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Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym 

Pensjonatem. Reymontówka oferuje Państwu 

wszystko to, co najlepsze pod Tatrami - 

znakomitą lokalizację niedaleko atrakcji 

turystycznych regionu oraz obowiązkowego 

punktu programu – Krupówek, doskonale 

komponując ją z odprężającą ciszą i spokojem 

okolic Doliny Kościeliskiej. Z okien pensjonatu maluje się wspaniała panorama całej grani 

Tatr Zachodnich. 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.  

 

 Reymontówka to szczególne miejsce, 

stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi 

i aktywnym wypoczynku. Najwięcej 

przyjemności sprawia nam możliwość tworzenia 

klimatu oraz warunków, w których rodziny 

czują się komfortowo podczas cennych dni 

urlopu. Wszyscy jej członkowie 

wypoczywają, ale też spędzają ten czas 

wspólnie, na udanej zabawie. Tym samym w 

zbliżającym się sezonie wiosennym 2018 

proponujemy Państwu pakiet pozwalający zarówno aktywnie korzystać z okolicznej infrastruktury jak 

i wspólnie - całymi rodzinami uczestniczyć w wyjątkowych animacjach.   
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30.03 - WIELKI PIĄTEK:  

od 14:00 - zakwaterowanie 

15:00 – warsztaty plastyczne czyli rodzinne 

malowanie pisanek. Wspólna dekoracja 

jajek do sobotniej święconki. 

16.00 – 17.00 – obiadokolacja                           

w regionalnym stylu  

Po kolacji zapraszamy najmłodszych  na 

czytanie bajek. 

31.03 – WIELKA SOBOTA:  

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

11.00 – przygotowanie koszyczków 

wielkanocnych (zapewniamy wszystkie 

produkty oraz dekorację do koszyczków) 

12.30 -  wspólny wyjazd wozami na 

święcenie pokarmów   

16.00 – 18.00 – obiadokolacja, z bufetem kawowo-deserowym i winem    

19:30 – rodzinny seans w domowym kinie Reymontówki*** 
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01.04 NIEDZIELA WIELKANOCNA:  

 

9:00 -  uroczyste śniadanie przy wspólnym stole. 

Nie zabraknie tradycyjnych wielkanocnych 

potraw, domowych wypieków i świątecznej 

atmosfery.  

11:00 – poszukiwanie niespodzianek 

zostawionych w ogrodzie przez zajączka… Każdy 

znajdzie coś dla siebie (drobne podarki od 

Reymontówki***). Istnieje możliwość schowania 

w plenerze prezentów przywiezionych przez 

Gości. 

14:30 –Wielkanocne animacje 

 

16.00 – 18.00 – świąteczna obiadokolacja, z bufetem kawowo-deserowym i winem 

19:30 – wielkanocne mini-disco 
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02.04 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:  

 

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

11:00  gry i zabawy da dzieci (dla chętnych wody lanie na polanie obok Reymontówki)  

 

16:00-18:00  świąteczna obiadokolacja 

19:00 -20:30  Ognisko z kapelą góralską i gazdą ( grzaniec i pieczone kiełbaski)  
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03.04 WTOREK 

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

13.00 – podhalańska zapiekanka oraz bufet kawowo – deserowy na pożegnanie. 

Wykwaterowanie i wyjazd. 

 

 

 
osoba dorosła  1199,00 PLN 

pierwsze dziecko do lat 5 50 PLN 

kolejne dziecko do lat 5 (maksymalnie 2) 199,00 PLN 

Dziecko 5 – 12 lat 499,00 PLN 

Dziecko 12 – 18 lat 599,00 PLN 

 

 4 noclegi; 

 4 x śniadania bufetowe (w tym jedno świąteczne); 

 4 x kolacja (połówki dla dzieci od 2 do 12 roku życia); 

 przekąska na pożegnanie; 

 możliwość udziału w w/w animacjach; 

 drobne prezenty; 

 opłatę klimatyczną; 

 oświetlony, monitorowany i zamykany parking;  

 seans w saunie infrared; 

 kartę tatrzańską. 

 

 Ceny obowiązują w wypadku wykupienia pakietu wg powyższego programu 

 Ceny obowiązują w wypadku wykupienia pakietu dla wszystkich osób mieszkających 

razem w pokoju. 

 Podany powyżej program może ulec zmianie w związku z uwarunkowaniami 

meteorologicznymi lub losowymi (siła wyższa). Kolejność atrakcji może się zmienić 

i/lub mogą zostać zamienione na alternatywne. 

 Animator zajmujący się dziećmi nie świadczy usługi opieki. 
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 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 smaczną  jajecznicą lub 

ciepłymi wędlinami, wspaniała aromatyczna kawa oraz wybór  herbat smakowych,  

 Obiadokolacja – zawsze świeżutka zupa, danie główne z solidną porcją mięsiwa lub 

ryby, napój oraz deser z kawą lub herbatą. 

 

1. Pomagamy przy organizacji animacji i zabaw integracyjnych, wypraw 

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

wypraw ski-tourowych. 

2. Dla młodszego pokolenia posiadamy plac zabaw, bawialnię z TV LCD 50” oraz 

 x-boxem a także wiele gier i zabawek. 

3. Do dyspozycji najmniejszych Gości: nianie elektryczne, łóżeczka turystyczne, 

wanienki, nocniki, krzesełka, śliniaki, sztućce, podesty łazienkowe, wózki, nosidełka 

i wiele innych. 

4. Proponujemy także masaże i zabiegi kosmetyczne wykonywane w pokojach. 

5. Do dyspozycji Gości: „Sakramenckie Bystre Bajoro” oraz „Pierońsko Gorąca Izba” 

czyli reymontowski SzPAłas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.reymontowka.pl Reymontówka 2018 
 

 

Pensjonat Reymontówka*** 

ul. Nędzy – Kubińca 170, 34 – 511 Kościelisko 

tel. (18) 20 70 181 

mob. 660 729 661 

e-mail:  reymontowka@mipro.pl 

Facebook: Pensjonat Reymontowka 

Instagram: Reymontowka    
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