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tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Jakby to było gdyby ktoś zaoferował Tobie/Wam miejsce i warunki, do bliższego  
poznania swoich pracowników, kontrahentów i klientów?  

miejsce w którym nastąpi chwila integracji i odprężenia. miejsce w którym luźna, pozytywna atmosfera przełoży się  
na budowanie zespołu i relacji. A gdyby do tego jeszcze dołożyć profesjonalną kompleksową obsługę, doświadczenie,  

pełne zaplecze gastronomiczne i zadbanie o każdy detal.

W czym tkwi sekret udanej imprezy integracyjnej w Bajka Hotel & Resort? To proste!

Zapoznaj się z naszą ofertą.



Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

3 punkty / kompleksowa usługa

3 pLACe zABAW pLAŻA 4 BOISKA pOLe NAmIOTOWe
CAmpING

TOALeTy 
w budynku socjalnym

Wodny plac zabaW 40 m2
Wyspa Korsarzy 120 m2
Wyspa sKarbóW 80 m2

2 sTaWy

15 ha28 ha 2 ha
plaża nad sTaWem 

3 Place  Zabaw

NASzymI GłóWNymI ATuTAmI Są: 

NAmIOTy eVeNTOWe 
i meble piknikowe 

100 mIeJSC
parkingowych

ANImACJe
dla dzieci i dorosłych

KOmpLeKSOWA
organizacja

tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

zOrGANIzuJemy KOmpLeKSOWO Imprezę dO 3000 uCzeSTNIKóW.  

Nasza usługa obejmuje: planowanie, catering, oprawę muzyczną wydarzenia, 
scenę, zabezpieczenie medyczne, ochronę, atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Stawiamy na profesjonalną obsługę i posiadamy pełne zaplecze gastronomiczne 
jak i doświadczonych kucharzy. 

Opłata za wynajem terenu jest zależna od daty i wielkości Twojej uroczystości.



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

meNu 1 meNu 2 meNu 3

zupa
II danie 
mięso 1 rodzaj
dodatki skrobiowe 1 rodzaj 
I Kolacja 
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Kawa
Herbata
Woda niegazowana z cytryną

zupa (1 z 2 do wyboru) 
II danie 
mięso 1 rodzaj 
dodatki skrobiowe 1 
Surówka  
ciasto 1 kawałek
zimna przekąska 1 porcja 
I Kolacja 
II Kolacja 
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Kawa
Herbata
Woda niegazowana z cytryną

zupa (2 z 3 do wyboru) 
II danie 
mięso 2 rodzaje 
dodatki skrobiowe 2 rodzaje 
Surówka 2 rodzaje - open bar 
Ciasto 2 kawałki 
Zimne przekąski w stole 
staropolskim (do 4 h) 
I Kolacja 
II Kolacja 
III Kolacja 
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Kawa
Herbata
Woda niegazowana z cytryną 
Soki

menu w trzech wersjach do wyboru.

zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą napoi w zakresie: ALKOHOLu mOCNeGO             pIWA                WINA             

Menu



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Szef Kuchni Bajka Hotel & resort przygotował dla państwa kilka propozycji menu  
dedykowanych na imprezy integracyjne w plenerze.

meNu 1

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby osób dorosłych 50 
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku

• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty

zUpa 
Żurek śląski 

Chleb wiejski

II danIe
Kiełbasa 

dipy (ketchup, musztarda)

Chleb wiejski          

I KolacJa 
Bigos z pieczywem

                                                

napoJe
(bez limitu do 6 h)

Napoje zimne w bufecie 
Woda niegazowana z cytryną 

Napoje gorące w bufecie 
Kawa 

Herbata czarna z cytryną
Cukier / mleko

Menu



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby osób dorosłych 50 
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku

• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty

meNu 2

zUpa (1 z 2 do wyboru) 

