
Pakiet dla seniorów Góral & SPA w gościńcu Groblice  
w Ustroniu 

 

Cena: 799 zł / os.          Gwarancja bezpiecznego wypoczynku! 

 
6 dni / 5 noclegów w komfortowych pokojach HB z wieloma 

atrakcjami! 
 

Są zakątki w naszym kraju, które charakteryzują się piękną okolicą, cudownymi krajobrazami oraz 

ciekawą historią. Bez wątpienia do takich właśnie miejsc należy Ustroń, gdzie będą Państwo 

zakwaterowani. Przekonacie się jak wypoczynek w Ustroniu wpłynie na Wasze samopoczucie, jak bardzo 

uspokoi i jak wiele dostarczy energii do zmagania się z codziennymi, trudnymi sprawami.  

Ustroń bez wątpienia należy do najpowabniejszych miast w Beskidzie Śląskim, malowniczo położony  

w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Czantorią Wielką ( 995 m n.p.m.) i Równicą (884 m n.p.m.). Dojechać tu 

można trasą szybkiego ruchu z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Łodzi. Stąd blisko do 

sąsiednich miejscowości Beskidzkiej 5: Brennej, Istebnej, Szczyrku i Wisły a także do Czech i na Słowację. 

Ustroń to także przepiękne krajobrazy, atrakcje dla poszukujących przygód, doskonała oferta noclegowa, 

gastronomiczna oraz wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowych. Doskonałe miejsce na 

wypoczynek, rehabilitację, leczenie, uprawianie wszelkich form ruchu oraz kulturalnego spędzenia czasu 

wolnego. Ustroń - to siła zdrowia i atrakcja o każdej porze roku! 

Uzdrowisko posiada ponad 200 letnią historię. Tradycje uzdrowiskowe sięgają połowy XVII w. gdy 

przyjeżdżano do Ustronia ze względu na łagodny klimat, uroki gór i tzw. kuracje serwatkowe, którymi 

leczono choroby przewodu pokarmowego i anemię. W II poł. XVIII w. odkryto tu rudę żelaza i 

uruchomiono hutę. Pracownicy huty odkryli, że woda ogrzana żużlem wielkopiecowym łagodzi bóle 

reumatyczne, co potwierdziły badania lekarskie. Obecnie to uzdrowisko na skalę międzynarodową. 

Znajduje się wiele sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze 

urządzenia, świadczące szeroki zakres zabiegów i wysoki poziom usług. Solanki i borowiny należą do 

najlepszych w kraju. Uzdrowisko oferuje rehabilitację i leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg 

oddechowych i obwodowego układu nerwowego. Niezwykle bogata oferta ośrodków SPA, rozbudowana 

baza zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych sprawi, że szybko odbudujecie Państwo swoje 

zdrowie i urodę a pobyt w uzdrowisku stanie się przyjemnością, do którego chętnie będziesz wracać.  

Pracownicy gościńca Groblice i firmy Zbójnicki Szlak zapraszają do Ustronia na pakiet dla seniorów! Hej! 

W cenie pakietu: 
 
 przywitanie zacnych Gości zbójnicką miodonką 

 5 noclegów w komfortowych pokojach w gościńcu Groblice w Ustroniu www.groblice.com.pl  
 5 regionalnych śniadań w formie bufetu szwedzkiego (regionalne smakołyki) 
 5 serwowanych obiadów / obiadokolacji / kolacji (w tym jedna z dziczyzną i jedna w formie grilla) 
 5 słodkich podwieczorków z kawą i herbatą 
 parking hotelowy 
 dostęp do Wi-Fi 
 piękne i praktyczne materiały promocyjne z Beskidów (mapy, piękne wydane publikacje) 
 opiekę licencjonowanego przewodnika beskidzkiego / pilota wycieczek podczas lokalnych wycieczek 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu, kino sferyczne na Równicy w 

Ustroniu, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, Muzeum Galeria Trofea Adama Małysza w Wiśle, Chata na Szańcach Tadka Ruckiego w 

