OBÓZ NARCIARSKI

SŁOWACJA
TERMIN
20.02 - 27.02.2022

CENA
2.485 PLN

dzieci bez własnego sprzętu
narciarskiego

2.635 PLN

CENA ZAWIERA
dojazd i obsługę wygodnym autokarem
turystycznym z toaletą, video, barem,
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspozycji grupy; 6 noclegów - pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadanie,
lunch pakiety, obiadokolacje) + suchy
prowiant na drogę powrotną oraz dodatkowa obiadokolacja w Tatralandii;
wypoczynek i realizację programu; bilety wstępu na baseny oraz do wszystkich zwiedzanych obiektów; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-instruktorskiej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, opiekę medyczną;
opiekę ratownika na basenie; ubezpieczenie od ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków ( sumy gwarancyjne: KL - 10.000
€, NNW - 10.000 zł), turystyczny fundusz
gwarancyjny, opłatę za wyciągi narciarskie (ski-pass) - 5 dni.
DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, Unijny Certyfikat COVID (tak zwany paszport covidowy), kartę ubezpieczenia EKUZ, prowiant na pierwszy dzień wycieczki oraz
kieszonkowe na własne wydatki (według uznania rodziców).
SPRZĘT NARCIARSKI
istnieje
możliwość
wypożyczenia
sprzętu narciarskiego (narty, wiązania,
buty, kijki) w cenie 150 zł

1 DZIEŃ
Wcześnie rano (ok. 07:00) wyjazd z Tczewa. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd do Tatrzańskiej
Łomnicy w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w Hotelu Tatranec ** www.hoteltatranec.com, ciepła
kolacja, nocleg.
Wyżywienie - posiłki kuchni regionalnej - 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch pakiety i obiadokolacje).
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
2-6 DZIEŃ
POBYT W TATRZAŃSKIEJ ŁOMNICY ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
✓ DOSKONALENIE JAZDY NA NARTACH (grupa zaawansowana) – 5 dni
szkolenie w grupach według zgodnie z programem nauczania PZN; zajęcia prowadzone są przez
instruktorów posiadających uprawnienia do przeprowadzania szkoleń;
Ośrodki narciarskie: Tatrzańska Łomnica lub Szczyrbskie Jezioro – wybór stoków uzależniony będzie od warunków atmosferycznych i warunków śniegowych – ze względów bezpieczeństwa decyzję o doborze stoków podejmuje kierownik obozu;
7 DZIEŃ
Po śniadaniu (+suchy prowiant) wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd na całodzienny pobyt do
PARKU WODNEGO TATRALANDIA - największego Parku Wodnego w tej części Europy. Znajduje się tu 14
termalnych basenów z wodą o leczniczych właściwościach i temperaturze 24-39 °C. Baseny oferują wiele
dodatkowych atrakcji takich jak: mosty pontonowe, krzesła i łóżka z masażami wodnymi, wodne grzybki,
perłowe kąpiele, prysznice, sztuczne prądy, ścianę do wspinaczki i wiele innych. Dużą atrakcję zarówno dla
dzieci jak i dorosłych są różnorodne rury i zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności. Każdego dnia na basenach
odbywają się animacje, konkursy, a dla miłośników aktywnego wypoczynku wodny aerobik. Po obiadokolacji
wyjazd w drogę powrotną do Tczewa.
8 DZIEŃ
Przyjazd do Tczewa w godzinach porannych.
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