
JESIEŃ DLA AKTYWNYCH
ZAKOPANE 

2019

ZAMIAST KOCA I SERIALU PROPONUJEMY:  
WIECZOREK INTEGRACYJNY, NORDIC WALKING, OGNISKO

WEEKEND LISTOPADOWY
3 DNI  

08-11.11.2019
CENA 289 ZŁ/OS

 �3 noclegi
 �3 posiłki dziennie (od kolacji do śniadania)
 �UROCZYSTA WIECZORNICA Z PIEŚNIAMI PATRIOTYCZNYM  
- przy kawie, herbacie i ciastku

WEEKEND ANDRZEJKOWY 
2 DNI 

29.11.-01.12.2019
CENA 209 ZŁ/OS

 �2 noclegi
 �3 posiłki dziennie (od kolacji do śniadania)
 �UROCZYSTY WIECZÓR ANDRZEJKOWY Z TRADYCYJNYMI 
WRÓŻBAMI 
- przy kawie, herbacie i ciastku

POBYT WYPOCZYNKOWY
5 DNI

 (od niedzieli do piątku)
CENA 450 ZŁ/OS

oferta dotyczy pobytów  
w listopadzie i grudniu (do 13.12)

 �5 noclegów 
 �3 posiłki dziennie (od kolacji do śniadania)
 �spacery Nordic Walking (kije zapewnia ośrodek)
 �zajęcia integracyjne w ośrodku (wieczorek integracyjny, 
bingo, karaoke, ognisko z kiełbaskami)
 �wycieczki z kierownikiem kulturalno-oświatowym  
po okolicy
 �możliwość dokupienia pakietu rehabilitacyjnego: 10 
zabiegów ogólnousprawniających w cenie 120 zł.  
Baza zabiegowa na miejscu w ośrodku.



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
“ZAKOPIEC” 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ZAKOPIEC”
 � nowoczesny obiekt oferujący ponad 120 miejsc 
noclegowych

 � pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i TV ,  
pokoje 1-o osobowe z niedużą dopłatą

 �większość pokoi z balkonami i internetem
 � dobra lokalizacja - zielona dzielnica, bezpośrednio przy Parku Narodowym,  
w najbliższej okolicy: urokliwa Dolina Olczyska, Kuźnice, trasy Nordic Walking,  
zabytki, 2,7 km od Krupówek, 200 m do przystanku komunikacji miejskiej

 �wielofunkcyjna sala (szkolenia, dyskoteki, zajęcia ruchowe)
 �w ośrodku posiadamy bazę zabiegową (hydroterapia kończyn górnych oraz dolnych, 
masaże na łóżku masującym Ceragem, magnetoterapia, elektroterapia, światło 
terapia, rehabilitacja ruchowa, spacery z kijami Nordic Walking, aerobic, inhalacje), 
zatrudniamy rehabilitanta i lekarza

 �w ośrodku: winda, bezpłatny parking przed budynkiem

stołówka OW „ZAKOPIEC

zajęcia wieczorne: aerobik

zajęcia wieczorne: karaoke

zajęcia wieczorne: bingo

zajęcia wieczorne: ognisko

pokój 2-u osobowy

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ZAKOPIEC” ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane,  
tel. 18 20 114 11, kom. 601 449 250, 507 035 901, biuro@zakopiec.pl, www.zakopiec.pl,  
konto: Bank Pekao S.A. nr: 89 1240 5165 1111 0000 5228 0382, odbiorca: Ośrodek Wypoczynkowy


