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Marzec 2016, 11 – 13 

Czerwiec 2016, 10 – 12 

Wrzesień 2016, 23 – 25 

Październik 2016, 21 - 23                
 

REYMONTÓWKA 
 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym Pensjonatem! 
 

Reymontówka oferuje Państwu wszytko 
to, co najlepsze pod Tatrami - znakomitą 

lokalizację niedaleko atrakcji 
turystycznych regionu oraz 

obowiązkowego punktu programu – 
Krupówek, a zarazem w ciszy i spokoju. 

Z doskonałym widokiem na Giewont.  
Do tego oddajemy Państwu przestronne 

i eleganckie pokoje oraz smaczną 
kuchnię.  

Osobiście dbamy o to aby nasi Goście 
wypoczywali w spokoju lub gdy 

przyjdzie czas, bawili się z nami  

podczas wspólnych animacji. 
 

 

UWAGI WSTĘPNE 
 

 
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa 

do spędzenia niesamowitego weekendu u stóp Tatr! 
 

Jesienny spokój Podhala w połączniu z warsztatami prowadzonymi przez 
Paulinę Młynarską to znakomita oferta dla osób poszukujących 

odświeżenia, spokoju oraz nabrania dystansu i naładowana akumulatorów. 
Pozbycia się złych emocji i nabrania MOCY na świadome kreowanie swej  

osobowości. 
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PROGRAM 
 

 
Dzień 1 piątek: 

 
Od godz. 14:00 - możliwość zakwaterowania 

Dla przyjeżdzających koleją lub autobusami darmowy odbiór z dworca i 
transfer do Reymontówki.  

 

Gorrrące przywitanie w kościeliskim stylu. Oscypki grillowane z 
żurawiną i przedni grzaniec podhalański.  

 
Od godz. 18:00 -  22.00 kolacja przywitalna w formie bufetu. 

 
 

Dzień 2 sobota: 
 

8:00-9:00 -  śniadanie w formie bufetu 
 

 9:30 – warsztaty z Pauliną Młynarską  
11.30 – 13.30 spacer z Pauliną Młynarska do jednej z pobliskich dolin 

Tatrzańskich. 
13:30 – obiad 

14.30 – +-18.30  dalszy ciąg warsztatów 

20.00 – góralska uroczysta  kolacja z muzyką na żywo!  
 

 
 

Dzień 3 niedziela: 
 

8:00-09:00 - śniadanie w formie bufetu 
  9:30 – warsztaty z Pauliną Młynarską  

13:30 – obiad 
14.30 – +-17.30  dalszy ciąg warsztatów 

zakończenie  spotkania, poczęstunek pożegnalny, wykwaterowanie i 
wyjazd w drogę powrotną. 

 
18.00 – 20.00 – wyjazd na niepowtarzalną eksplorację zasobów Muzeum 

Tatrzańskiego – Paulina Młynarska Osobiście oprowadzi  po willi Oksza 

uchylając tajemnic  zakopiańskich „Wariatów” u Ich dzieł! 
  

 
UWAGA: wszystkie godziny i harmonogram warsztatów podane są 

orientacyjnie i mogą ulec zmianie. 
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CENNIK 
 

 
jedna osoba w pokoju 950 PLN 

druga i ewentualnie kolejna osoba w tym samym pokoju 900 PLN 

osoba towarzysząca ( bez udziału w warsztatach, z wyżywieniem)  365 PLN 

 

 
 

Cena zawiera: 
 2 noclegi w pokoju jednoosobowym; 

 2 x śniadania bufetowe; 
 2 x kolacja (w tym bufetowa w piątek i uroczysta w sobotę); 

 Warsztaty  „Miejsce Mocy” z Pauliną Młynarską; 
 Zwidzenie Muzeum Tatrzańskiego; 

 Ewentualne transfery na / z dworca w Zakopanym; 
 sauna; 

 jacuzzi; 
 opłatę klimatyczną.  

 

 Ceny obowiązują w wypadku wykupienia pakietu wg powyższego 
programu; 

 Podany powyżej program może ulec zmianie; 
 Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, cena do ustalenia 

indywidualnie; 
 Cena brutto, istnieje możliwość wystawiania  faktury; 

 
 

OPIS ŚWIADCZEŃ 
 
 

 Nocleg – przestronne, jasne pokoje z łazienkami wyposażonymi w 
kabiny prysznicowe. W pokojach łoża drewniane oraz kanapy, stoły 

z krzesłami, gustowne szafy, TV(LCD 32”), chłodziarki oraz czajniki 
bezprzewodowe; 

 Śniadanie – obfity bufet zimny z wędlinami, nabiałem oraz owocami 
i warzywami, dodatkowo stanowisko „fitness” oraz stanowisko 

gorące ze smaczniutką  jajecznicą lub ciepłymi wędlinami, wspaniała 
aromatyczna kawa oraz wybór  herbat smakowych; 

 obiad – zawsze świeżutka zupa, danie główne z solidną porcją 
mięsiwa lub ryby, napój oraz deser z kawą lub herbatą 

 Kolacja -  bufet kilku potraw do wyboru, ciepłych oraz zimnych, 

napoje oraz dodatki.  
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INFORMACJE 
 

Proponujemy także: 
1. Animacje i zabawy integracyjne, wyprawy z przewodnikami, kursy 

narciarskie, transfery na stoki, eksplorację jaskiń;  
2. Dla młodszego pokolenia posiadamy lodowisko ( ślizgawkę – bez 

łyżew), plac zabaw, bawialnię z TV LCD 50” oraz x-boxem a 
także wiele gier i zabawek, piłkarzyki, dart, itp; 

3. Do dyspozycji najmniejszych Gości: nianie elektryczne, łóżeczka 

turystyczne, wanienki, nocniki, krzesełka, śliniaki, sztućce, podesty 
łazienkowe, wózki, nosidełka i wiele innych. 

4. Masaże i zabiegi kosmetyczne, wykonywane w pokojach; 
 

 

PROMOCJE INDYWIDUALNE 
 

A może „Srebrzysty Sylwester”… 
Rozważ opcję pobytu świąteczno-sylwestrowego ze specjalnym rabatem… 

„Biały śnieg - kolorowe ferie w 3D” wybitna oferta dla Twoich dzieci! 
„Mikołajki 2015” – spełnienie dziecięcych i dorosłych marzeń… 
 
 

KONTAKT 
 

 Pensjonat Reymontówka***        

Ul. Nędzy – Kubińca 170 

34-511 Kościelisko 
  

e-mail:    reymontowka@mipro.pl  
tel:          18 20 70 181 

fax:         18 20 79 076 
mob:       660 729 661                              

www.reymontowka.pl                                
  
GG:             35085888                                 FACEBOOK:        Pensjonat Reymontowka 

SKYPE:        zespol-reymontowka                  FOUR SQUARE: Reymontowka*** 
INSTAGRAM:   reymontowka                                                              TWITTER: Reymotówka 
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