
AKADEMIA PRZYGODY            
oferta szkolna wiosna/jesień 2020 w Zawoi  

Ośrodek Wypoczynkowy ZAWOJANKA to obiekt wszechstronny 
zarówno dla grup dzieci i młodzieży oraz grup osób dorosłych. 
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 do zajęć 
np. tanecznych czy sportów walki, oraz dyskotek a także doskonała 

kuchnia – czyli smacznie 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'' 

 Skansen PTTK im. J. Żaka 

 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 pobytów na wycieczkach i zielonych szkołach oferujemy: 
 

 zakwaterowanie w pok. 2,3,4,5 os z łazienkami i TV 
 całodniowe wyżywienie w restauracji ( opcja FB lub HB )   
 trzy sale z lustrami do zajęć świetlicowych z multimediami 
 bezprzewodowy internet – strefa wifi 
 boisko do siatkówki plażowej  
 duży, zielony teren rekreacyjny  
 stół do ping ponga 
 dyskotekę z DJ 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek 
 ogrodzony i monitorowany teren  

 1 opiekun na 15 uczestników 

 
cennik – wiosna/jesień 2020 ( wycieczki i zielone szkoły )  
*oferta dla dzieci i młodzieży do lat 17  
 

 zakwaterowanie  
wycieczki/zielone szkoły 

do 2 dni                          
do 1 noclegu 

powyżej 2 dni            
od 2 noclegów 

 OW ZAWOJANKA                                                           
75 zł FB                                 
70 zł HB 

70 zł FB                                      
65 zł HB 

DZIAŁ SPRZEDAŻY IMPREZ GRUPOWYCH                                                                                                                                                                               
                     Bogdan Mieczkowski                                                                                                 
                    tel. kom. 604 671 976                                                                                                                                 

email: zawojanka1@gmail.com 
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