
Informacja prasowa - W Czarnobylu, na statku czy na skuterach śnieżnych,           
czyli nietypowy sylwester 2018  
 
Zabawy sylwestrowe w kopalni czy termach cieszą się niesłabnącą         
popularnością już od kilku lat. Jednak to nie jedyne niebanalne opcje           
przywitania Nowego Roku. Portal Sylwestrowo.pl jak co roku przygotował         
zestawienie najbardziej nietypowych propozycji na sylwestra 2018/2019 -        
wśród nich znajduje się kilka nowości. 
 
Każdy lubi spędzać sylwestra na swój sposób. Jedni preferują tego dnia zostać w             
domu i spędzić go w gronie najbliższych przyjaciół, a drudzy wolą obchodzić go             
hucznie na różnego rodzaju balach, imprezach w klubie czy w plenerze. “Co roku             
pojawia się coraz więcej ofert odbiegających od tradycyjnych rodzajów sylwestra. To           
odpowiedź dla tych, którzy poszukują bardziej niestandardowych opcji. Dlatego         
właśnie postanowiliśmy wybrać te oferty, które zdecydowanie należą do nietypowych          
i na długo zapadną w pamięci - komentuje ekspert portalu Sylwestrowo.pl, Mateusz            
Goliat.  
 
Sylwester w lodowej jaskini 
Dla tych, którzy uwielbiają podróżować i odkrywać nowe miejsca świetnie sprawdzi           
się sylwester na Islandii. Sama wyprawa w te rejony może powodować niecodzienny            
dreszcz emocji, a dodatkowo świętowanie Nowego Roku szukając polarnej zorzy czy           
kąpiąc się w Błękitnej Lagunie, sprawi, że tego sylwestra nie zapomnimy nie tylko             
przez następny rok, ale do końca życia. Cena takiego wyjazdu sylwestrowego, który            
trwa 8 dni to 3500 zł na osobę.  
 
Sylwester w stylu Country 
Przywitanie Nowego Roku w Westernowym Parku Rozrywki to na pewno nietypowa           
i ciekawa opcja. Na takim sylwestrze porwą Was do tańca największe przeboje            
muzyki country oraz obejrzycie pokaz sztucznych ogni. Jeżeli komuś za mało           
wrażeń może zostać i spędzić noc w hotelu w klimacie dzikiego zachodu! Za             
sylwester w takim stylu bez noclegu zapłacimy 299 zł za osobę. 
 
Sylwester na statku  
Kraków w całej okazałości nocą i to jeszcze prosto ze statku na Wiśle. Na gości               
takiego sylwestra czeka roztańczona noc w hawajskim stylu w rytm muzyki z lat 80.              
To niecodzienne rozwiązanie, ale również bardzo ekskluzywne. W końcu Kraków to           
prawdziwie królewskie miasto! Cena takiego sylwestra to 450 zł za osobę.  
 
Sylwester z tantrą radosnego serca 
Nie jesteś z tych, którzy w sylwestra lubią poszaleć przy muzyce, a wolisz tego dnia               
wiele spraw przemyśleć i podsumować mijający rok? Ten sylwester jest właśnie dla            



Ciebie. Połączenie szamańskich rytuałów i energii tantrycznej sprawi, że Wasze          
marzenia się spełnią i zostaną oczyszczone Wasze serca - tak zapewnia organizator            
tantrycznego sylwestra. Trwa on 5 dni, a jego koszt wynosi 990 zł na osobę.  
 
Sylwester w Czarnobylu  
A gdyby w trakcie stra przenieść się do historii? Możecie zwiedzić miejsce, które na              
długo zostanie w pamięci Polaków! Szykuje się radziecka muzyka i szampan.           
Wszystkie te elementy sprawią, że będzie to naprawdę klimatyczny sylwester. Za           
5-dniowy wyjazd do Czarnobyla wraz z zabawą sylwestrową zapłacimy 1590 zł.  
 
