


Szanowni Państwo,
Dziękuję za zainteresowanie Naszym obiektem.
Co wyróżnia Kompleks Zagroń Istebna na tle innych obiektów? Jesteśmy jedynym 
obiektem w Beskidach, który oferuje tak szeroki wachlarz usług w jednym miejscu. 
Noclegi, baza gastronomiczna, szkoleniowa, własny wyciąg narciarski, Aqua Park, 
centrum SPA, salkę kinową, music club i wiele innych.
Niniejsza oferta nie stanowi gwarancji rezerwacji miejsc. Po akceptacji oferty 
prosimy o niezwłoczny kontakt w celu dalszych uzgodnień. Rezerwacja zostanie 
dokonana w miarę dostępności miejsc.  

1. UsłUga noclegowa:

Dla naszych Gości przygotowaliśmy przytulne pokoje 2, 3,4-osobowe 
oraz apartamenty i pokoje studio. Każdy pokój wyposażony jest w TV 
satelitarną, Internet, telefon. 
Dysponujemy bezpłatnym parkingiem.

CennIK noCleGów:
oferta ważna od 11.03-30.06.2019r. i w terminie 2.09-15.12.2019r.
(oferta dotyczy grup od 20 osób, poniżej tej ilości- wycena wg aktualnie 
obowiązujących cen)



cennIK ZagRoŃ
(część restauracyjna i basenowa)

Dni weekendowe (piątek/sobota, sobota/niedziela)
110 zł/ osoba/ doba w pokojach 2,3 i 4 osobowych
* dopłata do pokoju jednoosobowego 50 zł/ doba

Dni powszednie
(niedziela- czwartek)- bez długich weekendów, świąt oraz wakacji
100 zł/ osoba/ doba w pokojach 2,3 i 4 osobowych
* dopłata do pokoju jednoosobowego 50 zł/ doba

Cena obejmuje: 
- nocleg w pokojach 2, 3 i 4 osobowych
- śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,
- nielimitowane wejście do naszego Parku wodnego olza, a w nim 
moc atrakcji tj. kręta zjeżdżalnia, rwąca rzeka, ścianka wspinaczkowa, 
wodospad płaszczowy, jacuzzi, sauna sucha, parowa oraz grota solno- 
skalna.
- parking
- bezprzewodowy Internet
- siłownia



cennIK PensJonaT gRoŃ 
- 200 m od budynku głównego:

(oferta dotyczy grup od 20 osób, poniżej 
tej ilości- wycena wg aktualnie obowią-
zujących cen)

Dni weekendowe (piątek/sobota, 
sobota/niedziela)
80 zł/ osoba/ doba w pokojach 2,3 i 4 osobowych
* dopłata do pokoju jednoosobowego 40 zł/ doba

Dni powszednie (niedziela- czwartek)- bez długich weekendów, świąt 
oraz wakacji
75 zł/ osoba/ doba w pokojach 2,3 i 4 osobowych/ przy ilości 
do 30 osób włącznie
* dopłata do pokoju jednoosobowego 40 zł/ doba

Cena obejmuje: 
- nocleg w pokojach 2, 3 i 4 osobowych
- śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,
- 2 godzinne wejście do naszego Parku wodnego olza, a w nim moc  
   atrakcji tj. kręta zjeżdżalnia, rwąca rzeka, ścianka wspinaczkowa,  
   wodospad płaszczowy, jacuzzi, sauna sucha, parowa oraz grota  
   Solno-skalna.
- parking,
- bezprzewodowy Internet
- siłownia 



2. UsłUga gasTRonomIcZna:

ZesTawY oBIaDowe:
wARIAnT PIeRwSZY koszt 40 zł/osoba
- zupa, danie główne, deser oraz napój (menu wg aktualnego menu na 
dany dzień)

wARIAnT DRUGI, koszt 55 zł/os
oBIAD w FoRMIe BUFeTU SZweDZKIeGo
(realizacja zamówienia przy minimum 30 osobach)
- 2 rodzaje zupy
- różnego rodzaju mięsa, ryby, produkty regionalne
- sałatki
- bufet słodkości
- napoje

Standard
Kawa/Herbata
Mleczko/Cytryna
woda mineralna
Drobne ciasteczka

Koszt 15 zł/os.  lub 25 zł/ 
os- przerwa ciągła

Lux
Kawa/Herbata
Mleczko/Cytryna
woda mineralna
Ciasto domowe
Sok owocowy 200 ml
owoce

Koszt 20 zł/os. lub 30 
zł/os- przerwa ciągła

GoLd
Kawa/Herbata
Mleczko/Cytryna
woda mineralna
Sok owocowy 200 ml
owoce
ciasto domowe
Kanapki dekoracyjne 
(3 szt./os.)