Żurek śląski z chlebem wiejskim
Grochówka tradycyjna 

II danIe
Grillowany kurczak

pieczone ziemniaki z ziołami 
Surówka z białej kapusty 

cIasTo
domowe ciasto z owocami - 1 kawałek

zImna przeKĄsKa 

Chleb ze smalcem i ogórkiem  
kiszonym – 1 porcja

I KolacJa 
Bigos z pieczywem 

II KolacJa 

Kiełbasa 
dipy (ketchup, musztarda)

Chleb wiejski                                                                          

napoJe 
(bez limitu do 6 h) 

 

Napoje zimne w bufecie 
woda niegazowana z cytryną

Napoje gorące w bufecie
Kawa

Herbata czarna z cytryną
Cukier / mleko

Menu



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

meNu 3

zUpa
(2 z 3 do wyboru) 

Żurek śląski z pieczywem
Grochówka tradycyjna 

meksykańska

II danIe 
Grillowany kurczak 

Grillowany stek z karczku
pieczone ziemniaki z ziołami

Surówka z białej kapusty 
Surówka sezonowa

cIasTo
(2 rodzaje do wyboru)

Ciasto z owocami i regionalny kołacz 
śląski z serem, makiem lub owocami 

zImne przeKĄsKI 
(w stole staropolskim 4 h)

Ogórek kiszony
Smalec

Chleb wiejski 

I KolacJa  
Kiełbasa z grilla 

Szaszłyk drobiowy z grilla 
Kaszanka z grilla 

dipy (ketchup, musztarda, sos czosnkowy)
Chleb wiejski                                                                          

II KolacJa 
Bigos z pieczywem 

III KolacJa 
Bogracz wieprzowy

napoJe 
(bez limitu do 6 h)

Napoje zimne w bufecie 
Sok pomarańczowy

 Sok jabłkowy
Woda niegazowana z cytryną

Napoje gorące w bufecie 
Kawa 

Herbata czarna z cytryną
Cukier / mleko 

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby osób dorosłych 50 
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku

• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty

Menu



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

meNu 1 meNu 2 meNu 3

I dANIe 
mięso 1 rodzaj 
dodatki skrobiowy 1 rodzaj 
Surówka 
OGNISKO* 
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Herbata
Woda niegazowana z cytryną

I dANIe 
mięso (1 z 2 do wyboru) 
dodatki skrobiowy 1 rodzaj 
Surówka 
lody
OGNISKO* 
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Herbata
Woda niegazowana z cytryną

I dANIe (1 z 2 do wyboru) 
mięso 1 rodzaj 
dodatki skrobiowy 1 rodzaj 
Surówka 
Naleśniki
lody
Popcorn 
Kukurydza 
OGNISKO*
Napoje 
(bez limitu do 6h) 
Herbata
Woda niegazowana z cytryną 
Soki

(do 12 roku życia)

Dodatkową indywidualną opcją/ atrakcją kulinarną jest: 
- udziec wieprzowy 
- grillowany prosiak na ognisku 
- wata cukrowa
- wynajęcie food trucks (od tajskich lodów, świeżo wyciskanych soków i koktaili, shake’ów po burgery, pizze i inne).

* W razie niepogody ognisko może zostać zamienione na kolacje

Menu dla Dzieci



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Menu dla Dzieci
(do 12 roku życia)

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby dzieci do 12 roku życia wynoszącej 40 osób
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku
• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty
• W razie niepogody ognisko może być zamienione na kolację 

meNu 1

 I danIe 
Klopsiki w sosie pomidorowym 

ziemniaki opiekane 
Surówka z białej kapusty      

oGnIsKo 

Kiełbasa 
dipy (ketchup, musztarda)

Chleb wiejski          

napoJe
 (bez limitu do 6 h)

