Ośrodek Łubu Dubu
Danków 41
66-500 Strzelce Kraj.
lubudubu.rezerwacja@gmail.com
798-952-877

OFERTA WESELNA
rok - 2021
Piątek
14.00 – zakwaterowanie od 14.00
Ognisko integracyjne ok. 17.00
obejmuje: przygotowanie drewna, rozpalenie ogniska, kiełbaski, pieczywo, musztarda,
ketchup, smalec, ogórki kiszone, mizeria, wegańskie szaszłyki (papryka, cukinia, cebula).

18.00 – 22.00 – wieczór saunowy – sauna + jacuzzi zewnętrzne, opalane drewnem.
Po 22.00 – zapraszamy do korzystania z salonu kominkowego i terenu Ośrodka :)
Sobota – Eleganckie Przyjęcie, 17.00 / 18/00 – 3.00
8.00 – 10.00 śniadanie – szwedzki bufet
12.00 – przekąski – bufet przed Ślubem,
stół 1:
- zupa z soczewicy czerwonej – rozgrzewająca, z grzankami i pietruszką,
- kotleciki z cieciorki,
- trzy rodzaje sosów arabskich: humus, tahini i baba ghanoush,
- pieczywo pita,
- bułeczki panini i masło czosnkowe,
- tapenada z suszonych pomidorów, oliwek, kaparów, na grzankach,
- pasztet domowy własnego wyrobu,
- warzywa surowce krojone w paski,
- sałatka tabbouleh z miętą, cytryną, pietruszką, warzywami, kaszą
burgul. stół 2:
- wino musujące, soki, woda,
- słone przekąski – krakersy z sosem serowym, paluszki, orzechy i orzeszki
17.00 / 18.00 – obiad 1,5 porcji / osoba:
zupa – krem z pomidorów pieczonych, z fetą i pesto
-

smażony dorsz, na kaszy,
kotlet schabowy tradycyjny,
filet z kurczaka z ziołami,
karkówka z grilla,
sos kurkowo - cebulowy,
ziemniaki puree, frytki,
biała kapusta, buraczki z cebulą,
sałatka ze świeżych warzyw z sosem winegret.

+ stół słodki od Restauracji:
- 4 rodzaje ciast – po 1 blaszce,
- mus jabłkowy, desery z owocami/jogurtem/granolą/konfiturą,
galaretki, inne słodkości sezonowe, w tym owoce.

20.00 – tort we własnym zakresie
21.00 – przekąski, serwowane stopniowo
-

półmisek wędlin i serów,
carpaccio z polędwicy wołowej, z kaparami, cebulą, parmezanem,
ryba po grecku,
śledzik z cebulką, wytrawny,
sałatka cezar z kurczakiem,
sałatka z brzoskwinią, suszonymi pomidorami, szynką parmeńską, fetą,
bułeczki panini, pieczywo tradycyjne, masło

23.00 – kolejne ciepłe danie
barszcz czysty + krokiety z mięsem,
01.00 – ostatnie ciepłe danie
gulasz po cygańsku z wieprzowiną, papryką, ogórkiem kiszonym, pikantny.
Napoje soft – bez ograniczeń:
- kawa/herbata – bufet ,
- woda, soki: pomarańczowy, porzeczkowy, jabłkowy,
- lemoniada własnego wyrobu, cola, fanta, sprite.
Alkohole – we własnym zakresie lub oferta
barmańska. Do rachunku końcowego za Przyjęcie
doliczana jest gratyfikacja 5% za salę w podanych
godzinach, serwis, nakrycie stołów białymi obrusami.
Niedziela
8.00 – 10.00 śniadanie – szwedzki bufet
doba hotelowa – bezpłatne przedłużenie do 18.00
14.00 – obiad bufetowy
- zupa – żurek tradycyjny,
- dania ciepłe – kotlet drobiowy w panierce, kotlet wegański z kalafiora, wegański
majonez, sos ziołowy tradycyjny, ziemniaki pieczone, dwa rodzaje surówek,
- kawa/herbata, napoje zimne – bez ograniczeń.
Wycenę całkowitą znajdą Państwo poniżej, zapraszamy do rezerwacji terminu.