Koniakowie, Muzeum Koronki Koniakowskiej Marii Gwarek w Koniakowie) 

 transport komfortowym busem / autokarem podczas lokalnych wycieczek 
 opłaty parkingowe na trasie wycieczek  
 wieczór z kapelą góralską Karpackie Zbóje (wesołe gry, zabawy integracyjne, kawały, tańce i góralska muzyka) 

 wieczór z gawędziarzem – multiinstrumentalistą – finalistą programu Mam Talent z TVN Jacentym 
Ignatowiczem (nauka gry na unikatowych ludowych instrumentach muzycznych) 
 wieczór z certyfikowaną bibułkarką i warsztaty robienia wielkanocnych ozdób świątecznych 
 zabiegi Spa / Wellness w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia i Medical & SPA Prestige Club  (masaż 
relaksacyjny Aquamed do 20 min, seans w grocie solnej z relaksacją do 40 min, gimnastyka w basenie 
solankowym do 45 min) 
 ubezpieczenie w Axa Polska podczas całego pobytu 
 podatek Vat. 
 
Uwaga: Dodatkowo płatna gotówką na recepcji taxa klimatyczna w wysokości 2, 80 zł / os. / dzień. 

http://www.groblice.com.pl/


Cena dla singli 899 zł / os (jedna osoba w pokoju 2 osobowym). 

Terminy pakietów Góral & SPA w gościńcu Groblice w Ustroniu 

 28 luty - 4 marzec 2016 (pakiet od niedzieli do piątku) 
 11-16 marzec 2016 (pakiet od piątku do środy) 
 18-23 marzec 2016 (pakiet od piątku do środy) 
 2-7 kwiecień 2016 (pakiet od soboty do czwartku) 
 15-20 kwiecień 2016 (pakiet od piątku do środy) 

Do dyspozycji oddajemy Państwu 23 komfortowe pokoje 2 osobowe. 

Adres gościńca Groblice: ulica Sanatoryjna 19, 43-450 Ustroń, tel. na recepcję: +48 33 854 49 00. Mapka dojazdu – kliknij tutaj 

Opis gościńca Groblice 

Pensjonat w Ustroniu w dzielnicy uzdrowiskowej jest bardzo komfortowym obiektem i składa się z 2 części (w budynku górnym znajduje 
się 12 pokoi, a w budynku dolnym 8 pokoi). Obiekty znajdują się 40 metrów od siebie. Pokoje są bardzo eleganckie, przestronne i 
stylowo wyposażone. W każdym pokoju znajduje się telewizor LCD 32`oraz bezprzewodowy, bezpłatny internet. Do każdego pokoju 
przynależy łazienka z natryskiem, suszarką oraz ręcznikami. Do dyspozycji Gości znajduje się również żelazko, lodówka oraz czajnik. 
Większość pokoi posiada balkony. W pensjonacie znajdują się pokoje 2, 3 osobowe oraz pokoje typu studio. Restauracja w obiekcie 
oferuje Gościom skosztowanie zapomnianych już smaków kuchni regionalnej Śląska Cieszyńskiego. Lokal zdobył wiele prestiżowych 
nagród, dyplomów za najlepszą restaurację na Śląsku Cieszyńskim. W restauracji serwowane są swojskie wyroby z własnej wędzarni. 

Doba hotelowa zaczyna się: 14.00-11.00 

Pensjonat Groblice posiada: 

 Duży ogród z pięknym widokiem na góry 
 2 i 3 - osobowe komfortowo wyposażone pokoje z łazienkami 
 Taras widokowy na panoramę Ustronia 
 Miejsce do biesiadowania i grillowania pod zadaszeniem 
 Salę restauracyjną z kominkiem w której znajduje się wiele cennych góralskich eksponatów ze Śląska Cieszyńskiego i rodzinnych 
pamiątek  
 Bezpłatny, bezprzewodowy internet dostępny w całym obiekcie 
 Bezpieczny parking 
 Salę konferencyjną dla grup do 30 osób 
 Stół do gry w ping ponga. 

 

Fotogaleria z gościńca Groblice: 

Pokoje w gościńcu Groblice: 

   

   

Fot. Pokoje i łazienki w gościńcu Groblice w Ustroniu. 

