
OFERTA WAKACYJNA 2020 – TABOR

Nie masz planów na wakacje? Koronawirus Ci  je pokrzyżował? Chcesz spędzić
urlop  w  kraju  na  pięknym  Podkarpaciu  będąc  blisko  Boga?  Przygotowaliśmy
ofertę  specjalnie   dla  Ciebie!  Dom Diecezjalny  TABOR to  idealne  miejsce  na
modlitwę,  wyciszenie  i  ciekawe  spędzenie  czasu  lub  po  prostu  przystanek  
w Twojej podróży!

W poniższej ofercie znajdziesz:

- ceny i rodzaje pokoi;

- atrakcje TABORu;

- ciekawe miejsca na Podkarpaciu, które warto zobaczyć!

 

MIEJSCA NOCLEGOWE

Zapewniamy dostępność następujących pokoi:

- pokój jednoosobowy – wyposażenie: łazienka, pojedyncze łóżko o szer. 0,9m,
bezpłatny Internet WiFi;

- pokój dwuosobowy – wyposażenie: łazienka, dwa pojedyncze łóżka o szer. 0,9m,
bezpłatny Internet WiFi;

- pokój trzyosobowy – wyposażenie: łazienka, jedno łóżko piętrowe o szer. 0,9m i
jedno łóżko pojedyncze o szer. 0,9m, bezpłatny Internet WiFi;

- pokój czteroosobowy – wyposażenie: łazienka, dwa łóżka piętrowe o szer. 0,9m,
bezpłatny Internet WiFi;

-  apartament  –  wyposażenie:  łazienka,  aneks  kuchenny,  oddzielna  sypialnia
(łóżko małżeńskie o szer. 1,4m) i salon (narożnik 2-osobowy);

- mieszkanie – wyposażenie: łazienka, kuchnia z lodówką,  oddzielna sypialnia
(dwa łóżka pojedyncze o szer. 0,9m) i duży pokój (dwa łóżka piętrowe o szer.
0,9m + jedno łóżko pojedyncze o szer. 0,9m).

 Oferujemy do Waszej dyspozycji 47 pokoi, z których każdy wyposażony jest
w  łazienkę,  biurko  do  pracy,  szafę,  nakastlik  oraz  dostęp  do
bezprzewodowego łącza internetowego. 

 Zapewniamy,  że wszystkie pokoje,  które  były  użytkowane są  regularnie
myte i dezynfekowane.

 Każdy rodzaj pokoju możesz obejrzeć na spacerze wirtualnym dostępnym
na naszej stronie tabor.rzeszow.pl.   

Oferta weekendowa (ceny obowiązują od piątku do niedzieli włącznie):

- pokój jednoosobowy – 80 zł/doba

- pokój dwuosobowy – 100 zł/doba 

- pokój trzyosobowy – 120 zł/doba

- pokój czteroosobowy – 140 zł/doba 



- apartament – 180 zł/doba 

- mieszkanie – 200 zł/doba

Oferta tygodniowa (ceny obowiązują od poniedziałku do czwartku włącznie):

- pokój jednoosobowy – 70 zł/doba

- pokój dwuosobowy – 80 zł/doba 

- pokój trzyosobowy – 90 zł/doba 

- pokój czteroosobowy – 100 zł/doba 

- apartament – 120 zł/doba 

- mieszkanie – 150 zł/doba

 Ceny  pokoi  nie  zawierają  wyżywienia.  W  sprawie  posiłków  prosimy  o
kontakt z bufetem „Taborowe Smaki”: 600 799 061.

 Wszelkie ewentualne negocjacje cen można prowadzić z ks. Dyrektorem
TABORu Danielem Drozdem pod nr tel.:  501 267 435 oraz pod adresem
mailowym danield@op.pl.

 Rezerwacja  pokoi  dostępna  jest  pod  numerem  telefonu  533 833 399
codziennie  w  godz.  
07:00-19:00 lub drogą mailową pod adresem recepcja@tabor.rzeszow.pl.

ATRAKCJE TABORu

W naszym Domu zapewniamy ponadto:

- kaplicę dużą – możliwość codziennego uczestnictwa we mszy świętej o godz.
07:00 oraz indywidualnej modlitwy w ciągu dnia;

- kaplicę św. Pawła VI – możliwość indywidualnej modlitwy w ciągu dnia;

-  kaplicę  Nieustającej  Adoracji  Najświętszego Sakramentu (NANS)  –  możliwość
adoracji  24h/dobę  7  dni  w  tygodniu.  Pierwszeństwo  mają  osoby,  które  są
członkami NANS. W tej kaplicy mogą przebywać jednocześnie jedynie dwie osoby;

- aulę im. ks. Blachnickiego dla ok. 40 osób – wyposażona w ekran multimedialny;

-  aulę  im.  ks.  Marcina  Szopińskiego  dla  ok.  120  osób  –  wyposażona  w
nagłośnienie i rzutnik;

- klub „Taboret” – wyposażony w dizajnerskie meble oraz rzutnik – idealny dla
młodzieży na seanse filmowe;

- bawialnię „Taborecik” – pomieszczenie do zabaw dla dzieci,  wyposażone we
wszelkiego rodzaju zabawki;

- aulę dużą – sala kinowa dla 353 osób;

- salę gimnastyczną o powierzchni ok. 590 m2;

- boisko sportowe;

- ogród – alejki do spacerów, miejsce na ognisko i grilla, plac zabaw dla dzieci.



 Wszystkie  pomieszczenia  można  obejrzeć  na  spacerze  wirtualnym
dostępnym na naszej stronie tabor.rzeszow.pl.

 Korzystanie z poszczególnych pomieszczeń jest dostępne w cenie pokoju
bez dodatkowych opłat.

 Zapewniamy,  że  wszystkie  pomieszczenia,  które  były  użytkowane  są
regularnie  myte  
i dezynfekowane.

 Istnieje możliwość indywidualnej  rozmowy z księdzem po wcześniejszym
umówieniu  się  
w recepcji lub osobiście u księdza na konkretny dzień i godzinę.

 Wszelkie pytania można kierować pod nr tel. 533 833 399 w godz. 07:00-
19:00 oraz pod adres mailowy: recepcja@tabor.rzeszow.pl

ATRAKCJE PODKARPACIA

Co warto zobaczyć na Podkarpaciu? Przedstawiamy 40 miejsc, które mogą Cię
zainteresować!

[plik z atrakcjami]

mailto:recepcja@tabor.rzeszow.pl

