
 

 

     ZIMOWISKO Z NARTAMI 

  P O D H A L E          
 

1 DZIEŃ 
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd z Trójmiasta. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd w okolice Zakopanego  
w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w pensjonacie podhalańskim, ciepła kolacja, nocleg. 
 

Uczestnicy zimowiska zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie - domowe posiłki kuchni regionalnej - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

2-7 DZIEŃ 
POBYT NA PODHALU ORAZ REALIZACJA PROGRAMU 

✓ NAUKA I DOSKONALENIE JAZDY NA NARTACH – 5 dni  
szkolenie w grupach według umiejętności (podstawowa i zaawansowana) zgodnie z programem 
nauczania PZN; zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia do prze-
prowadzania szkoleń; 
Stoki narciarskie: np.: Małe Ciche, Suche Ski, Wierch Rusiński, Kotelnica Białczańska – wybór sto-
ków uzależniony będzie od warunków atmosferycznych oraz opanowania umiejętności przez 
grupę – ze względów bezpieczeństwa decyzję o doborze stoków podejmuje kierownik zimowiska; 

✓ wypoczynek w Termach Podhalańskich (zespół całorocznych basenów termalnych, zewnętrznych i we-
wnętrznych, wyposażonych w różnorodne urządzenia do hydromasażu takie, jak: fontanny, wodotryski, 
masaże i gejzery wodne); 

✓ zabawa na największym lodowisku w Zakopanym (lodowisko na terenie Centralnego Ośrodka Sportu    
o powierzchni 1800 mkw. - wypożyczenie łyżew w cenie); 

✓ wycieczki autokarowe do Zakopanego i okolic (np.: Krupówki, Wielka Krokiew, spacer najstarszą czę-
ścią Zakopanego – ul. Kościeliską); 

✓ kąpiel na basenie w Nowym Targu (doskonały wypoczynek i zabawa pośród wielu ciekawych atrakcji 
wodnych: masaż karku szeroki, wodospad, gejzer wodny, ściana wodna, gejzer powietrzny, ławka  
z napowietrzaniem, zjeżdżalnia rurowa),  

✓ piesze wycieczki krajoznawcze (zabytki przyrody, obiekty kultury regionalnej). 
✓ zajęcia świetlicowe i konkursy, quizy, zabawy integracyjne, dydaktyczne gry planszowe, 
✓ zajęcia sportowo – rekreacyjne (np.: tenis stołowy, gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe, za-

wody narciarskie, gry i zabawy na śniegu), 
✓ dyskoteka, 
✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

8 DZIEŃ 
Po wczesnym śniadaniu (+suchy prowiant na drogę) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta ok. 20:00.  
 

TERMIN CENA 

12.02 - 19.02.2022 1.999 PLN 

19.02 - 26.02.2022 1.999 PLN 
dzieci bez własnego sprzętu 

narciarskiego 2.124 PLN 

 

 
CENA ZAWIERA 

dojazd i obsługę wygodnym autokarem 
turystycznym z toaletą, video, barem, 
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspo-
zycji grupy; 7 noclegów - pokoje 2-5 oso-
bowe z pełnym węzłem sanitarnym; wy-
żywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy 
prowiant na drogę powrotną; wypoczy-
nek i realizację programu; bilety wstępu 
na baseny oraz do wszystkich zwiedza-
nych obiektów; opiekę wykwalifikowa-
nej kadry pedagogiczno-instruktorskiej 
zatwierdzonej przez Kuratorium Oświa-
ty, opiekę medyczną; opiekę ratownika 
na basenie; ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków NNW Signal 
Iduna - suma gwarancyjna 10.000 zł, 
opłatę za wyciągi narciarskie (ski-pass) - 
5 dni. 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

uczestnicy powinni posiadać kask nar-
ciarski ważną legitymację szkolną oraz 
kieszonkowe wyłącznie na własne wy-
datki (według uznania rodziców).  

 

 
SPRZĘT NARCIARSKI 

istnieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu narciarskiego (narty, wiązania, 
buty, kijki) w cenie 125 zł 
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