 

http://groblice.com.pl/kontakt,2.html


Restauracja w gościńcu Groblice 

    

Gościniec latem i zimą 

    

Program pakietów dla seniora Góral & SPA  

I dzień 
 
 Przyjazd do gościńca Groblice / zakwaterowanie www.groblice.com.pl   
 Przywitanie zacnych Gości kielichem zbójeckiej miodonki (w pokoju niespodzianka od Karpackich Zbójów www.karpackiezboje.pl) 
 Obiad regionalny / obiadokolacja w najlepszej na Śląsku Cieszyńskiej restauracji www.restauracjagroblice.pl 
 Czas wolny / możliwość udania się na mszę świętą gdy pakiet zaczyna się w niedzielę (godz. 16.00) do kościoła pw. św. Brata 
Alberta (1 km) www.chkw.home.pl   
 Słodki podwieczorek z kawą i herbatą 
 Nocleg 
 
II dzień 
 
 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
 Wyjazd busem / autokarem na zwiedzanie Ustronia z licencjonowanym przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl  
 Zwiedzanie Ustronia: części uzdrowiskowej, Piramidy Ustrońskie,  degustacja wody w Pijalni Wód w Parku Zdrojowym (ujęcie 

wody „Amelia”, typ wody: wodorowęglanowo-wapnowo-sodowy, mineralizacja 558,7 mg/l), czas wolny na zakup pamiątek, 20 metrowa 

figura Chrystusa Króla Polski przy kościele pw. św. Brata Alberta, zwiedzanie obiektów fabrycznych i Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 

im. Jana Jarockiego www.muzeum.ustron.pl zlokalizowanego na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego, zwiedzanie centrum 

miasta, kościoła katolickiego p.w. św. Klemensa / kościoła ewangelickiego p.w. apostoła Jakuba Starszego /  kościoła katolickiego p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego; 

 Czas wolny na zakupy, spacer po parku, w którym znajduje się amfiteatr 
 Przyjazd do pensjonatu 
 Regionalna obiadokolacja w restauracji pensjonatu  
 Czas wolny 
 Słodki podwieczorek z kawą i herbatą w restauracji pensjonatu 
 Wieczór z certyfikowaną bibułkarką (robienie ozdób świątecznych na zbliżające się święta Wielkanocne) 
 Nocleg 
 
III dzień 
 
 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
 Wyjazd busem / autokarem na zwiedzanie Ustronia z licencjonowanym przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl  
 Zwiedzanie Ustronia (wyjazd na Równicę www.rownica.pl podziwianie panoramy górskiej, wizyta w kinie sferycznym 

(planetarium dysponuje ekranem sferycznym o średnicy 9 metrów, trzydziestoma dwoma ruchomymi fotelami oraz urządzeniami 

imitującymi wiatr. Projekcje wyświetlane na sferycznym ekranie zachęcają do poznania astronomicznych ciekawostek. Widzowie, 

podczas seansu, mają możliwość przeniesienia się w czasie, obejrzenia Ziemi sprzed 65 tysięcy lat, mogą poznać przyczyny wyginięcia 

dinozaurów, roślin, erupcji wulkanów, zobaczyć Układ Słoneczny w przestrzeni kosmicznej. Odchylane we wszystkich kierunkach fotele i 

efekt uczucia wiatru, potęgują doznania widza, który czuje się świadkiem przedstawianych zjawisk i wydarzeń), możliwe przejście do 

schroniska górskiego PTTK na Równicy (w zależności od stanu psycho-fizycznego grupy), czas wolny 

 Regionalny obiad w Zbójnickiej Chacie (dodatkowo płatny od 25 zł / os.) www.zbojnicka-chata.com.pl 

http://www.groblice.com.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.restauracjagroblice.pl/
http://www.chkw.home.pl/
http://www.karpackigazda.pl/
http://www.muzeum.ustron.pl/
http://www.karpackigazda.pl/
http://www.rownica.pl/
http://www.zbojnicka-chata.com.pl/


 Przejazd i zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek www.lesnypark.pl (spacer ścieżką edukacyjną, zwiedzanie sokolarnii, 

sowiarnii, muzeum, Alei Bajkowej z ruchomymi ekspozycjami bajek, Centrum Edukacji  Przyrodniczo-Leśnej, podziwianie żubrów, jeleni, 

muflonów, dzików, żbików, jenotów, szopów, kóz karpackich i karłowatych, świnek wietnamskich, bażantów, kaczek, sów i innych dzikich 

ptaków, pokaz lotów ptaków drapieżnych i sów) 

