
Maserati Pietrzak, oficjalny importer marki w Polsce,zaprasza 
do udziału w jesiennej kawalkadzie Maserati.

Trzydniowy wyjazd odbędzie się 29.09-01.10 2017 r. (piątek – 
niedziela) i będzie okazją do poznania niezwykłych zakątków 
Małopolski, spróbowania wybornych potraw przygotowanych 
przez najlepszych szefów kuchni oraz degustacji win. A przede 
wszystkim do spędzenia czasu w doborowym towarzystwie, 
zwiedzając i podziwiając kręte drogi wokół Nowego Sącza.

W piątkowe przedpołudnie spotykamy się w salonie Maserati 
Pietrzak na kawę i lunch, by później wyruszyć kolorową ka-
walkadą w kierunku hotelu HERON. Po dojechaniu na miejsce, 
będzie czas na SPA i przygotowanie się do kolacji w swojskim, 
lokalnym klimacie – w Chacie Grillowej hotelu Live Heron.

Sobota rano to czas na rejsy po jeziorze (dla chętnych oraz 
w wypadku odpowiedniej pogody), a wczesnym popołudniem 
pojedziemy na lunch w restauracji, słynącej z lokalnych sma-
kołyków. Pokażemy przepiękne, widokowe trasy a także od-
wiedzimy winiarnie, gdzie będzie można skosztować i zakupić 
wina z lokalnych, polskich winnic.

Wieczorem, w restauracji hotelu, z widokiem na jezioro Roż-
nowskie, spróbujemy degustacyjnego menu restauracji, 
stworzonego specjalnie na nasz przyjazd. A także spróbujemy 
win, dobranych specjalnie do okazji i dań. Wieczorem poba-
wimy się w klubie HANGAR. W niedzielę zorganizujemy kolejną 
wycieczkę po okolicach, tym razem kierując się na Słowację. 
Tam też zjemy lunch i oficjalnie zakończymy wyjazd.

Koszt udziału – 3 500 zł netto za pakiet, w którym są:
• jeden pokój dwuosobowy od piątku do niedzieli
• śniadania, obiady i kolacje zgodnie z harmonogramem
• pakiet atrakcji dodatkowych (zwiedzanie okolic, krótkofa- 
   lówki na trasie, materiał zdjęciowy i filmowy z wyjazdu

HARMONOGRAM*
29 września 2017 – piątek
13:00 spotkanie w salonie Maserati Pietrzak – lunch 
            oraz briefing, podpisanie dokumentów, 
            oklejenie aut, rozdanie krótkofalówek
14:30 wyjazd kawalkady spod salonu
17:00 dojazd do hotelu HERON Live, 
             check-in w pokojach // czas wolny
20:30 kolacja w Chacie Grillowej

30 września 2017 – sobota
10:00 rejs po jeziorze (obowiązują zapisy) 
12:00 wyjazd spod hotelu Heron – wycieczka po winnicach
14:00 lunch w lokalnej restauracji, 
             potrawy z własnych produktów
17:00 powrót do hotelu Heron Live // czas wolny
20:30 włoska kolacja w sali restauracyjnej 
             z widokiem na jezioro Rożnowskie
23:00 afterparty w klubie HANGAR

01 października 2017 – niedziela
11:00 wyjazd spod hotelu Heron 
12:00 zwiedzanie Zamku w Niedzicy
14:00 lunch
17:00 powrót do Katowic
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Maserati Pietrzak
ul. Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice

Tel. +48 (32) 797 34 43   Fax +48 (32) 797 34 36
info@maseratipietrzak.pl   

* harmonogram może ulec zmianom, w zależności od warunków pogodowych oraz sytuacji niezależnych od organizatora


