
biuro podróży
nasze-wczasy.pl



FERIE ZIMOWE NA SANKACH 2014  

w wiosce POD  KOGUTEM 
W CHOJNOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM POD WARSZAWĄ 

(KRĘPA/koło ZALESIA GÓRNEGO) 

I pakiet  17.02 – 21.02 2014   od 9:00 do 17:00 (pon.-pt.)  500 pln/dziecko 

 lub  24.02 – 28.02.2014 od 9:00 do 17:00 (pon.-pt.) 500 pln/dziecko 

II pakiet  17.02 – 28.02.2014 od 9:00 do 17:00 ( pon.-pt.) 800 pln/dziecko 

Każda dodatkowa 1 godzina opieki dziennie + 50 pln  

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, kącik głodomora ) 

Atrakcje: 

 KULIG    *   GÓRKA SANECZKOWA  *   MINI ZOO    

*   PIECZENIE PIERNICZKÓW *  ROBIENIE MASŁA STARĄ METODĄ *   SZUKANIE SKARBU ELFÓW 

       *   WIECZÓR FILMOWY  *  MASKOTKI Z SIANA I WEŁNY *   BUDOWA KARMNIKÓW    

 

FERIE ZIMOWE NA SANKACH 2014 

 

 w wiosce POD  KOGUTEM 

 

      pakiet  15.02 – 22.02 2014    7 dni z noclegiem      950 pln/dziecko 

            lub  22.02 – 01.03.2014  7 dni z noclegiem       950 pln/dziecko 

II pakiet  15.02 – 01.03.2014      14 dni z noclegiem      1500 pln/dziecko 

 
 

Wyżywienie: 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja kącik głodomora ) 

Zakwaterowanie: w przytulnych ocieplanych wiejskich domkach, 2 pokojowych z łazienkami i tarasem; 6-8 

osobowych. Pokoje i domki mają: szafę, lampki, łóżka, pościel, ręczniki, mydło. 

dla dzieci  
6-12 lat 

dla dzieci  
6-12 lat 



KOLONIE  LETNIE  2014 

               W  OŚRODKU POD  KOGUTEM 
           

 

 
 

Gdzie jedziemy na wakacje? 

- Na wieś do Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego  pod Warszawą 

Z kim się bawimy? 

- Z cała masą zwierzaków : króliki, koty, psy, 

owieczki, kózki, osiołek, lama, kucyki, konie oraz 

kaczki, gęsi, kury i koguty. 

- Kolegami i koleżankami podzielającymi naszą 

pasję  

Pod czyją jesteśmy opieką? 

- Aktywnych, wyszkolonych, odpowiedzialnych 

osób zwanych kadrą podchodzących  do pracy z 

dziećmi z zaangażowaniem i pasją 

Jak długo wypoczywamy? 

Turnusy 7 dniowe ( 6i 7 noclegów) i 14 dniowe ( 

13 noclegów) i nowość 21 dni  

Gdzie śpimy ? 

- W drewnianych  wiejskich domkach 2 

pokojowych ( 8 os) z łazienkami i tarasem  

- W domku murowanym ( 8 os)  z łazienką i WC  

Jak są wyposażone miejsca do spania? 

Pokoje mają  szafę, lampki,  łóżka, pościel, 

ręczniki, mydło, łazienkę z prysznicem 

Co jadamy? 

Wyżywienie: 5 posiłków ( śniadanie, II 

śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja) 

+ kącik głodomora:  chleb+dżem+woda 

(pomiędzy posiłkami dla bardzo głodnych)  

Ilu nas będzie  ? 

Planowana liczba uczestników ok. 40  

Grupy programowe  ok. 10 osobowe 

Kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo? 

Kadra, Firma Hestia, Firma Solid 

Jakie inne atrakcje na nas czekają? 

