  bilet  na  Dobrą  Podróż  i  spróbuj  z  nami  rozwiązać  sekret
latających polskich żab!

Ośrodek Łubu Dubu
lubudubu.rezerwacja@gmail.com
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