Wycena dla 1 osoby:
- nocleg – 2 doby, ze śniadaniami, z dobą do 18.00 w niedzielę:
- ognisko integracyjne w piątek,
- Przyjęcie w sobotę, wraz z przekąskami o 12.00,
- obiad w niedzielę,
- nieograniczony dostęp do strefy basenowej, siłowni zewnętrznej, zgodnie z
regulaminem ośrodka,
- w piątek – wieczór saunowy od 18.00 do 20.00, z jacuzzi.
Cena łączna: 600,00 zł /całość pobytu – 1 osoby.
Dzieci do lat 12: 390,00 zł / całość pobytu – 1 dziecko powyżej 4 lat,
dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami - bezpłatnie.

Załącznik nr 2 – opis dostępnych pokojów
BUDYNEK B2:
PARTER
nr 1 dwa łóżka pojedyncze z możliwością połączenia, łazienka prywatna, (2 osoby)
nr 3: 1 łóżko podwójne, 1 łóżko pojedyncze, łazienka prywatna, (3 osoby),
nr 4: 1 łóżko podwójne, 1 łóżko pojedyncze, łazienka prywatna, (3 osoby),
I PIĘTRO
nr 5 : 1 łóżko podwójne, dodatkowa sofa, łazienka prywatna, balkon, (2-4 osoby) nr 6: 1 łóżko podwójne, dodatkowa sofa, łazienka prywatna, balkon, (2-4 osoby)
nr 7: dwa łóżka pojedyncze z możliwością połączenia, łazienka prywatna, (2 osoby),

nr 8: dwa łóżka pojedyncze z możliwością połączenia , łazienka prywatna,
(2 osoby),
II PIĘTRO
nr 9: 1 łóżko pojedyncze, 1 łóżko podwójne, (3 osoby),
nr 10: jedno łóżko podwójne, 2 łóżka pojedyncze, (4 osoby), 1 łazienka
dla pokojów nr 9 i 10,
BUDYNEK B3
WEJŚCIE Z PRAWEJ STRONY
nr 11: apartament 4-osobowy, 1 łóżko małżeńskie, 1 duża sofa rozkładana,
łazienka przyporządkowana do apartamentu, (4 osoby) - PARTER nr 12: łóżko
podwójne, (2 osoby), I PIĘTRO
nr 13: łóżko podwójne, (2 osoby),I PIĘTRO
nr 12-13A. poddasze otwarte, bez drzwi, 3 łóżka
pojedyncze wspólna łazienka dla pokoju nr 12, 13 i 12-13 A
- II PIĘTRO WEJŚCIE Z LEWEJ STRONY
nr 16: apartament 4-osobowy, 1 łóżko małżeńskie, 1 duża sofa rozkładana,
łazienka przyporządkowana do apartamentu, (4 osoby) - PARTER nr 14: łóżko
podwójne, (2 osoby), I PIĘTRO
nr 15: łóżko podwójne, (2 osoby), I PIĘTRO
nr 14-15 A,poddasze otwarte, bez drzwi, 3 łóżka pojedyncze,
wspólna łazienka dla pokoju nr 14, 15 i 14-15 A - II PIĘTRO

Załącznik nr 3
REGULAMIN OŚRODKA ŁUBU DUBU W DANKOWIE
– Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do
tego przeznaczonym.
Parking dla gości uwzględniony w cenie pobytu.
– Recepcja wydaje jeden klucz do pokoju Gościa; za zgubienie
klucza pobierana jest opłata w wysokości 50,00 złotych
– W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy to również łazienek);
palenie dozwolone jest na balkonach oraz na zewnątrz budynku
w miejscach do tego wyznaczonych
– Nie należy przenosić wyposażenia pokojów lub zmieniać jego ustawienia
bez zgody recepcji Ośrodka
– Prosimy nie wynosić z pokojów ręczników, koców , pościeli oraz
innego wyposażenia na zewnątrz budynku
– Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju w godzinach
8:00- 22:00; prosimy informować o tym fakcie recepcję Ośrodka
– Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00, nie dotyczy przyjęć,
– Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych Ośrodka powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób
– W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza
- Informacje udzielane są w recepcji od 6.00 do 22.00
– Doba noclegowa w Ośrodku trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do
godziny 10:00 w dniu wyjazdu, indywidualne godziny – do ustaleń,
– Śniadania wydawane są od godziny 7.30 do godziny 10.00, prośby o wyznaczenie
innych godzin będą ustalane indywidualnie po konsultacji z recepcją Ośrodka,
nie dotyczy – przyjęć zorganizowanych
– Z ofertą restauracji Goście mogą zapoznać się w głównej sali
restauracyjnej oraz recepcji Ośrodka; w przypadku imprez zorganizowanych
– wszelkie sprawy związane z wyżywieniem ustalane będą indywidualnie.