 Przyjazd do pensjonatu 

 Słodki podwieczorek z kawą i herbatą w restauracji pensjonatu 
 Czas wolny 

 Kolacja grillowa pod góralską wiatą przy pensjonacie z kapelą góralską i brygadą zbójników beskidzkich Karpackie 

Zbóje (2 godzinny wesoły program integracyjny z wieloma opowieściami starego bacy, kawałami, tańcami, śpiewami, śmiesznymi 

konkurencjami, niespodziankami, zbójnicką warzonką). Każdy uczestnik zabawy otrzyma pamiątkowy dyplom (tzw. zbójnicki glejt 

bezpieczeństwa) i śmieszny góralski prezent na pamiątkę! Hej!  

 Nocleg 

IV dzień  
 
 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

Wyjście na zabiegi SPA / Wellness do Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia oraz Medical & SPA Prestige Club www.uzdrowisko-
ustron.pl (kilka godzin zdrowia i relaksu dla każdego - masaż relaksacyjny Aquamed do 20 min, seans w grocie solnej z relaksacją do 40 
min, gimnastyka w basenie solankowym do 45 min) 
 Regionalny obiad w pensjonacie 
 Czas wolny / odpoczynek  
 Słodki podwieczorek z kawą i herbatą w restauracji pensjonatu 
 Wieczór spotkanie z gawędziarzem – multiinstrumentalistą – Jacentym Ignatowiczem www.jacentyignatowicz.pl  – 
Finalistą programu Mam Talent z TVN (nauka gry na unikatowych instrumentach ludowych: złóbcoki, trombita, róg pasterski, 
piszczałki, piła, liść, okaryna, harmonijka ustna, multanki, dudy żywieckie tzw. koza – unikatowe show sceniczne). Możliwość zamówienia 
sobie kolacji w restauracji (dodatkowo płatne: ceny od 25 zł / os.) 
 Nocleg 
 
V dzień  
 

 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
 Wyjazd busem / autokarem na zwiedzanie Wisły i Koniakowa z licencjonowanym przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl 
(tzw. Małą Pętla Beskidzka) 
 Zwiedzanie Wisły  (deptak, Aleja Gwiazd Sportu, czekoladowa figura Adama Małysza, Park Kopczyńskiego z figurą 
upamiętniającą Jana Sztwiertnię, Pomnik Źródeł Wisły, amfiteatr z figurą Stanisława Hadyny – twórcy Zespołu „Śląsk”, kościół 
ewangelicki św. Piotra i Pawła, skocznie treningowe w Centrum, dawny Hotel Piast, dawna „Placówka”. 
 Czas wolny na kawę i wspaniałe ciastko Małyszówkę (unikatowe ciastko z Adamem Małyszem skaczącym na nartach z czekolady – 
kawa i ciastko dodatkowo płatne ok. 10 zł / os) w stylowej cukierni „U Janeczki” 
 Zwiedzania Galerii Trofeów A. Małysza, gdzie można zobaczyć wszystkie puchary, medale, kryształowe kule oraz wiele 
pamiątek związanych z karierą sportową A. Małysza. W galerii można zobaczyć również kolekcję sprzętu narciarskiego (od dawnego po 
ten współczesny). Jest też sklep z pamiątkami.  
 Wyjazd autokaru z parkingu w kierunku jeziorka Czerniańskiego powstałego z połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarne, 
spacer zaporą wodną, przejazd przez zabudowania Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu (Dolny i Górny zamek), przejazd 
przez przełęcz Kubalonka w kierunku Istebnej i Koniakowa 
 Wizyta w Chacie na Szańcach Tadka Ruckiego, gdzie znajduje się najdłuższa trombita na świecie mająca 12 metrów 
www.chatanaszancach.fm.interiowo.pl , wesoła gawęda o góralach i zbójnikach (ok. 50 min). Chata na Szańcach prezentuje szeroki 
przekrój twórców Trójwsi Beskidzkiej w zakresie rzeźby, malarstwa, grafiki, malarstwa na szkle, stolarstwa artystycznego oraz koronek 
koniakowskich (możliwość zakupienia koronek koniakowskich i przepięknej regionalnej ceramiki) 
 Czas wolny (możliwość zjedzenia obiadu w restauracji Kopyrtołka, cena ok. 25 zł / os – dodatkowo płatne) 
 Wizyta w certyfikowanej bacówce Piotrka Kohuta (zakup pamiątek regionalnych, serów góralskich takich jak oscypki, 
redykołki, korbacze, gołki)  
 Zwiedzanie Muzeum Koronek Marii Gwarek tuż obok bacówki. W muzeum można zobaczyć części ubioru oraz przedmioty 
wykonane z koronki. Są wśród nich m.in. czepce, chusty, kryzy, kołnierzyki, zdobienia bielizny pościelowej, firanki, serwetki na półki, a 
nawet damska bielizna (stringi). Jednym z eksponatów jest niedokończona serwetka z nici chirurgicznych, wykonywania przez Marię 
Gwarek dla brytyjskiej królowej Elżbiety II. 
 Przyjazd do pensjonatu 
 Słodki podwieczorek z kawą i herbatą w restauracji pensjonatu 
 Kolacja z dziczyzną (specjalność pensjonatu Groblice) – spotkanie z kucharzem, który opowie o specjałach kuchni Śląska 