Sylwester w kopalni  
A gdyby spędzić sylwestra 250 m pod ziemią? Sylwester w kopalni soli Bochnia             
cieszy się dużym powodzeniem już od kilku lat. Taki sposób na przywitanie Nowego             
Roku to nie tylko dobra zabawa, ale również możliwość zwiedzenia całego obiektu.            
Energia z wnętrza ziemi sprawi, że na pewno zostanie zapamiętany na długo. Za             
spędzenie sylwestra w tym miejscu musimy zapłacić 450 zł za osobę.  
 
Sylwester na skuterach śnieżnych 
Fani dużej ilości śniegu i minusowej temperatury polubią właśnie tę ofertę           
sylwestrową. Kilka godzin dobrej zabawy na skuterach połączonej z ogniskiem i           
prawdziwą zimową przygodą. Taka noworoczna wyprawa na pewno długo nie          
umknie z pamięci! Cena takiej śnieżnej wyprawy to 1290 zł za parę.  
 
Sylwester w termach 
Miejsce, które wspaniale sprawdzi się dla osób, które uwielbiają wygrzewać swoje           
ciało. Dodatkowo przygotowano dwie opcje: w gaciach i bez! Oferta zatem spodoba            
się nie tylko rodzinom, ale również tym bardziej odważnym. Będzie to zabawa z DJ  
i pokazami artystycznymi, a więc normalne termy przekształcą się w prawdziwą           
imprezę! Sylwester w termach to koszt 99 zł na osobę.  
 
Sylwester w kręgielni 
Wśród ofert znajdziemy również zabawę w kręgielni. Możemy liczyć tu na dostęp do             
kilku torów bowlingowych, dzięki czemu na pewno nie będziemy narzekać na nudę.            
Organizatorzy zapewniają także ciepłe dania czy lampkę szampana o północy. Ta           
oferta przypadnie do gustu fanom grupowych rozgrywek. Za sylwestra w kręgielni           
zapłacimy 199 zł na osobę.  
 
Coraz więcej Polaków chce spędzić sylwestra w niebanalny sposób, dzięki czemu           
będą mogli wspominać go cały przyszły rok. Organizatorzy świetnie zdają sobie           
sprawę i w internecie można znaleźć wiele pomysłów na spędzenie Nowego Roku.            
Więcej nietypowych ofert możesz znaleźć na Sylwestrowo.pl!  
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Portal Sylwestrowo.pl pomaga w zaplanowaniu sylwestra poza domem. Można tam          
znaleźć blisko tysiąc różnych propozycji na przywitanie Nowego Roku - m.in           
uroczyste bale, imprezy w klubach, pobyty w górach oraz wyjazdy zagraniczne. W 
2017 r. ponad 2 mln Polaków planowało Sylwestra z Sylwestrowo.pl. 
 
Linki do ofert:  
Sylwester  na skuterach śnieżnych: 
https://www.sylwestrowo.pl/zakopane/1440-sylwester-na-skuterach-snieznych-hit/ 
Sylwester Tantry Radosnego Serca:  
https://www.sylwestrowo.pl/stronie-slaskie/2786-sylwester-tantry-radosnego-serca-5-
dni/ 
Sylwester w kopalni:  
https://www.sylwestrowo.pl/bochnia/2856-kopalnia-soli-bochnia/ 
Sylwester w termach:  
https://www.sylwestrowo.pl/bialka-tatrzanska/3782-sylwester-na-bani/ 
Sylwester w kręgielni:  
https://www.sylwestrowo.pl/poznan/8196-sylwester-w-gravitacji/ 
Sylwester na statku: 
https://www.sylwestrowo.pl/krakow/8769-goraczka-sylwestrowej-nocy/ 
Sylwester w stylu country:  
https://www.sylwestrowo.pl/zory/9511-sylwester-w-stylu-country-w-zorach/ 
Sylwester w lodowej jaskini:  
https://www.sylwestrowo.pl/islandia/islandia/1824-sylwester-na-islandii-od-5-do-10-d
ni/ 
 
 
 
Zuzanna Maciejewska 
email: zuza@sylwestrowo.pl 
tel: +48515767496 
www: https://www.sylwestrowo.pl/ 
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