
Zawoja to wyjątkowe miejsce na wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
położone u stóp Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Malownicze 
krajobrazy, piękno otaczającej przyrody, mnóstwo atrakcji oraz 
możliwości aktywnego spędzenia czasu. 
 

Ośrodek kolonijny „JODŁA”  posiada jeden z najładniejszych 
widoków na Babią Górę. Pokoje z łazienkami, duży teren rekreacyjny. 
Pokoje 2, 3, 4, 5 – osobowe z łazienkami, część z balkonami.                 
W pokojach TV oraz Internet WiFi. Świetlica z ping-pongiem                 
i bilardem/sala dyskotekowa. Do dyspozycji boisko wielofunkcyjne 
do gry w siatkówkę, tenisa lub koszykówkę, basen kąpielowy 
(stelażowy). 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży  
Termin: 17 lipca – 27 lipca 2023r. 
Cena: 1.900,00  zł od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie w stołówce ośrodka   
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym  
 przejazd do ośrodka i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW, składka TFG i TFP 
 opiekę wykwalifikowanej kadry 
 program wypoczynkowy: 
- wycieczka do Krakowa – Wawel, Stare Miasto, Krakowski Rynek, Katedra na Wawelu, 
Bulwary Wiślane 
- wycieczka do Zatoru, pobyt w Parku Rozrywki  ENERGYLANDIA to największy taki 
park w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 35 
hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak  
i osób dorosłych. 
Główna atrakcja Parku to HYPERION MEGA COASTER – największy i najszybszy w całej 
Europie bijący wszelkie rekordy a także znane i lubiane: ZADRA, TWISTER, FORMUŁA 
ROLLER COASTER, SPEED WATER COASTER, AZTEC SWING, TSUNAMI DROPPER       
i wiele innych. Przez cały dzień będziesz mógł korzystać bez limitu i do woli ze wszystkich 
urządzeń. 
- wycieczki po najbliższej okolicy, spaceryścieżkami edukacyjnymi, połączone z 
aktywnym wypoczynkiem,  
- leśny mini survival 
- warsztaty rękodzielnicze „zielona zabawka” (wykonanie z siana  np. zabawki)   
- zajęcia sportowo – rekreacyjne,  rozgrywki sportowe (tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka 
nożna), zabawy terenowe, marsze na orientację, plenerowe wieczory przy muzyce, ognisko,  
- zajęcia świetlicowe- teleturnieje, prezentacje artystyczne grup – rewia mody, pokaz fryzur, 
bal przebierańców, wieczory zagadek i quizów, karaoke, nauka tańca, dyskoteki.  
 
Pobyt i program  wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  stan zagrożenia 
epidemicznego. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według 
wytycznych MZ, GIS i MEN. 
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