
 

 

 

43-384 Jaworze, ul. Zajęcza 51, biuro@gosciniecszumny.pl, ewa@gosciniecszumny.pl 
tel. kom. 512-295-918, 535-295-950 

http://www.gosciniecszumny.pl 
 

 

 

 

 
 
 

Inni obiecują niepowtarzalny klimat, my go po prostu mamy! 

 

Szukasz czegoś NAPRAWDĘ wyjątkowego? 

 
 

Drewniane, rustykalne sale, folkowe pokoje, klimatyczne 
bungalow, pokoje umiejscowione w zboczu góry, basen – to 

wszystko do Twojej dyspozycji. 
 
 

Gościniec Szumny u podnóża Beskidów 

 
 
Kochacie kontakt z naturą, ale nie chcecie wywieźć swoich gości weselnych w jakieś 
zapomniane miejsce? Gościniec to rozwiązanie idealne dla Was! 
 

Zaledwie 12 km od Bielska-Białej, w Jaworzu, u podnóża Beskidów stworzyliśmy dla 
Was wyjątkowe miejsce. Miejsce, gdzie zaznacie góralskiej gościnności, smaku 
regionalnych potraw oraz niezapomnianych wrażeń estetycznych. 
 

Gościniec Szumny i Gościniec Nałęże to razem 3 wyjątkowe sale oraz jedyne w swoim  
rodzaju miejsca noclegowe. Na Was oraz Waszych gości czekają m.in. folkowe pokoje oraz 

unikatowe na skalę kraju pokoje w zboczu góry, z których rozciąga się widok na 

oświetlone wschodzącym słońcem szczyty. Tylko u nas zorganizujecie niezwykle 

klimatyczny ślub oraz wesele w plenerze. Macie swój pomysł? Jesteśmy do Waszej 

dyspozycji. A może potrzebujecie pomocy? Służymy kreatywnością i zdobytym przez lata 

doświadczeniem. 
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3 wyjątkowe sale 

 

Gościniec Nałęże  
 

Nowa sala  

W Wasze ręce oddajemy nową salę na 200 
osób. Posiadłość umiejscowiona jest na 2-
hektarowym terenie, który cały jest do Waszej 
dyspozycji. W otoczeniu gór, drzew, strumieni, 
polan ta sala to idealne miejsce na wesele w 
plenerze.  

Dostępne: podgrzewany basen, oryginalne 
pokoje w zboczu góry, przestronny parking, 
klimatyzacja, kapliczka, plac zabaw dla 
najmłodszych. 
 

Gościniec Szumny 

 

Sala I 

 

Sala przeznaczona jest na 42 osoby i 
zlokalizowana jest w niezwykle pięknej, 
góralskiej chacie. Ciepłe, drewniane wnętrza  
oraz wysoki standard to unikatowe 
połączenie, które wprawi w zachwyt 

wszystkich gości.  
Dostępne: parking, zadaszony taras, hotelik i 
domki noclegowe oraz wiata do grillowania. 
 

Sala II 

 

Tutaj możecie wyprawić wesele na 120 osób. 
Góralska chata z antresolą idealnie podkreśli 
wyjątkowy klimat tego miejsca. Otoczenie gór 
tworzy urokliwą atmosferę, której na długo 
żadne z  

Was nie zapomni.  
Dostępne: parking, zadaszony taras, plac 
zabaw dla najmłodszych, hotelik i domki 
noclegowe oraz wiata do grillowania. 
 
 

 

Wszystkie 3 sale leżą w otoczeniu szczytów Beskidu, dzięki czemu okolica idealnie 

nadaje się na śluby i wesela w plenerze oraz na sesje fotograficzne 
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Co zrobić, żeby było jeszcze taniej? 

 
 

Skorzystać z naszych PROMOCJI! Mamy dla Was kilka niespodzianek. 
 

Chcecie pobrać się w 2018 lub 2019 roku? W Gościńcu Szumnym możecie za darmo 
otrzymać:  

 Toyota Tundra do ślubu GRATIS*
 Noclegi dla gości weselnych GRATIS*
 Wódka weselna GRATIS*
 Pakiet wódka weselna, piwo oraz wino GRATIS*
 Fontanna czekoladowa GRATIS*
 Wynajem romantycznego powozu za jedyne 600 zł.

 

*Promocje obowiązują przy wyborze określonego Menu weselnego. 
 
 

 

A co zrobić, żeby było ciekawiej? 

 
 

Chcecie zorganizować ciekawą rozrywkę dla gości, ale nie macie pomysłu? Oferujemy Wam 
szereg atrakcji, dzięki którym nikt nie będzie się nudził. Każda z nich to także świetna opcja na 
wieczór panieński czy kawalerski, poprawiny lub przedweselną imprezę. 
 
 

Dostępne opcje to między innymi: 
 

 podgrzewany basen (możliwość kąpieli także w zimie)
 unikatowe na skalę kraju noclegi w domkach w zboczu góry
 fotobudka
 wesele w plenerze
 zabawa przy góralskiej kapeli
 ślubny przejazd bryczką konną oraz transport gości powozami
 organizacja kuligów weselnych zimą
 grille i ogniska w trakcie wesela
 regionalne menu
 fontanna czekoladowa
 pokaz sztucznych ogni
 pokazy tańca
 pokazy ognia i sztuki kuglarskiej
 plener zdjęciowy na tle beskidzkich szczytów
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 organizacja oprawy: muzycznej – kapela lub DJ i filmowej – kamerzysta
 quady
 paintball
 kąpiel w baliach z gorącą wodą
 pokazy łucznicze z konkursami

 

 

Zorganizujemy nie tylko wesele 

 
 
 

Z nami zorganizujesz każdą imprezę! Imprezy firmowe, okolicznościowe, wigilijki, zimowe 

kuligi to dla nas żaden problem. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my 

przygotujemy dla Ciebie idealne przyjęcie. 
 
 

 

SPRAWDŹ TAKŻE! 
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