
BOŻE CIAŁO POD BABIĄ GÓRĄ             
rodzinny pakiet 4 dniowy  

Ośrodek Wypoczynkowy ZAWOJANKA to obiekt wszechstronny                        
i doskonały na bezpieczny wypoczynek rodzinny. Oddajemy do 
Państwa dyspozycji 150 miejsc noclegowych w pok. 2, 3, 4, 5 os                        
z łazienkami i TV. Duży rekreacyjny teren zielony przydatny do zajęć 
własnych uczestników. Miejsce na grill i ognisko. Boisko do siatkówki 
plażowej. Atutem obiektu są 3 duże sale z lustrami wykorzystywane 
przez uczestników jako świetlice m.in. do gry w ping ponga.  Możemy 

także pochwalić się doskonałą, regionalną kuchnią – czyli smacznie, 
zdrowo i dużo ☺   

Zawoja - miejscowość malowniczo położona u stóp Królowej Beskidów 
- Babiej Góry wznoszącej się 1725 m.n.p.m. - jest znaną od końca XIX 
wieku miejscowością turystyczną, a od lat trzydziestych XX wieku jest 
miejscowością narciarską. Warto dodać, że jest to najdłuższa 
miejscowość w Polsce. Zawoja i jej okolice to przede wszystkim 
idealne miejsce do aktywnego wypoczynku. Mnogość szlaków 
turystycznych – pieszych, rowerowych, narciarskich i konnych oraz 
nagromadzenie różnego rodzaju atrakcji:  

• Skansen ''Markowe Rówienki'' 

• Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

• Kościół pw. św. Klemensa ( 1888 ) 

• Klasztor Karmelitów Bosych 

• kapliczki i kamienne figury rozsiane po całej wsi 

• wodospad na Mosornym Potoku 

 
w ramach 4 dniowego pakietu Bożego Ciała oferujemy: 
 

✓ zapewnimy bezpieczny pobyt dla naszych Gości  
✓ posiadamy certyfikat bezpieczeństwa COVID-19 
✓ zakwaterowanie w pok. 2, 3, 4, 5 os z łazienkami i TV 
✓ wyżywienie w restauracji ( wariant HB )  
✓ sale świetlicowe z lustrami  
✓ bezprzewodowy internet – strefa wifi 
✓ boisko do siatkówki plażowej  

✓ duży, zielony teren rekreacyjny  
✓ stół do ping ponga 
✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek 
✓ ogrodzony i monitorowany teren  

 

oferta ważna w terminie: 11-14.06.2020  
 

 
 zakwaterowanie 

plus wyżywienie HB 
dorośli i dzieci              

od 12 lat  
dzieci 4-12 lat 
( zniżka 30% )  

 OW ZAWOJANKA                                                           290 zł HB                                 205 zł HB                                       

                   DZIAŁ REZERWACJI                    
                    tel. kom. 604 671 976 
                    tel. kom. 577 174 634                                                                                                                                

email: zawojanka1@gmail.com 

 

mailto:zawojanka1@gmail.com

