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Białczańska Majówka

Białczańska Majówka jest ofertą skierowaną do wszystkich osób pragnących 
spędzić niezapomniany weekend wśród górzystych terenów, pięknego 
podhala, zrelaksować się w basenach termalnych oraz przeżyć prawdziwą 
góralską biesiadę.

Dzień 3
• śniadanie
• relaks na Termy Bania

Dzień 2
• śniadanie
• czas wolny
• biesiada góralska

Dzień 1
• zakwaterowanie
• kolacja w formie grilla

Plan pobytu

• lunch w ośrodku Gazda
• wykwaterowanie

• biesiada góralska
• bilet na Termy Bania (2,5h)
• poczęstunek powitalny i pożegnalny
• upominek od organizatorów

• dwa noclegi w regionalnym pensjonacie
• dwa śniadania
• grill integracyjny

Cena zawiera

Termin i cena

03-05. 05. 2019
• osoba dorosła - 580zł
• dziecko do lat 13 - 480zł



Białczańska Majówka

Kolacja w formie grilla

Pieczenie kiełbasy, kawa, herbata, ciastko, miła atmosfera

Zakwaterowanie Dom Wczasowy ,,Gazda''

Podczas pobytu na malowniczym Podhalu będą państwo przebywać w 
drewnianej chałupie z kopom lat na karku. Panuje tam miła, rodzinna 
atmosfera. Dom jest usytuowany w bardzo korzystnym miejscu. 600 m. od 
obiektu jest zlokalizowana Kotelnica Biaczańska (Ponad 10 stoków), 500m. 
do Term Bania oraz 100 m. do górskiej rzeki która jest idealnym miejscem do 
wypoczynku latem.

Terma Bania

14 basenowych niecek, zjeżdżalnie o łącznej długości 300m, armatki wodne, 
gejzery, jacuzzi, sztuczne fale gwarantują niezapomniane wrażenia 
niezależnie od temperatury czy pogody  

Biesiada Góralska

Podczas tego spotkania odbędą się gry, zabawy oraz wodzirej opowie o 
regionie oraz o naszej góralskiej historii. Umileniem czasu zajmie się Góralska 
Kapela.
Na wieczorku podane zostaną podane takie regionalne potrawy jak:
Szynka pieczona z kapustą zasmażaną i swojskim chlebem.
Szwedzki stół syto zastawiony oraz napoje bez limitu (kawa, herbata, piwo)
• zimna płyta: półmisek wędlin, półmisek serów regionalnych, półmisek 
warzyw, chleb ze smalcem, ogórki
• degustacja swojskiego bimbru

Śniadania

śniadanie w formie szwedzkiego stołu.



Białczańska Majówka

rezerwacje / informacje 

tel. +48 691 419 702

www.sojkaevent.pl
e-mail: sojkaweekend@gmail.com
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