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REYMONTÓWKA 
 
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym Pensjonatem! 

 
Reymontówka to miejsce, w którym każdy znajdzie cos dla siebie. 

Atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu uroczych okoliczności przyrody. 
Oferujemy Państwu wspaniałą panoramę Tatr z doskonały widokiem na 
Giewont przy akompaniamencie szumu sąsiadującego strumyka. 

Bliskość atrakcji turystycznych regionu, tras spacerowych i narciarskich, 
górskich szlaków, ale również jedynych                                             i 

niepowtarzalnych Zakopiańskich Krupówek zawsze tętniących życiem.  
Do tego oddajemy Państwu przestronne i eleganckie pokoje oraz 
smaczną kuchnię.  

Zadbamy o to, aby nasi Goście wypoczywali w miłej rodzinnej 
atmosferze ubarwionej ciekawą ofertą animacyjną dedykowaną małym i 

dużym. 
 



 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

 
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa 
do spędzenia Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia 

w Pensjonacie Reymontówka***. 
 

Tu można wypocząć w rodzinnej atmosferze przy blasku świec i zapachu 
choinki oddać się podhalańskiej tradycji ich celebrowania. Urok 

zaśnieżonych Tatr, wyśmienita domowa kuchnia, atmosfera przepełniona 
aromatem świątecznych potraw z kolędami w tle.   

 
Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zechcą Państwo spędzić z nami te 

wyjątkowe chwile… 
 

 
 

PROGRAM   21 GRUDNIA – 27 GRUDNIA 2018 
 
 

Dzień 1 piątek  21.12.2018 
 

 
Od godz. 14:00 - możliwość 

zakwaterowania.  

 
Gorrrące przywitanie w kościeliskim 

stylu. Ciepła niespodzianka dla 
podgrzania atmosfery! 

 
 

16:00 - 18:00 - obiadokolacja  
 

Po kolacji wszystkie dzieci, duże i  małe, 
a także rodziców serdecznie zapraszamy 

do familijnego kina „Reymontowskiego”  
na świąteczny HIT filmowy!  

Dla chętnych do dyspozycji pełny barek 
z ciepłymi i zimnymi napojami…. 

 

 
 

Dzień 2 sobota 22.12.2018 
 

8:00-10:00 -  śniadanie w formie bufetu. 
 



 

 

 

11:00-15:00 -wyjazd na skutery śnieżne! (lub na quady w zależności 

od aury) 
 

 
 

16:00-18:00 – obiadokolacja. 
 

18:00 kolędowe karaoke – rozgrzewka przed Wigilią, czyli 
wspaniała zabawa dla całych rodzin w świątecznej atmosferze. 

 
 

Dzień 3 niedziela 23.12.2018 
 

8:00-10:00 – śniadanie w 
formie bufetu 

 

 
 

11:00-13:00 – wspólne 
wypieki i wyrób ozdób 

choinkowych . 
 

 
16:00-18:00 – obiadokolacja. 

 
18.00 -  ognisko z Gazdą Michałem, przy akompaniamencie 

Maćkowej Kapeli Góralskiej. Poznajemy tradycje i smaki Podhala! 

 
                            



 

 

 

Dzień 4  poniedziałek Wigilia  24.12.2018 

8:00-10:00 – śniadanie w formie bufetu. 
 

12:00 - wspólne ubieranie choinki .  

 
13:00 - postna przekąska góralska. 

 
16:00 – Wieczerza Wigilijna przy 

wspólnym rodzinnym stole, tradycyjne 
kolędowanie przy muzyce na żywo, a 

dla najmłodszych odwiedziny 
Świętego Mikołaja z workiem pełnym 

prezentów. 
 

 

24:00 –  dla chętnych pasterka w kimacie 
kolęd góralskich w parafii w Kościelisku. 

 
 

Dzień 5  wtorek I Dzień Świąt Bożego 
Narodzenia 25.12.2018 

 
8:00-10:00 - świąteczne śniadanie w 

formie bufetu. 
 

11:00 – zajęcia plastyczne. Po 
zakończeniu oficjalna prezentacja prac 

oraz drobne upominki dla najlepszych 
„artystów”.  

 

13:00 – świąteczny bigos po 
podhalańsku.  

 
16:00-18.00 – obiadokolacja świąteczna. 

 
18:00 - zabawa taneczną dla całych rodzin w klimacie świątecznych 

przebojów. 



 

 

 

Dzień 6 środa II Dzień Świąt Bożego Narodzenia 26.12.2018 

 
8:00-10:00 – śniadanie świąteczne w formie bufetu. 

 

13:00 – tradycyjna kwaśnica podhalańska w/g przepisu kierownika 
na rozgrzewkę, a po niej… 

 
15:00 – świąteczny kulig. W saniach siedzą po cztery osoby. Możliwość 

2 osób w saniach za dopłatą! 
 

 

16:00 – 18:00 – 
grzaniec i kolacja 

świąteczna z 

kolędnikami. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

18:00 – spotkanie z Ratownikiem TOPR z obsady helikoptera 

ratunkowego - anegdoty, prezentacja sprzętu, prawdziwe historie z akcji 
wzbogacone o dokumentalne filmy i zdjęcia. Nadto, część poświęcona 

zachowaniu w górach – przede wszystkim zimą - a także konkursy dla 
najmłodszych. 