*Plac zabaw 

*Pieczenie podpłomyków 

*Robienie kolorowego masła 

*Ogrzewanie białego sera 

*Zbieranie mięty na herbatkę 

*Profilaktyka zdrowej postawy czyli 

gimnastyka dla kręgosłupa 

*Błociarnia czyli budowa błotnych zamków 

*Baseny letnie 

*Noc filmowa (film dla dzieci) + malowanie 

plakatu i biletów 

*Stodoła z pachnącym sianem do brykania 

*Śniadanie na trawie 

*Turniej bulle i krokieta 

*Obiad w formie pikniku 

*Kolacja w formie ogniska z kiełbaskami  

*Jazda wozem z końmi po Chojnowskim Parku 

Krajobrazowym 

*Gry i konkursy sprawnościowe 

*Lepienie kolorowych  jajek z masy solnej 

*Wieczór indiański i zabawa w TIPI, nadanie 

imienia indiańskiego i tworzenie pióropuszy, 

malowanie twarzy lub  Dzień Piracki z budową 

tratwy i malowaniem flagi pirackiej, piosenką 

piracką, przebraniem oraz zawodami 

sprawnościowymi 

*Filcowanie  czesanki wełnianej -  tajemnice i 

sposoby 

*Skoki na Trampolinie 

*Dyskoteka 

 

Czy można zobaczyć wioskę Pod Kogutem wcześniej i sprawdzić czy będzie się nam podobać? 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodziców 29 marca, 26 kwietnia i  10 maja ,1 czerwiec, 14 czerwiec 

 ( rodzinne gry i zabawy, spotkanie ze zwierzętami mieszkającymi na wiosce) 

dla dzieci  
6-12 lat 

CZTERY PROGRAMY TEMATYCZNE: 
            NOWOŚCI!!! 

TROSKLIWY FARMER HIT 2013!!!    ZESPÓŁ ZGRANY 
MŁODY DŻOKEJ                JĘZYK ANGIELSKI NATURALNIE 

Rabaty dla 
rodzeństwa 



ZIELONE  SZKOŁY 2014 W  OŚRODKU POD  KOGUTEM 

ZAKWATEROWANIE 3 pokoje 3 os., 2 pokoje 4 os., 1 pokój 8 os., 4 domki składające się z 2 pokoi, każdy  

max. 8 os. Pokoje wyposażone są w WIFI, telewizor, suszarkę do włosów, pościel, ręczniki.  Każdy pokój i domek ma 

własną łazienkę. 

WYŻYWIENIE  całodzienne: śniadanie, II śniadanie, obiad + deser, kolacja; posiłki są serwowane w Sali 

Owczarnia na terenie Agroturystyki, przygotowywane przez własne zaplecze kuchenne 

ATRAKCJE POD KOGUTEM 

*  MINI ZOO 

*  jazda po wiejskiej okolicy  końmi z  saniami lub    

wozem      

*  robienie masła tradycyjną metodą  

*  ogrzewanie białego sera              

*  pieczenie drożdżowych bułeczek    

*  turniej Scrable , Krokieta, bulle,                                                              

*  ognisko z pieczeniem kiełbasek              

*  szukanie Skarbu Leśnych Skrzatów   

*  skansen maszyn rolniczych    

*  kiszenie ogórków, smażenie powideł ( sezonowa) 

*  grill w indiańskim TIPI z pieczeniem kiełbasek 

W OKOLICY:  
 

Ruiny zamku w Czersku 

Wycieczka Kolejką Wąskotorową w Piasecznie 

Tężnie w Konstancinie 

Grota Solna 

Stara Papiernia 

Park Wodny w Górze Kalwarii 

Sala Gimnastyczna w Cendrowicach 

Skatepark Piaseczno 

dalsza okolica: 

Stare Miasto Warszawa ( ok 25km) 

IMAX Warszawa ( ok 20 km) 

 
DOJAZD na specjalne życzenie możemy zorganizować dojazd autokarowy do naszego ośrodka z wyznaczonego 

miejsca ( np. spod szkoły ). Istnieje również możliwość podstawienia autokaru pod Dworzec Centralny w Warszawie, 

wówczas dzieci dojadą do Warszawy pociągiem PKP i podstawionym przez nas autokarem dojadą do Ośrodka 

Wypoczynkowego „Pod Kogutem” co znacznie obniży koszty wycieczki. 