Napoje zimne w bufecie 
Woda niegazowana z cytryną

Napoje gorące w bufecie 
Herbata czarna z cytryną

Cukier



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Menu dla Dzieci

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby dzieci do 12 roku życia wynoszącej 40 osób
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku
• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty
• W razie niepogody ognisko może być zamienione na kolację 

meNu 2

 I danIe 
(jeden z dwóch do wyboru)

opcJa 1
Chrupiący kurczak 
Frytki z ketchupem   

Surówka z białej kapusty
  

opcJa 2 
Klopsiki w sosie pomidorowym 

ziemniaki opiekane 
Surówka z białej kapusty      

lody
mały świderek o smaku  

śmietankowym  

oGnIsKo
Kiełbasa 

dipy (ketchup, musztarda)

Chleb wiejski              

napoJe
(bez limitu do 6 h)

Napoje zimne w bufecie 
Woda niegazowana z cytryną

Napoje gorące w bufecie 
Herbata czarna z cytryną

Cukier

(do 12 roku życia)



tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

meNu 3

 I danIe 
(jeden z dwóch do wyboru)

opcJa 1
Chrupiący kurczak 
Frytki z ketchupem   

Surówka z białej kapusty  

opcJa 2 
Klopsiki w sosie pomidorowym 

ziemniaki opiekane 
Surówka z białej kapusty      

naleŚnIKI 

Naleśniki z konfiturą truskawkową 
i polewą czekoladową 

lody
mały świderek o smaku  

śmietankowym  

popcorn 

KUKUrydza
Kolba kukurydzy z solą 

oGnIsKo
Kiełbasa 

dipy (ketchup, musztarda)

Chleb wiejski              

napoJe
(bez limitu do 6 h)

Napoje zimne w bufecie 
Woda niegazowana z cytryną

Napoje gorące w bufecie 
Herbata czarna z cytryną

Cukier

soKI

Informacje dodatkowe:
• Wszystkie podane ceny w ofercie są cenami netto 
• Oferta została skalkulowana dla minimalnej liczby dzieci do 12 roku życia wynoszącej 40 osób
• Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku
• Menu wydajemy porcjowo na talony, które drukujemy w ramach niniejszej oferty
• W razie niepogody ognisko może być zamienione na kolację 

(do 12 roku życia)

Menu dla Dzieci



Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

Atrakcje i Scenariusze 
Twojego Eventu 

zoorganizujemy Twój event we własnym zakresie albo 
podejmiemy współpracę z firmą eventową. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby. 

mamy zaufanych podwykonawców, z którymi współpracujemy od lat. Od animatorek dla 
dzieci, dmuchańce różnego rodzaju, dj i oprawę muzyczną po kabarety i występy artystów. 

ponadto zachęcamy do zapoznania zapoznania się z ofertą ogólną 
i ofertą imprez tematycznych.  

cOuNTryOgólNa

mIlITarIa

grecKIch bOgówgórala Z PODhala

PIracI Z KaraIbów

DZIeń Z życIa 
SZeregOwca

PIKNIK 
mOTOryZacyjNy

tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370 masz dodatkowe pytania? zadzwoń i umów się na spotkanie.



Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

mIlITarIa

tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370

mASz dOdATKOWe pyTANIA? zAdzWOń I umóW SIę NA SpOTKANIe.

maPa ObIeKTu
28 ha

TwOje mIejSce Na: 
ImPreZę INTegracyjNą  
PIKNIK 
eveNT 

NamIOT 
baNKIeTOwO/
KONfereNcyjNy 
do 220 osób 

do 100 miejsc noclegowych/ 
37 POKOI 

Parking do 100 miejsc 

Darmowy parking poza  
obiektem do 200 miejsc

I - VILLA BAJKA, do 11 osób
J - tu powstaje nowa VILLA (zapytaj o dostępność) 

2 Sale / do 100 osób 
i do 150 osób



Oferta ważna do 31.12.2020 z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra, Nowego roku oraz Wielkanocy.

tomasz.wiench@hotelbajka.com    T:  +48 693 855 370

mASz dOdATKOWe pyTANIA? zAdzWOń I umóW SIę NA SpOTKANIe.


