Polska - Ferie zimowe w Zakopane
Miejsce:
Oferta:

Polska - Zakopane
Zima 2019

Informacje dotycz?ce wycieczki
Cena za osob?:
D?ugo??:
Nazwa hotelu:
Typ dojazdu:
Wy?ywienie:

1060 PLN/os.PLN
7
Villa za Wod?
Autokar
3 x dziennie

Opis wycieczki
Zapytaj o zni?k? !! 100 z? *(ilo?? miejsc w promocji ograniczona)

Jeszcze ca?kiem nie zapomnieli?my o urokach lata a ju? przed nami okres ?wi?teczny, karnawa? i ferie. Zima to równie?
czas wspania?ej zabawy i zimowego wypoczynku na bia?ych szlakach.

ZAKWATEROWANIE:
O?rodek wypoczynkowy "Willa za Wod?" w Zakopanem Olcza. Pokoje 3,4,5 osobowe z ?azienkami. Na miejscu:
jadalnia, ?wietlica, sala dyskotekowa z lustrami.
WY?YWIENIE:
Trzy posi?ki dziennie. pierwszy posi?ek: obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni ?niadanie w dniu wyjazdu + suchy
prowiant na drog? powrotn?.
TRANSPORT:
Autokar o podwy?szonym standardzie (ogrzewanie, video, barek) na ca?y czas pobytu.

UBEZPIECZENIE:
NNW i narciarskie SKI- Polska
OPIEKA:
fachowa opieka wychowawców, instruktora narciarstwa i kierownika grupy.

PROGRAM:
Narty, narty - doskonalenie umiej?tno?ci narciarskich pod okiem instruktora. Dla nowicjuszy prowadzona b?dzie
nauka od podstaw. Wyjazdy na kompleksy narciarskie: Rusi?ski Stok, Bukowina Tatrza?ska, Witów SKI,
ognisko z kie?baskami na terenie o?rodka,
wieczorna dyskoteka,
zwiedzanie Zakopanego - spacer po Krupówkach,, skocznie narciarskie, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach oraz Jaszczurówka,
"Hej gór nasze góry" -spotkanie z góralem, prezentacja strojów, instrumentów oraz liczne bajanie o zwyczajach i
obrz?dach góralskich,
baseny termalne w Chocho?owie - oferuj?cy liczne wodne atrakcje dla dzieci i m?odzie?y m.in.. (basen-statek,
zje?d?alni? rodzinn?, ?a?ni? parow? dla m?odych adeptów saunowania, Statek Piracki na pla?y trawiastej, plac
zabaw wewn?trzny dla dzieci, które zaczynaj? swoj? przygod? z wod? dwa baseny zewn?trzne termalne z
atrakcjami wodnymi (rw?ca rzeka, dysze wodne, etc.) - trzy zje?d?alnie
udzia? w imprezach lokalnych w Zakopanem,

teleturniej z nagrodami (I nagroda - bezp?atne miejsce na wyjazd wakacyjny 2019 r.)
CENA OBEJMUJE:
Transport autokarowy,
ubezpieczenie NNW - SKI Polska,
6 noclegów z wy?ywieniem FB (3 z dziennie) ,
opieka wychowawców, kierownika grupy i instruktora narciarskiego,
zaj?cia programowe.
CENA NIE OBEJMUJE:
Wypo?yczenie kompletu nart ok. 20-25 z? / osoba/dzie?
Karnety narciarskie p?atne dodatkowo w zale?no?ci od wykorzystania tras - sugerujemy ok. 60 z?. dziennie.
ZABIERZ ZE SOB?:
Narty, obuwie zimowe, r?kawiczki + 2 pary grubych skarpet, zimowa kurtka, ciep?y sweter lub polar, ciep?e czapki,
szalik, krem ochronny zimowy, bielizna osobista na zmian?, przybory toaletowe, r?czniki, obuwie sportowe, strój
k?pielowy, klapki, ma?y plecak. Proponowane kieszonkowe - ok. 100 z? (na w?asne wydatki). Zalecane jest posiadanie
kasku ochronnego (dla osób je?d??cych na nartach)

MIASTA WYJAZDOWE:
Wyjazd:
Siedlce - godz 7:00 (przed Dworzec PKP)
Warszawa - godz. 9:00 (PKiN przed Muzeum Techniki)
Przyjazd:

Warszawa - ok. godz. 20:00 (PKiN przed Muzeum Techniki)
Siedlce - ok godz. 22:00 (przed Dworzec PKP)