Cieszyńskiego  
 Czas wolny 
 Nocleg 
 
VI dzień (piątek) 
 
 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
 Wykwaterowanie z pensjonatu 
 Wyjazd z Ustronia  
 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

http://www.lesnypark.pl/
http://www.uzdrowisko-ustron.pl/
http://www.uzdrowisko-ustron.pl/
http://www.jacentyignatowicz.pl/
http://www.karpackigazda.pl/
http://www.chatanaszancach.fm.interiowo.pl/


REZERWACJA PAKIETU I PŁATNOŚĆ: 
 
Rezerwacji pakietu dla seniorów Góral & SPA w pensjonacie Groblice w Ustroniu prosimy dokonywać drogą mailową 

biuro@zywiec.turystyka.pl i telefoniczną pod nr +48 609 789 879, +48 606 786 213, +48 732 874 804 lub 33 475 96 52. Po 
zarezerwowaniu pakietu dla seniorów Góral & SPA w Ustroniu drogą elektroniczną na Państwa maila wyślemy voucher ze wszystkimi 
informacjami i z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych biura podróży Zbójnicki Szlak 
Leszek Młodzianowski z siedzibą w Żywcu. 
 
Płatność za pakiet dla seniorów prosimy dokonywać na konto firmowe organizatora pakietu:  
 
Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski 
ul. Jana III Sobieskiego 7 
34-300 Żywiec 
NIP: 553-230-63-40 
Regon: 240745145 
www.zbojnickie.pl  
www.zywiec.turystyka.pl  
 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 02.180.940 

 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 
Przy rezerwacji pakietu dla seniorów Góral & SPA trzeba zapłacić 50% całej kwoty za pakiet (czyli 399,50 zł), a drugą 
część uregulować gotówką lub kartą płatniczą w pensjonacie Groblice.  
 
Po dokonaniu wpłaty zaliczki na nasze konto firmowe prześlemy Państwu drogą elektroniczną fakturę zaliczkową a po zapłacie reszty 
kwoty na recepcji w gościńcu Groblice (gotówka / karta) fakturę końcową za pakiet dla seniorów Góral & SPA. 

 
Uwaga: Rezerwując pakiet prosimy o podanie następujących danych do ubezpieczenia Państwa w towarzystwie ubezpieczeniowym Axa 

Polska na cały czas pobytu (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i nr tel). 
 
Fotogaleria z naszych beskidzkich wycieczek 
 
Fotogaleria z naszych imprez zbójnickich i góralskich  
 
 

!!!ZAPRASZAMY!!! 
 

 

mailto:biuro@zywiec.turystyka.pl
http://www.zbojnickie.pl/
http://www.zywiec.turystyka.pl/
https://www.facebook.com/zywiec.turystyka/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream?tab=photos_albums

