
Studniówka 

Bal na 100 dni przed maturą 

Hotel Szyszko*** w Suwałkach zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego 

wydarzenia. Dołożymy wszelkich starań, aby ten szczególny wieczór zapisał się na długo w 

pamięci każdego uczestnika. Proponujemy miejsce, które swoim klimatem  

i charakterem tworzy najlepszą przestrzeń dla prawdziwego balu i dlatego oddajemy  

do dyspozycji salę o powierzchni 650 mkw, na której będą mogli bawić się Państwo przy 

dźwiękach największych przebojów, w przerwach posilając się wyśmienitymi 

potrawami. Nasz profesjonalizm i ponad dwudziestoletnie doświadczenie  

w organizacji tego typu uroczystości gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. 

Oferta Balu Studniówkowego zawiera: 

 cztery dania podane na gorąco, 

 przekąski zimne: mięsne, rybne i warzywne, 

 sałatki mięsno - warzywne, 

 menu wegetariańskie oraz dla osób na innych dietach, 

 możliwość skomponowania indywidualnego menu, 

 napoje zimne niegazowane bez limitu (soki owocowe, woda) oraz gazowane (Coca – 

Cola, Fanta, Sprite, woda Kropla Beskidu),  

 napoje gorące: herbata (czarna, owocowa lub zielona do wyboru), kawa z ekspresu, 

kawa czarna (naturalna i rozpuszczalna), dodatki bufetowe (śmietanka, cytryna),   

 słodki kącik z ciastami, deserami i owocami, 

 klimatyzowaną salę balowo - restauracyjną wyposażoną w podest sceniczny  

i kolorowe, sufitowe oświetlenie ledowe, 

 dostępność sali w umówionym terminie na klasowe próby tańca (poloneza) - 

bezpłatnie, 

 ustawienie stołów wedle życzenia Organizatorów, 

 nakrycie stołów elegancką porcelaną i sztućcami, 

 kremowe pokrowce na krzesła, 

 dekorację kącika do zdjęć, 

 szatnię z obsługą, 

 możliwość skorzystania z:  

-  niezależnej sali do dyspozycji Grona Pedagogicznego, 

- zaplecza multimedialnego (ekranu, rzutnika), 

 dodatkowo przekażemy bezpłatnie vouchery do wykorzystania w Strefie Spa Hotelu 

Szyszko*** jako nagrody w konkursach podczas Balu Studniówkowego. 

Cena od: 175,00 zł/ osoba 

 

 

 



Usługi dodatkowo płatne: 

 fontanna czekoladowa z dodatkami, 

 zabezpieczenie balu przez profesjonalną agencję ochrony, 

 konsumpcja obsługi technicznej (fotograf, kamerzysta, DJ) – płatność 50% ceny. 

 

Informacje dodatkowe: 

 hotel przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 czas trwania balu studniówkowego do godziny 05:00, 

 specjalna cena noclegu w Hotelu dla uczestników balu studniówkowego, 

 oferta ważna do 31.12.2022 r.  

 

 

Przykładowe menu 

Na rozpoczęcie balu posiłek serwowany indywidualnie: 

I. Aksamitny krem z warzyw.  

II. Schab pieczony w sosie myśliwskim podany z ziemniakami puree z musem z pieczonych 

jabłek oraz białą kapustą colesław. 

W trakcie balu kolejny posiłek serwowany indywidualnie: 

III. Curry z indyka z kolorową papryką, bakłażanem i cukinią, podane z białym ryżem 

jaśminowym z dodatkiem surówki z selera, rodzynek i ananasa. 

Na koniec balu danie gorące serwowane do wyboru: 

IV. Zupa gulaszowa z indyka lub barszcz czerwony. 

Przekąski i sałatki podane na półmiskach na stołach: 

 Panierowane fileciki z kurczaka z dipem meksykańskim.  

 Tortilla z grillowanym kurczakiem, warzywami i guacamole. 

 Rolada z kurczaka z suszonymi pomidorami. 

 Sajgonki faszerowane mięsem i warzywami z sosem sojowym. 

 Skrzydełka w pikantnym sosie.  

 Rożki schabowe faszerowane pastą czosnkową.  

 Ryba w sosie pomidorowym.  

 Sałatka hawajska z kurczakiem i ananasem. 

 Pomidory z mozzarellą, cukinią i awokado skąpane w oliwie ziołowej. 

 Sałatka z kuskusem, oliwkami, fetą, brokułem i prażonymi orzechami. 


