
DW Pod Taborem oś. Pod Taborem 2, 34-441 Niedzica, tel. +48 18 26 29 382 e-mail: dw.podtaborem@gmail.com 

 

 
 

4 lub 5 DNIOWY PAKIET  

Święta Bożego Narodzenia w góralskich klimatach 
Pienin i Spisza w Niedzicy nad jez. Czorsztyńskim 
 

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najpiękniejsze święta 
rodzinne. Czas wspólnie spędzony z Rodziną, uroczysta kolacja 
wigilijna, rodzinne śpiewanie kolęd i wspólne strojenie choinki. 
Proponujemy Wam spędzenie tych Świąt poza domem, w pięknym 
otoczeniu Pienin i Spisza w Domu Wypoczynkowym Pod Taborem 
w Niedzicy.  
W bezpiecznym obiekcie ( COVID-19 ) zapewniamy Państwu 
tradycyjną kolację wigilijną podczas której podzielimy się opłatkiem 
i wspólnie złożymy życzenia. Nasza kuchnia przygotuje dla Państwa 
doskonałe dania zarówno tradycyjnej kuchni polskiej jaki i góralskie 
specjały. Nie zabraknie też kolędowania z kapelą góralską.  
W niedalekiej odległości od DW Pod Taborem znajdują się Stacje 
Narciarskie w Kluszkowcach i Białce Tatrzańskiej - z wieloma 
trasami, wyciągami, szkółką narciarską i wypożyczalnią nart. Stoki są 
oświetlone, naśnieżane oraz przyjazne dzieciom i Rodzinom.  

 

CENA PAKIETU ZAWIERA: 

 

✓ 3 lub 4 noclegi w pokojach 2, 4 os z łazienką i TV 
✓ 3 lub 4 śniadania świąteczne w formie bufetu  
✓ tradycyjną Staropolską Kolację Wigilijną  
✓ 2 lub 3 obiadokolacje w świątecznej oprawie                                                               

m.in. z regionalnymi specjałami 
✓ wspólne ubieranie choinki i wizytę Mikołaja  
✓ kolędowanie przy kapeli góralskiej „na żywo”  
✓ 1 godz./os gry w bilard 
✓ 1 godz./os gry w kręgle  

 

pakiet 4 dniowy – 23-26.12.2021                                                                    
pakiet 5 dniowy – 23-27.12.2021 
*z możliwością przedłużenia pobytu  

                                                                                                 
DODATKOWO OFERUJEMY: 

 
✓ miejsce zabaw dla dzieci 
✓ bezpłatny, ogrodzony parking  
✓ miejsce na grilla i ognisko 
✓ dostęp do internetu – strefa WiFi  
✓ karnety dzienne na naszej Stacji 

Narciarskiej Polana Sosny w… 
specjalnych cenach dla Gości DW 
Pod Taborem                     

dla naszych Gości 20% zniżki                                                                  
w Termach Gorący Potok 

 

obiekt z możliwością żywienia bezglutenowego  

4 dniowy  pakiet – 585 zł/1 osoba           

5 dniowy  pakiet – 710 zł/1 osoba   

opłata klimatyczna                                                           
1,00 zł/os/doba  

 

70% dzieci 3-12 lat*                                                            
0% dzieci do 3 lat bez świadczeń 
*przy zakwaterowaniu razem z rodzicami 
 
 *dopłata za pobyt zwierzaka              
  20 zł/doba 
*dopłata do menu bezglutenowego  
  25 zł/doba & 50 zł/Wigilia 
*przedłużenie pobytu  
  85 zł/doba ze śniadaniem 
  99 zł/doba ze śniadaniem i obiadokolacją 

 

 
 
 

 

 
 
 

pobyt świąteczny dojdzie do skutku przy 
min. 20 uczestnikach – do potwierdzenia 

30.11.2021 
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