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 ( Widok na Babią Górę  z tarasów OW Jędruś w Zawoi ) 

 

Bazą rajdu będzie  przepięknie położony, u podnóża najwyższego szczytu Beskidów - Babiej Góry,  
                                   Ośrodek Wczasowy  Jędruś,  w miejscowość  Zawoja. 
Ośrodek dysponuje basenem, brodzikiem, tężnią solną, sauną, wypożyczalną rowerów, boiskiem oraz 
miejscem do grillowania. 
 
Koszty uczestnictwa: 

Dorośli  /członkowie PTTK/  – 850,00 zł.;  

Dorośli /niezrzeszeni/             – 950,00 zł.; 

Dzieci do lat 3                            – bezpłatnie;  

Dzieci  3 – 12 lat                        – 600,00  zł..  

Dopłata do pokoju na wyłączność jednej osoby – 30.00 zł za dobę. 

W ośrodku obowiązuje opłata klimatyczna (ustalona przez UG), płacona przez uczestników  

w dniu przyjazdu w biurze Rajdu. 

W ramach opłaty rajdowej organizator zapewnia: 

• zakwaterowanie – Dom Wczasowy Jędruś – Zawoja – ul.Składy 1618 ;  

• wyżywienie Dom Wczasowy Jędruś w formie: śniadania, suchego prowiantu i obiadokolacji   
w dniach wycieczkowych, w pozostałych – śniadanie, obiad, kolacja;  

• jednorazowy seans 30 minutowy w Tężni Solnej; 

• jednorazowy seans 15 minutowy w saunie; 

• materiały turystyczne, pamiątkową odznakę imprezy, mapę turystyczną (jedna na rodzinę);  

• upominki i nagrody w konkursach; 

• ofertę kulturalno-rekreacyjną;  

• przejazdy i opiekę przewodnicką na trasach; 

• udział w XXI Rodzinnych Zawodach Strzeleckich WP : 

• przyjazny, niepowtarzalny  klimat wspólnego uprawiana turystyki. 

 
Wszystkich chętnych serdecznie  zapraszamy !   
  
W związku z ograniczoną ilości miejsc prosimy o w miarę szybkie podjęcie decyzji co do udziału  
w rajdzie 
 

Organizatorzy 

 


