Ośrodek Szkoleniowo—Wypoczynkowy
w Grybowie zaprasza na
WCZASY
ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
2021/2022
w terminie 23.12.2021 - 03.01.2022
Serdecznie zapraszamy na wczasy świąteczno-noworoczne do Grybowa
Oferujemy:


noclegi w apartamentach i pokojach z łazienkami i tv,



całodzienne wyżywienie w opcji 3 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) lub 2 (śniadanie
i obiadokolacja),



uroczystą kolację wigilijną rozpoczynającą się o godzinie 17:00,



3 uroczyste obiady z deserem w dniach 25, 26.12.2021 oraz 01.01.2022,



ognisko z pieczeniem kiełbasek w ramach kolacji,



parking na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat,



dostęp do wi-fi na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat,



do dyspozycji gości: biblioteczka, gry planszowe, piłkarzyki, tenis stołowy oraz sauna
i kijki do nordic walking – wg. cennika za wypożyczenie sprzętu
ZAKWATEROWANIE:

Apartament 3-osob. nr 2*
Apartament 3-osob. nr 6*
Pokój 1-osobowy
Pokój wieloosobowy w bud. głównym
Pokój wieloosobowy A
Pokój wieloosobowy B
Pokój wieloosobowy C

Osoby uprawnione
wg Regulaminu ZFSS
280 zł/doba
260 zł/doba
70 zł/doba
55 zł/os
50 zł/os
50 zł/os
45 zł/os

Osoby spoza PW
320 zł/doba
280 zł/doba
75 zł/doba
60 zł/os
55 zł/os
55 zł/os
48 zł/os

*W PRZYPADKU KWATEROWANIA WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB WYMAGANA DOPLATA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
DO CENNIKA NA 2021 I 2022

WYŻYWIENIE – OSOBY UPRAWNIONE ZGODNIE Z REGULAMINEM ZFŚS:
Śniadanie
Obiad
Obiadokolacja
Kolacja
Śniadanie + Obiad
Obiad + Kolacja
Śniadanie + Obiadokolacja
Całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja)
Dopłata do menu wigilijnego 24.12.21 oraz
świątecznego 25.12.21, 26.12.21, 01.01.22

Cała porcja
18 zł/os
32 zł/os
38 zł/os
16 zł/os
47 zł/os
45 zł/os
50 zł/os
63 zł/os

Porcja dziecięca
13 zł/os
22 zł/os
32 zł/os
12 zł/os
34 zł/os
32 zł/os
42 zł/os
45 zł/os

20 zł/os/dzień

13 zł/os/dzień

WYŻYWIENIE - OSOBY SPOZA PW:
Śniadanie
Obiad
Obiadokolacja
Kolacja
Śniadanie + Obiad
Obiad + Kolacja
Śniadanie + Obiadokolacja
Całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja)
Dopłata do menu wigilijnego 24.12.21 oraz
świątecznego 25.12.21, 26.12.21, 01.01.22

Cała porcja
20 zł/os
35 zł/os
42 zł/os
18 zł/os
51 zł/os
47 zł/os
57 zł/os
70 zł/os

Porcja dziecięca
15 zł/os
25 zł/os
36 zł/os
14 zł/os
39 zł/os
36 zł/os
47 zł/os
50 zł/os

20 zł/os/dzień

13 zł/os/dzień

UWAGA:
1) W przypadku braku dostatecznej liczby chętnych (mniej niż 25 osób) zastrzegamy
sobie prawo odstąpienia od zorganizowania Wigilii i Świąt,
2) Posiłki dietetyczne (dieta wegańska, wegetariańska, bezglutenowa, bezlaktozowa) –
dopłata 25% do cen z tabel powyżej umieszczonych,
3) Porcja dziecięca przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci do lat 10.

Noc Sylwestrowa 2021
Opłata za kolację w dniu 31.12.2021 r :

Goście korzystający z całodziennego
wyżywienia podczas pobytu trwającego co
najmniej 3 doby hotelowe
Goście częściowo korzystający z wyżywienia
podczas pobytu trwającego co najmniej 3
doby hotelowe
Pozostali goście
Dzieci do lat 10 przebywające na wczasach z
rodzicami / opiekunami - danie główne i
miejsce przy stole







140,00zł/os

170,00zł/os

200,00zł/os

80 zł/os

kolacja zasiadana z obsługą kelnerską,
wydzielone stoliki towarzyskie,
stroje niezobowiązujące,
toast o północy,
napoje gazowane i soki w ilości 0,75 l/os,
udostępniamy sprzęt grający.

UWAGA: zastrzegamy sobie prawo zmian w sposobie obsługi gości dostosowując się do
aktualnych przepisów GIS.
Informacja w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Grybowie nr tel. (18) 445-03-04 lub
537-318-349 w godzinach 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub za pomocą poczty
elektronicznej grybow@pw.edu.pl
Zapisy prowadzimy bezpośrednio w Ośrodku PW w Grybowie.
Przedpłaty w wysokości 40% kosztów będą przyjmowane do dnia 10.12.2021 r przelewem na
rachunek bankowy w PEKAO S.A. nr 23 1240 4748 1111 0000 4870 5523 adres: Politechnika
Warszawska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PW, 33-330 Grybów, ul. Chłodna 16, tytuł
przelewu „wczasy świąteczne 2021/2022”

Zapraszamy serdecznie !

