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OFERTA POBYTÓW DLA GRUP SZKOLNYCH 
50 osób (np. niedziela – środa lub środa - sobota) 

MAŁPI GAJ 4 DNI ( 3 NOCLEGI ) 
 

 

Willa Pod Orłem zlokalizowana jest w cichej i spokojnej 

dzielnicy Kościeliska (koło Zakopanego). 

Ośrodek znajduje się bezpośrednio przy szlaku z doliny 

Kościeliskiej na Gubałówkę, położenie naszego budynku 

jest wprost idealnym miejscem na wycieczki w Tatry . 

Oferujemy noclegi z wyżywieniem (śniadania w formie  

bufetu szwedzkiego, obiad, kolację) w komfortowych 

pokojach 2,3,4 osobowych, apartamentach oraz domkach. 

Nasze pokoje wyposażone są w łazienki z pełnym węzłem 

sanitarnym oraz TV. 

Posiadamy duży taras widokowy na  

całą panoramę Tatr. 

 

Gwarantujemy miła rodzinną atmosferę i smaczne 

domowe jedzenie. 

 

W ośrodku do dyspozycji gości: 

 bilard, 

 ping-pong 

 piłkarzyki 

 

Na terenie obiektu bezprzewodowy dostęp do Internetu 

(wi-fi). 

Posiadamy duże sale w których istnieje możliwość 

zorganizowania zabaw dla dzieci. 

Przy ośrodku duży (zadaszony i ocieplony) regionalny  grill. 
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PLAN POBYTU 4 DNIOWEGO ( 3 NOCLEGI ) MAŁPI GAJ 

 NP. NIEDZIELA – ŚRODA LUB ŚRODA - SOBOTA 

 

DZIEŃ 1 – NIEDZIELA – POZNAJEMY TATRY 

 

13:00 - 14:00 - przyjazd do ośrodka  

 zakwaterowanie w pokojach 

 zapoznanie się z regulaminem ośrodka. 

 obiad 

16:00 - spotkanie z pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego – poznamy zarys geologiczny 

Tatr i jak należy zachować się w górskim terenie. 

18:00 - kolacja 

19:00 - dyskoteka (prosimy o przywiezienie własnych utworów) 
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DZIEŃ 2 – PONIEDZIAŁEK - IDZIEMY W GÓRY 

8:00 - śniadanie  

9:00 - wycieczka z przewodnikiem do jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich, do Doliny 

Kościeliskiej. Po drodze istnieje możliwość zwiedzenia Jaskini Mroźnej ( wejście do jaskini dodatkowo 

płatne) . Dolina prowadzi nas do schroniska na Hali Ornak, skąd po krótkim odpoczynku, wracamy do 

ośrodka. 

15:00 - obiad 

16:00 - Możliwość zorganizowania turniejów: tenisa stołowego, biliarda lub wybieramy się na boisko 

sportowe typu Orlik (500 m od ośrodka), gdzie istnieje możliwość zagrania w siatkówkę, piłkę nożną i 

babingtona. 

18:00 - kolacja 

 

DZIEŃ 3 – WTOREK – MAŁPI GAJ 

8:00 - śniadanie  

9:00 – Udajemy się do Parku Linowego zlokalizowanego na Gubałówce ( otrzymujemy suchy prowiant 

na drogę ). Wyruszamy pieszo z Willi Pod Orłem „Szlakiem Papieskim”, po drodze poznajemy 

tatrzańskie szczyty. W Parku Linowym instruktor przeprowadza z nami, krótki kurs wykorzystywania 

sprzętu do asekuracji, po czym pokonujemy różne przeszkody typu.: drabinki, siatki, zjazdy tyrolskie. 

Po zabawie w Parku udajemy się dalej w kierunku Kolejki Linowo Terenowej na Gubałówce którą 

zjeżdżamy do centrum Zakopanego. Jeśli starcza nam sił i ochoty możemy się udać na spacer po ulicy 

Krupówki. Czas Wolny. Powrót do ośrodka busami. 

16:00 -  obiad 

18:00 – kolacja w regionalnym grillu 

 

DZIEŃ 4 – ŚRODA – POŻEGNANIE… 

8:00 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd 
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CENA POBYTU PRZY GRUPIE 50 OSÓB 

TYLKO 280 ZŁ OSOBA 

na 50 dzieci  3 opiekunów - GRATIS 
 

Istnieje możliwość zamiany kolacji na suchy prowiant, obiadu na obiadokolację.  

Dodatkowy obiad w dzień wyjazdu + 20 zł /osoba 

Suchy prowiant na drogę powrotną +15 zł /osoba 

 

 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA SAMEGO POBYTU W NASZYM OŚRODKU 

ATRAKCJE MOGĄ PAŃSTWO ZORGANIZOWAĆ SOBIE SAMI ! 

 

 

 

Nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV  

+ śniadanie w formie bufetu szwedzkiego + obiad + kolacja 

TYLKO 60ZŁ/OSOBA 

na 50 dzieci  3 opiekunów - GRATIS 

 

ORGANIZACJA OGNISKA I DYSKOTEKI W CENIE POBYTU. 

SŁUŻYMY POMOCĄ W OPRACOWANIU PLANU POBYTU !!! 

 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH OFERT ORAZ NA STRONĘ  

www.pod-orlem.pl 

 

 

http://pod-orlem.pl/