 

 

WYCIECZKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 

W NASZYM  OŚRODKU  POD  KOGUTEM  

 
           Oferujemy rozrywkę i edukację  w połączeniu z miłym , sielskim krajobrazem. Na naszych 4 ha 

terenu  zielonego  proponujemy: poznawanie zwierząt w naszym małym zwierzyńcu (kozy, owce, kucyki, konie 

,lamy. osiołek, kaczki, gęsi , indyki, kwoki z kurczakami, koguty, perliczki, bażanty, koty i psy, króliki, świnki), 

edukacja  np. Zgadnij czyje to jajko? Kto zgubił to pióro?  Kto daje wełenkę?, Poznawanie ziaren zbóż. 

4 PAKIETY do wyboru ( dla maluchów, dla starszych dzieci oraz pakiet integracyjny dla młodzieży) 

 (polecany dla maluchów i starszych) 

czas trwania 3 godziny   koszt 25 zł/os. 

 
Zwiedzanie mini zoo, karmienie zwierząt, gry edukacyjne ok. 45 min 

Poczęstunek czyli:  śniadanko na trawie mała kiełbaska z ogniska lub pieczona, pieczywo, herbata 

Samodzielna zabawa na łące: huśtawki, boisko, piaskownica 

 

dla dzieci  
3-12 lat 



                   MAJÓWKA 2014  

W NASZYM OŚRODKU POD  KOGUTEM 

TERMIN: od 01.05 do 04.05.2014 (3 noclegi) 

ZAKWATEROWANIE: pokój z łazienką z TV, wi-fi, 
czajnik 
WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, napoje do 
posiłków 

 

 

CENY: 

PAKIET 2 os. dorosłe 1.000zł 
PAKIET 1 os. + 1 CHD     800zł 
PAKIET 1 os. + 2 CHD 1.000zł 
PAKIET 2 os. + 1 CHD 1.100 zł 
PAKIET 2 os. + 2 CHD 1.200 zł 
PAKIET 2 os. + 3 CHD 1.300 zł 
Grupy powyżej 10 os. 450zł/os. 

OFERTY ŚWIĄTECZNE 
BOŻE NARODZENIE z dziećmi 
TERMIN: od 24.12 do 27.12.2013 (3 noclegi) 
ZAKWATEROWANIE: pokój z łazienką z TV, wi-fi, czajnik 
WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, napoje do posiłków, kolacja Wigilijna 

SYLWESTER z dziećmi 
TERMIN: od 29.12 do 01.01.2014 (3 noclegi) 
ZAKWATEROWANIE: pokój z łazienką z TV, wi-fi, czajnik 
WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, napoje do posiłków, impreza Sylwestrowa 

WIELKANOC z dziećmi 
TERMIN: od 19.04 do 21.04.2014 (2 noclegi) 
ZAKWATEROWANIE: pokój z łazienką z TV, wi-fi, czajnik 
WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, napoje do posiłków, śniadanie Wielkanocne 

BOŻE CIAŁO 
TERMIN: od 19.06 do 22.06.2014 (3 noclegi)  
ZAKWATEROWANIE: pokój z łazienką z TV, wi-fi, czajnik 
WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, napoje do posiłków, atrakcje dla dzieci 

    ATRAKCJE PODCZAS POBYTU: 

 Ognisko z kiełbaskami 

 Mini ZOO na terenie ośrodka 

 w dniu 03.05 świąteczne 

śniadanie, obiad 

 w dniu 03.05 kolacja w 

oryginalnym indiańskim TIPI 

 Jazda na kucyku (dla dzieci) 



JAZDA KONNA  

DLA MAŁYCH I DUŻYCH 

 

 

W naszym ośrodku Pod Kogutem   

proponujemy: 

 
 Naukę jazdy na koniach i na kucach 

 Jazda na lonży 

 Jazda na ujeżdżalni 

 Jazda w terenie 

 Oprowadzanie 

 Hipoterapia 

 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„POD KOGUTEM”

LOKALIZACJA Wioska Pod Kogutem mieści się w 

Krępie/koło Zalesia Górnego, 30 km od centrum 

Warszawy 
ZAKWATEROWANIE w naszym pensjonacie 

posiadamy łącznie 55 miejsc noclegowych: 3 

pokoje 3 os., 2 pokoje 4 os., 1 pokój 8 os., 4 

domki składające się z 2 pokoi, każdy  max. 8 os. 

