
OW ZAWOJANKA 34-223 Zawoja Widły 981 tel. +48 604 671 976 e-mail: biuro@zawojanka.com 

BOŻE NARODZENIE 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. Atutem 
obiektu są 3 duże sale z lustrami wykorzystywane przez 
uczestników jako świetlice m.in. do gry w ping ponga.  
Możemy pochwalić się doskonałą, regionalną kuchnią – czyli 
smacznie, zdrowo i dużo ☺   

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najpiękniejsze Święta 
rodzinne. Czas wspólnie spędzony z Rodziną, uroczysta kolacja 
wigilijna, rodzinne śpiewanie kolęd i wspólne strojenie 
choinki. Proponujemy Wam spędzenie tych Świąt poza 
domem, w pięknym otoczeniu Babiej Góry w Ośrodku 
Wypoczynkowym ZAWOJANKA w Zawoi.  

Zapewniamy Państwu tradycyjną kolację wigilijną podczas 
której podzielimy się opłatkiem  i wspólnie złożymy życzenia. 
Nasza kuchnia przygotuje dla Państwa doskonałe dania 
zarówno tradycyjnej kuchni polskiej jaki i góralskie specjały. 
Nie zabraknie też kolędowania z kapelą góralską: 

CENA PAKIETU ZAWIERA: 
 

✓ 3 noclegi w pokojach 2, 3, 4, 5  os z łazienką i TV                                     
✓ 3 śniadania świąteczne w formie bufetu  
✓ tradycyjną Staropolską Kolację Wigilijną  
✓ 2 obiadokolacje w świątecznej oprawie                                                               

m.in. z  regionalnymi specjałami 
✓ wspólne ubieranie choinki i wizytę Mikołaja  
✓ kolędowanie przy kapeli góralskiej „na żywo”  
✓ możliwość organizacji kuligu ( za dodatkową opłatą )  

 

 
pakiet 4 dniowy – 23-26.12.2020                                                                                                                                                     
*z możliwością przedłużenia pobytu  
 
 

 
 

 

 

zakwaterowanie 
plus wyżywienie HB 

dorośli i dzieci              
od 12 lat  

dzieci 4-12 lat 
( zniżka 30% )  

PAKIET wersja standard                                                          495 zł HB                                 350 zł HB                                       

opcja standard – 495 zł/1 osoba            

opłata klimatyczna                                                           
1,00 zł/os/doba  

 

70% dzieci 4-12 lat*                                                            
0% dzieci do 3 lat bez świadczeń 
*przy zakwaterowaniu razem z rodzicami 
 
 

*dopłata za pobyt zwierzaka              
  20 zł/doba 
*dopłata do menu bezglutenowego  
  25 zł/doba & 50 zł/Wigilia 
*przedłużenie pobytu opcja „standard”  
  75 zł/doba ze śniadaniem 
  99 zł/doba ze śniadaniem i obiadokolacją 
*przedłużenie pobytu opcja „turystyczna”  
  60 zł/doba ze śniadaniem 
  85 zł/doba ze śniadaniem i obiadokolacją 
 
 
 
pobyt świąteczny dojdzie do skutku przy 
min. 25 uczestnikach – do potwierdzenia 

30.11.2020 
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