
НОВОРІЧНА НІЧ В ЗАМКУ 

«МАГІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

СВЯТКУВАННЯ НОВОРІЧНОЇ НОЧІ В СТАРІЙ ФОРТЕЦІ 

Пані та панове! 

 

Запрошуємо Вас в Старий замок долучитись до Новорічної
магічної програми. Ви потрапите в чарівний світ старовинної
фортеці, де кожен камінь розповідає історії минулих часів.

Побачите, як оживають легенди, долучитесь до різноманітних
магічних дійств: зберете трави і приготуєте чар-зілля, пізнаєте
секрети ворожіння на воді, воску та кавовій гущі, дізнаєтесь про
своє майбутнє, познайомитесь зі справжньою кам'янецькою

відьмою. 

А ще на вас чекає багато сюрпризів та несподіванок 
 

Це буде справжня магічна Новорічна ніч! 



У ПРОГРАМІ 

таємнича красуня ведуча

Музика, танці, веселощі

Бенкет на території
фортеці

Новорічний торт

Театралізоване дійство
та Файєр-шоу  

Магічна тематична
програма з конкурсами та
призами

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ЩЕ?

найчастіші запитання наших гостей

бенкет+розважальна програма :

1500 грн. для дорослого 

750 грн. для дитини до 12 років 

+38 (067) 442 1881 

+38 (067) 442 2332 

reservation@7dniv.ua 

м. Кам'янець-Подільський,

вул. Соборна, 4 

Що одягнути? 
Головне, одягайтесь тепло і комфортно, по погоді. Але й можете
додати до свого образу чогось незвичного і магічного. Яскравий
макіяж, аксесуари будуть доречними. До того ж ми обов’язково

зігріємо вас вогнищами, розвагами та глінтвейном, але зима є зима.
Не забувайте про це.

Чи не замерзнуть діти? 
Зазвичай дітям важко всидіти довго за столом, тим більше коли

навколо стільки цікавого. Тому їм, як правило, тепліше, ніж дорослим.
Але глінтвейном їх гріти не будуть, тому тепле взуття і теплий одяг

обов’язкові. Буде розміщено UFO, де кожен зможе погрітись та попити
гарячого чаю.

Коли початок та кінець свята? 
Вже о 22:00 біля готелю будуть чекати автобуси, щоб

вирушити до Фортеці. Свято триватиме до 2 години ночі,
але вже о 1:00 поруч з Фортецею буть автобуси, які

зможуть відвезти бажаючих до готелю. 



СВЯТКОВЕ НОВОРІЧНЕ МЕНЮ ПРОГРАМИ  
«МАГІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»  

бенкет в старому замку на 1 особу

Холодні закуски

Улюбленець святкового столу - салат Цезар  
Святкові потапці (канапки з салом і зеленню)  

М’ясна тарілка  
(ковбаска домашня, бекон копчений, шинка запечена, бринза) 

Різносоли 
(різносоли за давніми подільськими рецептами) 

Гриби мариновані 
Оселедець, скумбрія 

Гірчиця 
Хрін 

Булочка житня 
Булочка пшенична 

Гарячі закуски

Мамалига з бринзою 
Навариста та духмяна Зимова Солянка 

Основні страви

Шашлик свинний 
Картопля по-домашньому 

Напої

Шампанське 
Горілка 
Глінтвейн 

 

Десерт

Святковий торт Шоколадний з вишнями

Вода 
Чай 
Кава 
Сік 


