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

SYLWESTER POD BABIĄ GÓRĄ             
pakiet 5 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 w opcji 
standard i turystycznej. 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 ☺   

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  

W odległości ok 3,0 km od obiektu jest do Państwa dyspozycji 
Stacja Narciarska Mosorny Groń należący do PKL z trasą                       
o długości 1420 m, wyciągiem krzesełkowym, szkółką 
narciarską i wypożyczalnią nart. Także w odległości ok 3 km są 
dwa kompleksy wyciągów orczykowych Wojtek i Baca                        
z trasami od 150 do 400 m - w obu znajdują się szkółki 
narciarskie i wypożyczalnie nart.  
 
CENA PAKIETU ZAWIERA: 
 

✓ 4 noclegi w pokojach 2, 3, 4, 5  os z łazienką i TV                                      
✓ 4 śniadania świąteczne w formie bufetu/półmisków  
✓ 2 obiadokolacje serwowane 
✓ 1 biesiada grillowa z kapelą góralską                                                                  
✓ uroczysta Kolacja Sylwestrowa z bogatym menu,                                         

0,5 l wódki na 2 os, szampanem na 2 os, oraz                                                    
z zabawą przy muzyce DJ 

✓ wystrzałowy pokaz fajerwerków w Noc Sylwestrową 

 

 
 

 

 
 

 
pakiet 5 dniowy – 29.12.2020-02.01.2021                                                                                                                                                     
*z możliwością przedłużenia pobytu  
 

 

zakwaterowanie 
plus wyżywienie HB 

dorośli i dzieci              
od 12 lat  

dzieci 4-12 lat 
( zniżka 30% )  

PAKIET wersja standard                                                          695 zł HB                                 490 zł HB                                       

opcja standard – 695 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 sylwestrowy dojdzie do skutku 

przy min. 40 uczestnikach                                     
do potwierdzenia 10.12.2020 
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