
Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC” ul. Jaszczurówka 23c ZAKOPANE, POLSKA  
Telefon: +48 18 20 114 11, +48 601 449 250, +48 507 035 901 mail: biuro@zakopiec.pl, www.zakopiec.pl 

Konto: BANK PEKAO SA 89 1240 5165 1111 0000 5228 0382, odbiorca: Ośrodek Wypoczynkowy

Cena 598 zł/os.
 � 6 noclegów (pokoje z łazienkami, TV, Wi-Fi)  
Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC”

 � 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje)

 � zniżki: dla dzieci (10% i 20%) i stałych klientów

 � ośrodek położony 500 m od kompleksu narciarskiego NOSAL

 � ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA OFERTY 7-mio  
NOCLEGOWEJ Z 3 POSIŁKAMI DZIENNIE (śniadanie, obiad, kolacja)

 � 7 DNI - 760 ZŁ - 3 POSIŁKI DZIENNIE

ZAKOPANE
FERIE ZIMOWE 2020



Łyżwy -Zakopane  
w sezonie zimowym oferuje 

kilka lodowisk wraz  
z wypożyczalniami sprzętu. 

Profesjonalny tor lodowy  
w Centralnym Ośrodku Sportu 
znajduje się 1,5 km od ośrodka 

„Zakopiec”.

Zimowy kulig z pochodniami, zakończony ogniskiem  
z kiełbaskami i kubkiem grzańca galicyjskiego może być 

bajkowym zakończeniem dnia.

Narty biegowe 
(wypożyczalnie sprzętu 

500 m od „Zakopca”) 
- liczne trasy biegowe  

w Zakopanem i okolicach.

Baseny z wodą geotermalną - niesamowitym przeżyciem 
jest odpoczynek w basenie z wodą o temperaturze 36 stopni 

Celcjusza gdy na zewnątrz trzaskający mróz i pada śnieg 
(kilka takich basenów znajduję się w okolicach Zakopanego).

Spacery i zakupy na Krupówkach - to nieodłączny element 
każdego pobytu w zimowej stolicy Tatr. 

Alpejskie trasy na 
Kasprowym  Wierchu 

dla doświadczonych 
narciarzy (odległość do 

Kużnic z ośrodka   
ok 2 km).

Kursy jazdy na nartach dla dzieci i dorosłych- profesjonalne 
kursy prowadzi szkoła narciarska STRAMA , zakończone 

dyplomem i odznaką Misia Stramusia. Kursy odbywają się 
600 m od ośrodka -   kompleks narciarski Nosal (wyciagi, 

wypożyczalnie sprzętu, szkółka narciarska).

Spacery Nordic Walking-  położenie ośrodka sprzyja 
zimowym spacerom. Najbliższa Dolina Olczyska  (200 m 

od ośrodka) ,z potokiem Olczyskim, zimową porą pozostaje 
długo w pamięci. Ośrodek bezpłatnie pożycza kije  

do Nordic Walking.

LOKALIZACJA OŚRODKA “ ZAKOPIEC”  
SPRZYJA  ZIMOWEMU SZALEŃSTWU:


