
MAGICZNE MIEJSCE NA SZCZYCIE GUBAŁÓWKI

Bajeczne widoki, niezliczone możliwości pieszych wędrówek i rowerowych tras,

bliska odległość do wyciągów narciarskich, krystalicznie czyste górskie powietrze - to właśnie tutaj

bije serce polskich gór.

Rezydencja Gubałówka to idealne miejsce na firmowy weekend albo kilkudniowe spotkanie biznesowe. 

Design 
Dzięki stonowanej kolorystyce, naturalnym materiałom, połączeniu 
nowoczesnej elegancji z góralską surowością, wnętrza Rezydencji
doskonale wpisują się w otaczający ją krajobraz, sprzyjający
głębokiemu relaksowi i wyciszeniu.

Rezydencja Gubałówka to komfort najwyższej klasy
w nieskazitelnym stylu.

64  Pokoje i Apartamenty 
8 Pokoi Classic o powierzchni od 15 m2

39 Pokoi Comfort o powierzchni od 24 m2 

1 Pokój Comfort PLUS o powierzchni od 32 m2 

8 Apartamentów Junior Suite o powierzchni od 32 m2

8 Apartamentów Executive  z antresolą o powierzchni od 45 m2 

Apartamenty i pokoje  wyposażone są w:
sejf, telefon, telewizor z płaskim ekranem, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, wodę mineralną, deskę do prasowania oraz żelazko,
balkon lub taras.

W łazience znajduje się prysznic z deszczownicą, zestaw kosmetyków,

ręczniki, szlafrok, kapcie, suszarka do włosów.

Dostęp do Wi-Fi w całej przestrzeni Rezydencji Gubałówka.

Własny parking.

Możliwość przyjechania z własnym pupilem (do 20 kg).
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Restauracja Kiyrnicka by Saguła 
Magia gór czeka nie tylko na szlaku, ale także na talerzu. 
Dania przygotowane przez szefa kuchni Sławomira
Sagułę zachwycają całą gamą naturalnych polskich 
smaków, wzbogaconych aromatem świeżych ziół
i wyrazistych przypraw.

> Intrygująca odsłona tradycyjnych smaków

> Szeroki wybór doskonałych win 

> Sala restauracyjna mieszcząca do 100 osób

> Profesjonalna obsługa i niepowtarzalna atmosfera

Strefa Wellness
To miejsce, w którym znajdziecie Państwo wyciszenie
i oderwiecie się od trosk dnia codziennego.

Strefa Wellness oferuje basen z brodzikiem, jacuzzi, 
kompleks saun

Service
Check In 15:00 – Check Out 11:00  ∙  Możliwość szybkiego Check In dla grup  ∙  3 Sale konferencyjne

Indywidualny opiekun grup  ∙  Oferta “skrojona na miarę”  ∙  Room Service od 8.00 do 22.00  ∙  Lobby bar

na poziomie -2  ∙  Sala kominkowa z biblioteką i hamakami  ∙  Strefa Wellness z basenem, jacuzzi i saunami

∙  Darmowe wi – fi w całym obiekcie

Sale konferencyjne 
Sala 1 - powierzchnia 25 m2

Sala 2 - powierzchnia 33 m2

Sala 3 - powierzchnia 90 m2

Istnieje możliwość połączenia sali 1 i 2 oraz sali 3 z salą 
restauracyjną

Wyposażenie sal:
Nagłośnienie stacjonarne, Wi-Fi, światło dzienne,
zaciemnienie sali, flipchart, ekran, projektor, mikrofon 

Układ Sali 1

601612

401612

903024

60

Układ Sali 2 Układ Sali 3
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Atrakcje dodatkowe 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szeroki wybór 
atrakcji na 4 pory roku.

Wiosna, lato, jesień

>  Turystyka piesza - wędrówki po górach
z doświadczonym przewodnikiem. 

>  Górska Akademia Lidera – przygotowywanie
managerów do trudnych działań biznesowych. 

>  Wycieczki rowerowe – wielokilometrowe trasy
rowerowe pośród malowniczych krajobrazów, 
jak również extremalne zjazdy downhillowe. 

>  Wspinaczka - profesjonalna nauka wspinaczki
w skałach.