 

 

 
 

Dzień 7 czwartek 27.12.2017 
 

8:00-10:00 – śniadanie 
bufetowe. 

 
 

11:00 – Serdeczne pożegnanie 

bajką, występ Teatru Bajdurka  
 
Zaprzyjaźniona grupa artystów 
Teatru Bajdurka, przygotowała 

piękne przedstawienie, w którym 
jest miejsce na zabawę, naukę i 
morał. Widowisko skierowana jest 

nie tylko dla dzieci, ale również dla 
Rodziców. 
 
 

 
 

Pożegnanie i wspólne przyrzeczenie spotkania za rok! 
 
 



 

 

 

MENU  
 

Przykładowe Menu Wigilijne: 
 

Opłatek Wigilijny 
Przystawka: fileciki śledziowe na musie śmietanowo – jabłkowym, 

koszyki świeżego pieczywa 
Zupa: barszcz czerwony z domowymi uszkami, zupa grzybowa z 

makaronem 
Danie główne: filet z karpia smażony, paluszki rybne, puree 

ziemniaczane, kapusta z wigilijna, pierogi z kapustą i grzybami z duszoną 

cebulką, kompot z suszu, zimne napoje, wino stołowe (lampka wina/os.), 
makowiec z babcinego pieca, piernik korzenny, sernik, ciasteczka 

świąteczne, soki, kawa, herbata.   
 

Przykładowe Menu kolacja świąteczna I dzień: 
 

Przystawka: sałatka z paluszków krabowych 
Zupa: Krem z dyni z chipsem bekonowym 

Danie główne: prosie pieczone z pomarańczami, aromatyczne talarki z 
ziemniaków, czerwona kapusta zasmażana, zimne napoje, wino stołowe 

(lampka wina/os.)  
Bufet szwedzki - zimna płyta: fileciki śledziowe na musie śmietanowo-

jabłkowym, galaretki drobiowe, półmisek wędlin regionalnych, deska 
serów, smalec domowy, ogórki z beczki, sałatka nicejska, pieczywo;            

i słodkości: szarlotka z cynamonem, marchewkowe ciasto korzenne, 

ciasteczka świąteczne, kawa, herbata. 
 

Przykładowe Menu kolacja świąteczna II dzień: 
 

Przystawka: francuskie kopertki z serem camembert 
Zupa: rosół na kurze z makaronem 

Danie główne: pieczeń po litewsku, kluseczki domowe, buraczki z 
chrzanem, zimne napoje,  wino stołowe (lampka wina/os.)  

Bufet szwedzki ze słodkościami: ciasto pychaczekoladowe z kokosem, 
tortoletka – ciasto z owocami, ciasteczka świąteczne, kawa, herbata. 

 
 

 

CENNIK 
 

 
osoba dorosła  1799,00 PLN 

pierwsze dziecko do lat 5 49 PLN 

kolejne dziecko do lat 5 (maksymalnie 2) 449,00 PLN 

Dziecko 5 – 12 lat 599,00 PLN 

Dziecko 12 – 18 lat 799,00 PLN 



 

 

 

 

 
Cena zawiera: 

 6 x nocleg; 

 6 x śniadania bufetowe; 
 6 x kolacja (w tym Wigilia oraz 2 x świąteczna); 

 możliwość udziału w w/w animacjach; 
 wyjazd na skutery śnieżne lub quady; 

 zabawa taneczna; 
 wizyta kolędników; 

 kulig; 
 ognisko góralskie z gazdą i kapelą; 

 spotkanie z TOPR-owcem; 
 występ Teatru Bajdurka; 

 drobne prezenty; 
 saunę; 

 jacuzzi; 
 

 Ceny obowiązują w wypadku wykupienia pakietu wg powyższego 

programu; 
 Podany powyżej program może ulec zmianie w związku z 

uwarunkowaniami meteorologicznymi. Kolejność atrakcji może się 
zmienić i/lub mogą zostać zamienione na alternatywne; 

 Animator zajmujący się dziećmi nie świadczy usługi opieki; 
 Oferta łączy się z ofertą sylwestrową.    

 Świadczenia z oferty nie są ekwiwalentne; 
 

 

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; 

 
 

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

 
 



 

 

 

INFORMACJE 
 

Proponujemy także: 
1. Animacje i zabawy integracyjne, pomoc w organizacji wypraw z 

przewodnikami, kursów narciarskich, transferów na stoki, 
eksploracji jaskiń;  

2. Dla młodszego pokolenia plac zabaw, bawialnię z TV LCD 50” 
oraz x-boxem a także wiele gier i zabawek, dart, itp; 

3. Do dyspozycji najmniejszych Gości: nianie elektryczne, łóżeczka 
turystyczne, wanienki, nocniki, krzesełka w jadalni, śliniaki, sztućce, 

podesty łazienkowe, wózki, nosidełka i wiele innych. 

4. Masaże i zabiegi kosmetyczne, wykonywane w pokojach; 
 

PROMOCJE INDYWIDUALNE 
 

A może Sylwester w Reymontówce ?! 
 

Rozważ opcję pobytu świąteczno-sylwestrowego ze specjalnym rabatem! 

 
 

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                                
  
FACEBOOK:        Pensjonat Reymontowka 

SKYPE:        zespol-reymontowka                   
INSTAGRAM:   reymontowka                                                               
    

mailto:reymontowka@mipro.pl
http://www.reymontowka.pl/

