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Murzasichle - Narciarskie ABC - ABC Snowboardu
ID ogłoszenia: 35316 / 232939

URL: http://www.eholiday.com.pl/35316
Cena: 1 410 PLN
Lokalizacja: śląskie

ZIMOWISKO 2016 W TATRACH
"NARCIARSKIE ABC" lub "ABC SNOWBOARDU"
Wiek uczestników: 6 - 11 lat.
Oferta dla dzieci, które po raz pierwszy będą miały kontakt z nartami / deską lub nie opanowały jeszcze
podstaw jazdy. Program przewiduje naukę jazdy od podstaw.
Daty turnusów - Miasta zbiórek:
* 13.02.2016-20.02.2016 (8 dni) - Łódź, Gdańsk, Katowice
* 20.02.2016-27.02.2016 (8 dni) - Łódź, Gdańsk, Katowice
OPIS MIEJSCOWOŚCI:
Zimowisko odbędzie się w malowniczo położonej górskiej miejscowości Murzasichle, znajdującej się
pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Miejscowość leży u podnóża Tatr, na skraju Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Dom Wypoczynkowy U Wdowca, do którego jedziemy, jest położony w bezpośrednim
sąsiedztwie małego wyciągu narciarskiego i w pobliżu (300 m) większych wyciągów narciarskich, z pięknym
widokiem na panoramę Tatr, z dala od miejskiego gwaru i ruchliwych arterii. Różne stopnie trudności
zjazdów i widoczny teren, bardzo sprzyjają bezpieczeństwu, pozwalając jednocześnie na stopniowanie
trudności w jeździe.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
- Dom Wypoczynkowy "U Wdowca" znajduje się nieopodal wyciągu narciarskiego oraz w pobliżu (500 m)
Kompleksu Narciarskiego Murzasichle. Jest również doskonałą bazą wypadową na różnego rodzaju
wycieczki;
- Uczestnicy będą mieszkać w pokojach 2-5-osobowych z łazienkami;
- Pełne wyżywienie: posiłki 3 razy dziennie podwieczorek. Niejadków mamy na oku i pilnujemy, aby zawsze
byli najedzeni;
- Na terenie wokół pensjonatu jest do dyspozycji sprzęt narciarski wraz z serwisem, sala mini-klubu,
ping-pong oraz zadaszony grill.
KADRA:
Grupy pod opieką sprawdzonych przez nas wychowawców przygotowanych do pracy i opieki nad
najmłodszymi. W czasie zajęć i nauki jazdy na nartach na stoku dodatkowo zapewniony nadzór i opieka
instruktorów narciarstwa.
PROGRAM:
- 4 dni jazdy na nartach lub desce z zapewnionym sprzętem, instruktorami narciarstwa na bezpiecznym stoku,
położonym w pobliżu ośrodka ewentualne jazdy wieczorne na oświetlonym stoku narciarskim;
- wycieczka autokarowa do Zakopanego, w tym: udział w programie Górskiej Akademii, czyli zabawie opartej
na prostej wycieczce górskiej z udziałem ratowników TOPR, gdzie poznamy podstawy zachowania się w
górach, tatrzańską przyrodę w zimowej aurze, odbędziemy praktyczne przeszkolenie lawinowe z
wykorzystaniem m.in. detektorów i czujników lawinowych. Spędzimy również kilka chwil na Krupówkach;
- wizyta w Termach - kompleksie basenów w Białce Tatrzańskiej, czyli ponad czterogodzinne szaleństwo w
ciepłych wodach termalnych oraz chwila beztroskiej zabawy i relaksu;
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- warsztaty wyrobów z siana i słomy - prowadzone przez twórców ludowych, zajęcia
ekologiczno-przyrodnicze na wesoło, na których dzieci samodzielnie wykonają figurki z siana lub słomy,
przyozdabiając je różnymi naturalnymi elementami, każdy uczestnik zabiera na pamiątkę stworzoną przez
siebie figurkę;
- dyskoteka z dużą ilością świateł i innych efektów;
- konkurs karaoke, "Randka w ciemno", quiz obozowy i wiele innych.
CENA ZIMOWISKA ZAWIERA:
- dojazd i powrót PKP lub PolskimBusem (w zależności od liczby uczestników) z miejsca zbiórki autokar (wg
tabeli w ofercie);
- ubezpieczenie NNW TU Signal Iduna;
- zakwaterowanie (7 noclegów) oraz pełne wyżywienie;
- opiekę medyczną;
- opiekę pedagogiczną oraz instruktorów narciarstwa w czasie zajęć nauki jazdy na nartach;
- bardzo bogaty program oraz sprzęt potrzebny do realizacji programu (W TYM SPRZĘT NARCIARSKI lub
SNOWBOARDOWY);
- obfitą dokumentację fotograficzną z wyjazdu (do pobrania przez Internet ze wskazanej lokalizacji po
zakończeniu całego sezonu zimowego).
CENA ZIMOWISKA NIE ZAWIERA:
- karnetów na wyciągi (szacunkowy koszt karnetów w Murzasichlu na cały wyjazd dla jednej osoby: 120 zł
dla uczestnika uczącego się od podstaw, 160 zł dla uczestnika szkolącego się i umiejącego jeździć w stopniu
średnim, 220 zł dla uczestnika zaawansowanego w jeździe na nartach,
- wyposażenia uczestników w kaski narciarskie (każdy uczestnik zabiera ze sobą własny kask).
Cena zimowiska: 1410 zł narty lub 1430 zł snowboard / 8 dni
Liczba miejsc ograniczona!
Aby dokonać rezerwacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej
akademia-przygody.pl lub skontaktować się z nami drogą telefoniczną 518 936 102.
Aktywacja: 19/11/15 11:08, edycja: 19/11/15 11:13, wyróżnienie: 03/12/15 10:30, podbicie: 03/12/15 10:34, odsłony:
693
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