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OFERTA POBYTÓW DLA GRUP 
min. 30 osób (np. weekend czyli piątek – niedziela) 

 
 

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, obiadokolacje z deserem) 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 konferencji, szkolenia i bankietu. 

Przy ośrodku duży (całoroczny, zadaszony i ocieplony) 

regionalny  grill. 
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Cena za dobę czyli nocleg + obiadokolacja ( lub obiad ) + 

śniadanie w formie bufetu szwedzkiego: 

 w pokojach wieloosobowych - 75 zł/osoba 

 w samych pokojach 2 osobowych - 85 zł/osoba 

 w jedno osobowych 100 zł/osoba 

 

Jeśli klient rezygnuje z jakiegoś posiłku to od powyższej 

ceny odliczamy: 

 śniadanie - 15 zł 

 obiadokolacja - 20 zł 

 

Do cen doliczamy taksę klimatyczną w wysokości 1,4 zł 

od osoby za dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt rozpoczynamy np. obiadem.  

 

W pierwszy dzień (np. piątek) ok. 19:00-20:00 proponujemy zorganizowanie zabawy w całorocznym 

(zadaszonym i ocieplonym regionalnym) grillu.  
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Zabawa na grillu bez ograniczenia czasowego. 

Nasz kucharz serwować na grillu będzie jedną z wybranych przez Państwa opcji: 

za 30 zł: 

 kiełbasa 

 karczek 

 kaszanka 

 sałatka grecka 

 ogórki 

 pieczywo 

 dodatki (musztarda, keczup) 

 kawa 

 herbata 

 

za 40 zł: 

 kiełbasa 

 karczek 

 kaszanka 

 boczek 

 moskole 

 smalec 

 sałatka grecka 

 ogórki 

 pieczywo 

 dodatki (musztarda, keczup) 

 kawa 

 herbata 

 

za 50 zł: 

 kiełbasa 

 karczek 

 kaszanka 

 boczek 

 moskole 

 ogórki 

 smalec 

 sałatka grecka 

 oscypki 

 korboce 

 bigos 

 pieczywo 

 dodatki (musztarda, keczup) 

 kawa 

 herbata 

 

 

 

 

 

 

 

Soki i napoje (sok jabłkowy, sok pomarańczowy,   

z czarnej porzeczki, cola, fanta, sprite ) + 10zł/osoba 

Pieczony prosiak: 850 zł 

Muzyka Góralska: 600 zł (3h) każda następna godzina 

do ustalenia. 

DJ z karaoke: 700 zł 

Muzyka z tła gratis.  

Jeśli chcą sobie Państwo zorganizować wieczór sami i sami sobie zapewnić pieczonki i napoje to 

istnieje możliwość wynajęcia grilla w cenie 200 zł, jeśli wykupują Państwo którąś z powyższych opcji 

wynajęcie grilla - GRATIS. 
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W drugi dzień (np. sobota) obfite śniadanie w formie 

bufetu szwedzkiego (godzina śniadania do ustalenia 

indywidualnie). 

Po śniadaniu możliwość zorganizowania wycieczki z 

przewodnikiem np. do Doliny Kościeliskiej,  

do Morskiego Oka, wyjazdu na Termy lub 

zorganizowanych zajęć na świeżym powietrzu 

(przykładowe atrakcje do wyboru w zakładce: atrakcje 

na www.pod-orlem.pl). W zależności od wybranej opcji 

powrót na obiad lub obiadokolacje. 

Wieczorem około godziny 19:00 - 20:00 możliwość zorganizowania w jednej z naszych sal bankietu. 

Opcje do wyboru: 

 jedno danie na ciepło (np. kotlet z grulami po góralsku ) - 45 zł 

 dwa dania na ciepło (np. + kwaśnica z ziobrem ) - 55 zł 

 trzy dania na ciepło (np. + befstrogonow ) - 65 zł 

Zimna płyta: 

 półmisek wędlin - 3 rodzaje 

 mięsa pieczone (karczek lub schab ze śliwką) 

 półmisek galaretek - 3 rodzaje 

 sałatka dwa rodzaje do wyboru (np. jarzynowa, grecka, sałatka z kurczakiem, porowa lub inne do 

uzgodnienia) 

 śledzie w oleju i w śmietanie 

 jako w majonezie 

 oscypki 

 korboce 

 owoce 

 ciasto 

 soki (sok jabłkowy, sok pomarańczowy, sok z czarnej porzeczki) 

http://www.pod-orlem.pl/
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 napoje (cola, fanta, sprite, woda mineralna) 

DJ z karaoke:  700 zł 

Istnieje możliwość własnej konfiguracji menu na imprezę bankietową. 

 

Dodatkowo na bankiet proponujemy: Góralskie Spasy, Wieczory 

typu. hawajski, kubański, brazylijski, PRL Party, Las Vegas Party, 

Metamorfoza Party, Western – Country i Rodeo (więcej 

przykładowych propozycji w zakładce atrakcje na www.pod-

orlem.pl) 

Rano w niedziele obfite śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 

wykwaterowanie. 

Dodatkowego obiad (np. w niedziele) w cenie 20zł/osoba 

Istnieje możliwość wynajęcia sali na konferencje w cenie 150 zł 

/za dzień 

 

Sala konferencyjna wyposażona w: 

 ekran 

 flipchart 

Bufet kawowy według opcji: 

 ciasto konferencyjne, kawa, herbata  

w cenie 10 zł/osoba 

 ciasto domowe, kawa, herbata w cenie 14 zł/osoba 

 

Służymy również pomocą w organizacji transportu na miejscu  

oraz ze wskazanego przez Państwa miejsca. 
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W czasie trwania imprezy towarzyszyć może Państwu - Fotograf (cena do uzgodnienia w zależności 

od czasu trwania zabawy i ilości zdjęć). 

 Istnieje możliwość zorganizowania drobnych upominków dla uczestników pobytu. 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
do skorzystania z naszych ofert oraz na stronę  

www.pod-orlem.pl 

 

 

http://pod-orlem.pl/

