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Wczasy Świąteczne
w BIAŁYM DUNAJCU
Dom Wypoczynkowy „DUNAJEC”
termin: 22
cena:

1 050

- 27.12.2020
zł/ os.

Dom Wczasowy DUNAJEC - jednym z głównych walorów D.W. Dunajec jest jego lokalizacja. Zapewnia ciszę i
spokojny zdrowy wypoczynek gwarantując przy tym dogodny dojazd niezależnie od pory roku. Sam ośrodek
znajduje się w odległości około 70 m od brzegów rzeki Biały Dunajec i lasu położonego tuż za nią. Stwarza to
doskonałe warunki do obcowania z naturą, wędkowania, pływania czy zwykłych spacerów. Niezależnie od
pory roku w jakiej odwiedzicie Państwo ośrodek można korzystać z nowo otwartych basenów geotermalnych
zlokalizowanych w Białym Dunajcu. Znajdują się tutaj również 2 wyciągi narciarskie (2 km i 1,5 km od ośrodka) o
średnim stopniu trudność, możliwe jest zorganizowanie busa który podjedzie pod sam dom i dowiezie narciarzy
na miejsce. Dzięki prywatnej linii komunikacyjnej Gliczarów-Zakopane biegnącej przez Biały Dunajec nie ma
problemów z dojazdem do zakopanego czy okolicznych miejscowości.
POKOJE: niewątpliwym atutem naszej oferty są w pełni wyposażone, eleganckie pokoje z drewnianymi
meblami, które podkreślają podhalański charakter wystroju. Każdy z 2, 3, 4 osobowych pokoi posiada
samodzielny węzeł sanitarny, wyposażony jest również w telewizję kablową, która umili Państwu czas spędzany
w pensjonacie.
WYŻYWIENIE: smaczna, domowa kuchnia. Pobyt zaczniemy obiadem po przyjeździe. W trakcie pobytu
wyżywienie 3 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje – serwowane. Pobyt zakończymy
śniadaniem. Podczas pobytu zorganizowana będzie (zamiast 1 kolacji) Biesiada Góralska. Serwowany będzie
udziec wieprzowy, zestaw surówek, zestaw sosów, smalec wiejski, kapusta zasmażana, chleb, herbata, kawa;
oraz szalony kulig (2 godziny z pieczeniem kiełbasek + dodatki).
CENA OBEJMUJE :
 transport autokarem klasy LUX,
 5 noclegów,
 wyżywienie 3 x dziennie (śniadania w formie bufetu, obiady i
kolacje – serwowane),
 uroczystą kolację wigilijną,
 wspólne śpiewanie kolęd,
 Biesiadę Góralską z kapelą góralską (zamiast 1 kolacji),
 kulig + ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 ubezpieczenie Signal Iduna,
 podatek VAT.
ZNIŻKI:
- dzieci 0 - 3 lat (bez świadczeń) - STAŁA CENA 200 zł
- dzieci 3 - 7 lat - RABAT 150 zł.
WYJAZDY:
- Katowice, Dw. PKS, ul. P. Skargi – godz. 09.30.
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