Koszt 25 zł/os. lub 35 zł/
os- przerwa ciągła

wynajmem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem
(ekran, projektor, flipchart) zostaje wliczony w cenę przerw kawowych. 
PRoPoZYcJe PRZeRw KawowYch:



1) 120 zł/osoba
- przystawka
- pasztet domowy z żurawiną w asyście  
   grzanki 
- koryto istebniańskie:  kolorowe 

devolay, stek z karczku z cebulką,               
sakiewki z kapustą i grzybami,                
oscypek, placki ziemniaczane  
z gulaszem, mix pierogów 
domowych,  miks świeżych sałat, 
kapusta zasmażana, ziemniaki 
opiekane, sos pieczarkowy   

- zimna płyta w formie bufetu:
- deska wędlin, deska swojskich wędlin
- deska serów
- duet śledziowy 
- marynaty, pomidor, ogórek
- kolorowe tortille 
- terriny na słono
- jaja w sosie tatarskim
- grzanki z musami
 - 2 rodzaje sałatek
 - smalec z ogórkiem
- pieczywo, masło
- Bogracz
- bufet domowych słodkości, kawa, 

herbata b/o
- woda i sok bez ograniczeń

2) 150 zł/ osoba
- pasztet domowy  z żurawiną  w 

asyście grzanki 
- pół kaczki z sosem wiśniowym, 

grattin ziemniaczane,
   miks świeżych sałat
- zimna płyta w formie bufetu:
- śledź pod różową pierzynką
- klopsiki rybne w zalewie octowej
- marynaty, pomidor, ogórek
- deska serów
- deska wędlin, deska swojskich wędlin
- tymbaliki
- jaja w sosie tatarskim
- szynka w galarecie
- pieczywo, masło
- sałatka makaronowa, sałatka ryżowa
- sałatka nicejska
- smalec z ogórkiem
- polędwiczki w sosie pieczarkowym, 

ryż z warzywami, 
   zestaw surówek
- bufet domowych słodkości
- kawa, herbata, sok i woda bez 

ograniczeń

PRoPoZYcJe KolacJI Z PosIeDZenIem nocnYm
(PRZewIDZIAnA IMPReZA Do GoDZInY 3.00)



Dania grillowe serwowane pod wiatą Grillową:
ZeSTAw GRIllowY 

- kiełbaska
- karczek marynowany w ziołach
- bigos
- pierś z kurczaka w ostrej marynacie 50%
- sałatka makaronowa lub ryżowa
- sałatka wiosenna z fetą
- zapiekanka ziemniaczana
- oscypek z żurawiną 2 szt.
- kaszanka 50%
- herbata, pieczywo, musztarda, ketchup

KoSZT: 70 zł/ osoba

CennIK AlKoHolI dla grup CenA DlA GRUP

wino Carlo Rossi 35,00 zł

wYBoRowA 35,00 zł

wIŚnIówKA 40,00 zł

SMIRnoFF 45,00 zł

FInlAnDIA 60,00 zł

Ballantines 0,5l 90,00 zł

napoje-propozycje dla grup
ZeSTAw nAPoJów , CenA : 21 zł/ os
3 sztuki napoi gazowanych 0,5l (miks pepsi, 7up, mirinda)



3. UsłUgI RelaKsacYJne I ZDRowoTne
Meridian Centrum Zdrowia i energii
naszym gościom, po aktywnie spędzonym dniu, czy to na stoku, czy 
po przeprowadzonych spotkaniach biznesowych polecamy naszą 
wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów z Polski i Mongolii, którzy zadbają 
o zdrowie ciała, zrelaksują i pomogą w uzyskaniu harmonii umysłu.
oprócz klasycznych zabiegów i masaży czeka na Państwa Strefa ZDRowIA 
z zabiegami specjalistycznymi Mongolskimi.

4. UsłUgI DoDaTKowe
oRGAnIZACJA ZAwoDów nARCIARSKICH:

Koszt Kompleksowej organizacji zawodów (wypożyczenie tyczek, 
rozmieszczenie tyczek, pomiar czasu, weryfikacja wyników, koordynacja 
przebiegu działań, ogłoszenie wyników). Koszt nIe ZAwIeRA nagród 
(można domówić nagrody rzeczowe  
lub bony upominkowe, np. vouchery na masaże- zgodnie z życzeniem 
Gości)
Koszt-  2500- 5000 zł netto (w zależności od liczebności grupy)

oRGAnIZACJA KUlIGU:
Doliną Zaolzia, ok. 1 godziny,
1 zaprzęg po 10-12 osób – 300 zł 
brutto

oPRAwA MUZYCZnA:
a. Kapela góralska od 800 zł/2 
godziny +VAT
b. DJ – od 800 zł + VAT
c.  Zespół muzyczny
                                     od 2000 zł + VAT



seRDecZnIe ZaPRasZamY!

wARUnKI ReZeRwACJI:
1. w celu potwierdzenia rezerwacji grupowej należy dokonać wpłaty 

zadatku w wysokości   40%- 70 % wartości ogólnej zamówienia w 
określonym w umowie terminie.

2. wpłata zadatku stanowi potwierdzenie rezerwacji i nie podlega 
zwrotowi.

Płatność przelewem jest możliwa po wcześniejszym zebraniu 
następujących dokumentów:

1. odpis z KRS
2. Zaświadczenie o numerze Regon oraz nIP

3. Spisanie umowy