>  Nordic walking - atrakcyjna forma aktywności
ruchowej pozwalająca zadbać o kondycję, a przy 
okazji rozkoszować się pięknem górskich krajobrazów.

>  Quady – górska przygoda, integracja i zabawa
podczas wypraw quadami.

>  Park linowy – park linowy z przeszkodami
i dreszczykiem emocji.

>  Paintball - bardzo popularna i znana gra plenerowa.
Uczestnicy dzielą się na drużyny, w specjalnych 
kombinezonach moro, w maskach i z markerem
(„pistoletem”) w rękach ruszają do boju. Amunicją
są żelowe kulki wypełnione farbą.

>  Gry terenowe - forma aktywności sprawdzająca 
umiejętności współdziałania w grupie.

>  Gry fabularne - intensywniej angażują uczestników, 
przenoszą w „inny wymiar”, wprowadzają mocniejszy 
element atrakcyjności.

>  Imprezy tematyczne - Napad zbójnicki, Wesele
Harnasia, Twarde lądowanie.

>  Turnieje sportowe -idealne rozwiązanie zarówno 
dla bardzo małych jak i bardzo dużych grup. 
Wprowadzające rywalizację między drużynami, 
adrenalinę i magię sportowych emocji. 

>  Off Road  - do dyspozycji uczestników oddajemy 
samochody terenowe, którym niestraszne są górki, 
kałuże, lasy i wyboje. Im więcej trudności na drodze 
tym lepiej.

>  Strzelectwo - turniej strzelecki wprowadza element 
rywalizacji i integracji między drużynami. 

>  Spływ - przełomem Dunajca na flisackich tratwach.
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>  Rafting na rzece Dunajec – walka z żywiołem, która 
doskonale integruje uczestników – moc wrażeń
gwarantowana.  

>  Przejażdżka dorożkami po malowniczej okolicy

>  Loty tandemowe ze spadochronem

> Warsztaty kulinarne – doskonała zabawa dla całej 
grupy pod okiem szefa kuchni zakończona
samodzielnie przygotowanym posiłkiem.

>  Degustacje - zarówno dla miłośników i znawców, jak
i laików, którzy chcą poszerzać  horyzonty kulinarne. 
Degustacje wina, whisky, koniaków, cygar czy czekolady
są doskonałą atrakcją na zjeździe kontrahentów lub 
pracowników. Uczestnicy poznają nowe smaki
i zdobywają bogatą wiedzę.

Zima 
>  Zimowa turystyka piesza  -  łączy lekki wysiłek fizyczny

z przepięknymi zimowymi krajobrazami.

>  Narty  - dla początkujących jak i dla tych zaawansowanych 

>  Kuligi - nie ma chyba lepszego sposobu na imprezę 
niż zaprzęgi konne ciągnące sanie przy świetle
pochodni i dźwiękach kapeli góralskiej zakończone 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

>  Skutery śnieżne -prawdziwy zimowy rajd w trudnym 
terenie, nadzorowany przez doświadczonych ekspertów. 

>  Snow Winter – plenerowy program integracyjny,
który przygotowany jest z myślą o zabawie i integracji 
na śniegu.

>  Snowshoeing (rakiety śnieżne) - fantastyczna forma 
aktywnego spędzania zimy. Możemy go uprawiać
czysto rekreacyjnie a nauka poruszania się po śniegu
w rakietach śnieżnych jest bardzo szybka i łatwa.

> Psie zaprzęgi - jedna z najbardziej niesamowitych 
atrakcji zimowych. Pęd zaprzęgu i kontakt z przyrodą 
to przeżycie jedyne w swoim rodzaju.

>  Snowrafting – niecodzienne połączenie pontonu oraz 
dużej mocy skutera śnieżnego - wspaniała zabawa, 
moc adrenaliny i dużo radości.

>  Zimowa rura – długa na 5 metrów dmuchana rura, 
która ciągnięta po śniegu z a skuterem śnieżnym
stanowi nie lada wyzwanie dla uczestników. 

>  Zorbing-zimowa kula -  zabawa polegająca na
staczaniu się ze zbocza w plastikowej, nadmuchiwanej,
wykonanej z materiałów odpornych na uszkodzenia 
podwójnej kuli „zorba” – prawdziwa gratka dla miłośników
ekstremalnych doznań.
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