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Lesko - Obóz narciarski 14-18 lat
Zalety:
-zakwaterowanie przy stoku
-paintball
-skutery śnieżne
Zakwaterowanie
LESKO-SKI w Weremieniu bezpośrednio na stoku. Pokoje 4, 5 os. z łazienkami i TV, sala kominkowa oraz
mini restauracja.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów. Wyżywienie: 3 posiłki podwieczorek w restauracji obiektu. Pierwszy posiłek:
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu prowiant na drogę powrotną. Transport: Autokar
turystyczny. Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. Opieka wychowawców - instruktorów. Realizacja programu.
Program
Stok położony o "rzut śnieżką" od hotelu jest do waszej dyspozycji przez cały dzień. Zajęcia prowadzone
przez waszych ulubionych instruktorów pozwolą rozwinąć umiejętności jazdy. Trasy oświetlane, ratrakowane
i sztucznie naśnieżane spełnią oczekiwania najbardziej wymagających. Wieczorami przy kominku zapoznamy
was z zasadami konserwacji sprzętu, ustawiania wiązań, dekalogiem narciarza i snowboardzisty.
Całość uzupełnią atrakcje ujęte w programie ramowym:
1 dzień- Przyjazd do ośrodków, zakwaterowanie i spotkanie organizacyjne
2-7 dzień- zajęcia programowe a ponad to, Wieczór Tajemnic- nasz bieszczadzki przyjaciel wprowadzi was w
świat legend i baśni związanych z tutejszą okolicą. Oczywiście nie obędzie się bez ogniska z pieczeniem
kiełbasek i dyskotek. Weźmiecie również udział w wielu grach i zabawach, które w ciekawy sposób wypełnią
wasz czas.
8 dzień- Po śniadaniu wyjazd do domu.
Program fakultatywny
Pakiet dla aktywnych- cena 90zł.
Winter explorer- Zapierająca dech w piersiach wyprawa samochodami terenowymi przez bieszczadzkie
bezdroża. Śnieżne safari- przejażdżka za sterami skutera pod okiem instruktora.
Wypad na stok- białe szaleństwo na nartach lub snowboardzie z instruktorem- cena 40zł.
12.01 - 19.01
1099 zł 1049 zł
19.01 - 26.01
1099 zł 1049 zł
26.01 - 02.02
1099 zł 1049 zł
02.02 - 09.02
1099 zł 1049 zł

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja
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09.02 - 16.02
1099 zł 1049 zł
16.02 - 23.02
1099 zł 1049 zł

Promocja
Promocja

Biuro Podróży GEOTOUR UL. SOBIESKIEGO 8
41-500 CHORZÓW tel/fax: 32 249 14 53, 3460306, 3460307 tel.kom 500-55-66-00
e-mail: geotour@geotour.pl
www.superwakacje.com.pl
www.biletyautobusowe.com.pl
Dane kontaktowe: Firma: Geotour województwo: śląskie Chorzów, Sobieskiego 8 telefon: 323460306, 322491453 GG:
2805753 geotour@geotour.pl ; www.geotour.pl ; www.geotour.com.pl
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