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OFERTA ROK 2017 
GRUPY SZKOLNE 

 

 Ośrodek Gawra to wygodny i znakomicie usytuowany - 50 m od dolnej stacji wyciągu 
krzesełkowego na Szrenicę i kompleksu narciarskiego Ski-Arena,  u zbiegu ulic Uroczej i 
Turystycznej Ośrodek Wypoczynkowy o wysokim standardzie usług.   
 W Ośrodku Gawra do Państwa dyspozycji oddajemy  26 komfortowych, odnowionych 
pokoi z łazienkami, TV-SAT  i Internetem Wi-Fi.  Część pokoi z balkonami i widokiem na 
Panoramę Karkonoszy. Obiekt  posiada  restaurację z przepięknym widokiem na góry, gdzie 
serwowane są znakomite dania kuchni polskiej.  Na terenie Ośrodka znajduje się bilard, Dart, 
piłkarzyki sauna, sala fitness, mini plac zabaw z huśtawkami, sala do zabaw integracyjnych 
oraz miejsce na grill i ognisko. Ośrodek posiada duży, monitorowany  parking.  
   
 Współpracujemy z biurami turystycznymi organizującymi wycieczki do Pragi, 
Drezna, Skalnego Miasta, Liberca itp.  
   
Dodatkowo na życzenie gości indywidualnych i grupowych  organizujemy  imprezy  
towarzyszące:  
-  Imprezy biesiadne, integracyjne, okolicznościowe;  
 - Grill; ogniska  w specjalnie przygotowanym miejscu;  
-  Kolacje bankietowe;  
-  Przejażdżki bryczkami (latem), saniami (zimą)  
 - Wyjazd na narty - trasy zjazdowe w  Karkonoszach ( Polska i Czechy )  
-  Wycieczki z przewodnikiem w Karkonosze, na Śnieżkę, Szrenicę, do Pragi,   
Drezna i innych wybranych miejsc;  
 - Sporty extremalne;  
-  Wieczorki taneczne  z oprawą muzyczną: dyskoteka z DJ;  wieczór karaoke  
 
  
GRUPY NAUCZYCIELI: 

 cena za jedną osobę za dobę w pokoju 2-; 3-osobowym od czwartku do niedzieli ze 
śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego – 70 zł;  

 cena za jedną osobę za dobę w pokoju 2-; 3-osobowym od niedzieli do czwartku ze 
śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego – 60 zł;  

  serwowana, dwudaniowa obiadokolacja  20 zł/os;  

 dopłata do pokoju jednoosobowego 30 zł. 
Na 20 uczestników grupy – pobyt 1 osoby- BEZPŁATNIE  
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GRUPY SZKOLNE:  
 
 

WIEK DZIECI  
ZE ŚNIADANIEM I 
OBIADOKOLACJĄ 

ZE ŚNIADANIEM, OBIADEM I 
KOLACJĄ 

 
Ośrodek 
 Gawra 

Ośrodek 
 Gawra 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

65zł 70 zł 

GIMNAZJUM 
 

73 zł 78 zł 

SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE 

 
80 zł 85zł 

*noclegi w pokojach z pościelą, ręcznikami, łazienkami, TV-SA, Internet Wi-Fi 
*posiłki serwowane do stolika; (obiad dwudaniowy, napój) 
* pobyty z 1 noclegiem dopłata 10 zł/os 

Na 15 uczestników grupy – pobyt 1 osoby- BEZPŁATNIE  
 

USŁUGI DODATKOWE: 

 prowiant (2 bułki z serem i wędliną, woda 0,5 l, owoc, wafelek, jogurt, serwetki) – 
8 zł 

 ognisko (kiełbasa, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata) – 9 zł 

Za dodatkową wyceną istnieje możliwość rozbudowania menu  

W czasie pobytu powyżej 7 noclegów organizujemy bezpłatnie dyskotekę oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. 

Na życzenie organizatorów pobytu możemy zapewnić autokar, przewodnika. 

Mam nadzieje, że nasza oferta będzie dla Państwa interesująca.   
Jeżeli będą mieli Państwo pytania, proszę o kontakt.  
Współpracujemy na zasadzie zapytania o wolny termin.  
  
Z poważaniem,  
Hanna Bondaronok  
e-mail: biurogawra@interia.eu   
TEL: 728555866 
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