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OFERTAROK 2017 
GRUPY ZORGANIZOWANE  

  
 ORW 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 ORW Gawra do Państwa dyspozycji oddajemy  26 komfortowych, odnowionych 
pokoi. Cztery 1-osobowe; piętnaście 2-osobowych;  trzy 3-osobowe  i  cztery,  rodzinne  4-
osobowe  z łazienkami, TV-SAT telefonem i Internetem Wi-Fi.  Część pokoi z balkonami i 
widokiem na Panoramę Karkonoszy.  

 
 Obiekt  posiada również restaurację z przepięknym widokiem na góry, gdzie 
serwowane są znakomite dania kuchni polskiej.  
  W „Gawrze” istnieje możliwość spędzenia miłego wieczoru przy muzyce w barze  
hotelowym, odprężenia się w sali bilardowej, saunie, solarium  czy jacuzzi. Ośrodek  
dysponuje bezpłatną narciarnią oraz  dwiema  salami szkoleniowymi. Sale wyposażona są w  
sprzęt multimedialny, a ich układ dostosowujemy do wymogów organizatorów. Dodatkowo  
rolę sali wykładowej może pełnić restauracja, na około 70 osób.   
Do dyspozycji gości jest bezpłatny, monitorowany parking, plac zabaw, miejsce na ognisko.  
Ośrodek posiada dwa tarasy widokowe, z których rozpościera się piękny widok na Szrenicę.  
  Gościom preferującym aktywny wypoczynek polecamy skorzystanie z bogatej oferty  
ścieżek rowerowych wiodących przez malownicze tereny Karkonoszy i Gór Izerskich –  
oferujemy możliwość wypożyczenia rowerów.   
  Współpracujemy z biurami turystycznymi oferującymi dla gości „Gawry” rabaty   
organizującymi wycieczki do Pragi, Drezna, Skalnego Miasta, Liberca itp.  
  Atrakcyjne położenie ośrodka, ciepłe wnętrza emanujące domową atmosferą oraz miła  
i profesjonalnie przygotowana załoga  pozwolą Państwu  na pełny relaks i wypoczynek.  
Dodatkowo na życzenie gości indywidualnych i grupowych  organizujemy  imprezy  
towarzyszące:  

  Imprezy biesiadne, integracyjne, okolicznościowe;  
  Grill; ogniska  w specjalnie przygotowanym miejscu;  
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  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  
Za dodatkową opłatą przyjmujemy małe zwierzęta. 
  
GRUPY ZORGANIZOWANE:  

 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. 
 
GRUPY SZKOLNE:  
od 50 zł od osoby za dobę  
(cena zależy od wieku uczestników, ilości posiłków, terminu pobytu)  
 
Akceptujemy karty kredytowe VISA; VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTERCARD  
  
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: marketing@sniezka-karpacz.pl  

Tel.: 728 555 866  
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