
PROGRAM WYPOCZYNKU W TATRACH:

ZAKWATEROWANIE:

W CENIE ZIMOWISKA GWARANTUJEMY:

ź Pensjonat w centrum Białego Dunajca
ź Liczba miejsc: 45
ź Pokoje 4-6 osobowe w pełni wyposażone
ź Łazienki w pokojach i na korytarzu
ź Budynek murowany, piętrowy, ogrodzony
ź Stołówka, świetlica, sprzęt RTV

30.01 - 08.02.2017 Koszt: 200,00 /os

ˇBogaty program turystyczny i kulturalny
ˇSprzęt narciarski, karnety oraz opiekę 

instruktora na stoku
ˇZakwaterowanie
ˇTransport autokarowy
ˇWyżywienie (5 posiłków dziennie)
ˇOpiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej
ˇOpiekę medyczną, przewodnika, ratownika
ˇUbezpieczenie NNW - Signal Iduna
ˇBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
ˇTransport autokarowy w czasie 

wypoczynku

Zabawy w Aquaparku w Zakopanem

Zabawy na śniegu, dyskoteki, gry,
zabawy integracyjne i inne atrakcje

REALIZACJA PROGRAMU
PROMOCJI ZDROWIA
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Narty i snowboard - nauka i doskonalenie jazdy z instruktorem
(1 raz podczas pobytu, zapewniamy sprzęt i karnety)

Wycieczki do Zakopanego (Kompleks Skoczni Narciarskich, 
Muzeum Tatrzańskie, Krupówki)

Wycieczka do Gliczarowa Górnego

Wycieczka na Wiktorówki

Wycieczka do Jaszczurówki

Wycieczka piesza na Gubałówkę

Zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego

BIAŁY DUNAJEC - zimowisko pod Tatrami



PROGRAM WYPOCZYNKU W PIENINACH:

OCHOTNICA DOLNA - z zimą za pan brat

ZAKWATEROWANIE:

W CENIE ZIMOWISKA GWARANTUJEMY:

ź Pensjonat BARNASIÓWKA
ź Liczba miejsc: 100
ź Pokoje 4-6 osobowe w pełni wyposażone
ź Łazienki w pokojach i na korytarzu
ź Budynek murowany, piętrowy, ogrodzony
ź Stołówka, świetlica, sprzęt RTV

30.01. - 08.02.2017 Koszt: 200,00 /os

ˇBogaty program turystyczny i kulturalny
ˇSprzęt narciarski, karnety oraz opiekę 

instruktora na stoku
ˇZakwaterowanie
ˇTransport autokarowy
ˇWyżywienie (5 posiłków dziennie)
ˇOpiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej
ˇOpiekę medyczną, przewodnika, ratownika
ˇUbezpieczenie NNW - Signal Iduna
ˇBilety wstępu do zwiedzanych obiektów
ˇTransport autokarowy w czasie 

wypoczynku

Narty i snowboard - nauka i doskonalenie jazdy z instruktorem
(1 raz podczas pobytu, zapewniamy sprzęt i karnety)

Wycieczka do Niedzicy, Dębna, Czorsztyna

Wycieczka do Ludźmierza, Jaworek i Szczawnicy

Wycieczki po Gorczańskim Parku Narodowym

Zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego

Wycieczki do Zakopanego
Kompleks Skoczni Narciarskich, Muzeum Tatrzańskie, Krupówki

Zabawy w Aquaparku w Zakopanem

Zabawy na śniegu, dyskoteki, gry,
zabawy integracyjne i inne atrakcje

REALIZACJA PROGRAMU
PROMOCJI ZDROWIA
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


	Strona 1
	Strona 2

