REZYDENCJA

GUBAŁÓWKA

Konferencje firmowe
[na wysokim poziomie]*
*1126 metrów n.p.m. i więcej....

O Rezydencji

Rezydencja Gubałówka to
luksusowy hotel położony u
podnóża Tatr. Jest to
miejsce idealne na firmowe
spotkania
i
integracje.
Designerskie, odpowiednio
przystosowane
wnętrza,
luksusowa restauracja z
autorską
kuchnią
oraz
bliskość natury - czego
chcieć więcej?
Rezydencja Gubałówka oferuje 48 pokoi oraz 16 apartamentów. Do dyspozycji
Gości pozostaje również Restauracja Kiyrnicka, a także SPA oraz strefa wellness z
basenem, jacuzzi oraz sauną.
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Konferencje
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W Rezydencji Gubałówka dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów. Każda
oferta jest przygotowywana pod indywidualne preferencje. Do Państwa
dyspozycji oddajemy 3 sale konferencyjne, które wyposażone są we wszystkie
sprzęty ułatwiające pracę.
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UDOGODNIENIA
Nagłośnienie
stacjonarne
Wi-Fi
Światło dzienne /
zaciemnienie sali
Ekran, projektor
oraz flipchart
Mikrofon

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

na miejscu

Rezydencja Gubałówka to moc atrakcji. Pomysłów na spędzanie wolnego czasu
jest mnóstwo, zarówno na miejscu jak i w otoczeniu natury! Każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie.
Restauracja Kiyrnicka z zachwycającą
kuchnią Szefa Kuchni, Sławomira Saguły.
Pełna intrygujących smaków, z szerokim
wyborem doskonałych win i profesjonalną
obsługą. Sala restauracyjna pomieści aż
100 gości.
SPA & Wellness - do dyspozycji Gości
oddajemy strefę wellness z basenem,
jacuzzi i sauną. Oferujemy także masaże
oraz wachlarz zabiegów na twarz i ciało
dobieranych indywidualnie po konsultacji z
profesjonalistami.
Górska Akademia Lidera –
przygotowywanie managerów do trudnych
działań biznesowych.
Warsztaty kulinarne – doskonała zabawa
dla całej grupy pod okiem szefa kuchni
zakończona samodzielnie przygotowanym
posiłkiem.
Degustacje - zarówno dla miłośników i
znawców, jaki 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.
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Turystyka piesza - wędrówki po górach z
doświadczonym przewodnikiem.
Wspinaczka - profesjonalna nauka
wspinaczki w skałach.
Nordic walking - atrakcyjna forma
aktywności ruchowej pozwalająca zadbać
o kondycję, a przy okazji rozkoszować się
pięknem górskich krajobrazów.
Park linowy – park linowy z przeszkodami i
dreszczykiem emocji.
Wycieczki rowerowe – wielokilometrowe
trasy rowerowe pośród malowniczych
krajobrazów,jak również ekstremalne zjazdy
downhillowe.
Przejażdżka dorożkami po malowniczej
okolicy
Spływ - przełomem Dunajca na flisackich

z adrenaliną

tratwach.

Quady – górska przygoda, integracja i
zabawa podczas wypraw quadami.
Off Road - do dyspozycji uczestników
oddajemy samochody terenowe, którym
niestraszne są górki, kałuże, lasy i wyboje.
Im więcej trudności na drodze tym lepiej.
Rafting na rzece Dunajec – walka z
żywiołem, która doskonale integruje
uczestników – moc wrażeń gwarantowana.
Loty tandemowe ze spadochronem
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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.
Strzelectwo - turniej strzelecki wprowadza
element rywalizacji i integracji między
drużynami.
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Zimowa turystyka piesza - łączy lekki
wysiłek fizyczny z przepięknymi zimowymi
krajobrazami.
Narty - dla początkujących jak i dla tych
zaawansowanych
Kuligi - zaprzęgi konne ciągnące sanie
przy świetle pochodni, dźwiękach kapeli
góralskiej, z 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.
Psie zaprzęgi - jedna z najbardziej
niesamowitych atrakcji zimowych. 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 skuterem śnieżnym stanowi nie lada
wyzwanie dla uczestników.
Zorbing - zimowa kula - zabawa
polegająca na staczaniu się ze zbocza w
plastikowej, nadmuchiwanej kuli „zorba” –
ekstremalne doznanie.
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