Pokoje wyposażone są w WIFI, telewizor, 

suszarkę do włosów, pościel, ręczniki.  Każdy 

pokój i domek ma własną łazienkę. 

Dla gości hotelowych bezpłatny dostęp do 

Internetu WiFi. 
 

 

  

01.01 -  31.05 

01.09 -  31.12 

 

01.06-  31.08 

POKÓJ 2 OS. 99 zł 120 zł 

POKÓJ 3 OS. 125 zł 145 zł 

STUDIO 4 OS.  250 zł 300 zł 

DOMEK 2 POKOJOWY 6-8OS. 250 zł 300 zł 

Dostawka łóżko lub łóżeczko 25 zł/doba 

20 zł jednorazowo pies 

 

dla osób w 

każdym 

wieku 



 

Szkolenia własnej kadry to jeden z najszybszych  

sposobów napędzania rozwoju firmy i osiągnięcia  

lepszych wyników na rynku. Ale wszystkim szkolenia 

kojarzą się z długimi lekcjami i siedzeniem w miejscu. 

My proponujemy połączyć wykłady z zajęciami w 

plenerze, zapewnimy niepowtarzalną atmosferę w 

naszej kameralnej sali szkoleniowej. Podejmiemy się 

organizacji szkoleń lub warsztatów ekskluzywnych 

Do waszej dyspozycji mamy świetnie opracowane 

oferty szkoleniowo-wypoczynkowe na terenie naszego 

ośrodka. 

 
PRZYKŁADOWE OFERTY: 

1 Oferta 
Jednodniowe szkolenie z wyżywieniem bez zakwaterowania 

-Wyposażona sala konferencyjna(projektor, nagłośnienie, mikrofon, bezprzewodowy dostęp do internetu) 

-Przerwa kawowa(kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasta dostępne dla państwa w każdej chwili)  

-Obiad dla uczestników szkolenia(menu do uzgodnienia indywidualnego)  

-Parking 

2 Oferta 
Jednodniowe szkolenie z wyżywieniem i zakwaterowaniem 

-Wyposażona sala konferencyjna(projektor, nagłośnienie, mikrofon, bezprzewodowy dostęp do internetu) 

-Możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach 2-4 osobowych lub domkach 6-8 osobowych 

W każdym z pokoi łazienka, TV, pościel, ręczniki, suszarka do włosów, czajnik. Wi-fi  na terenie ośrodka 

-Przerwa kawowa(kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciasta dostępne dla państwa w każdej chwili)  

-Śniadanie w formie bufetu  

-Obiad dla uczestników szkolenia(menu do uzgodnienia indywidualnego)  

-Kolacja(możliwe jest zorganizowanie kolacji przy ognisku lub grillu)  

-Parking 

DANE OBSŁUGI KLIENTA I BIUR AGENCYJNYCH:  

JAAM nasze-wczasy.pl 
UL. PUŁAWSKA 2 

05-500 PIASECZNO 

Tel. 22/756 11 77 

Kom. 798 235 645 

e-mail: biuro@nasze-wczasy.pl 

         pytanie@nasze-wczasy.pl 

GODZINY OTWARCIA: 

PON. – PT. od 08:00 do 18:00 

SOBOTA    od 10:00 do 14:00 

 

DANE REJESTRACYJNE FIRMY: 

JAAM 
UL. DŁUGA 8 

KRĘPA, 05-530 GÓRA KALWARIA 

TEL. 22/727 65 50 

e-mail: relaks@podkogutem.pl 

Ośrodek wioska podkogutem.pl 

NIP: 779-204-14-25 

REGON: 140545372 
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