
 

 

OFERTA 

OBÓZ NARCIARSKI - PIENINY – 7 DNI 

Termin: 21.02 do 28.02.2021                                                       Wiek uczestników: 8-17 lat 

Program wycieczki: 
Nauka i doskonalenie jazdy na nartach z instruktorem narciarstwa. Grupy 
dobierane są pod względem umiejętności. Codzienne, 4-godzinne zajęcia na 
stoku CZORSZTYN- SKI, który gwarantuje świetnie przygotowane trasy narciarskie: 
Wizyta Janosika,  Ognisko z pieczeniem kiełbasek, Zabawy na świeżym powietrzu, 
bitwa na śnieżki, budowanie ze śniegu, Dyskoteki, zabawy świetlicowe, konkurs 
plastyczny, quizy, konkursy, Dzień obozowicza- organizowanie zabaw 
proponowanych przez uczestników. 
 
SZKOLENIE NARCIARSKIE : 
prowadzone będzie przez doświadczonych instruktorów narciarstwa w grupach  
z podziałem pod względem stopnia zaawansowania uczestników (grupa 
początkująca – dzieci, które nigdy nie jeździły na nartach, grupa 
średniozaawansowana oraz doskonalenie jazdy dla osób zaawansowanych). 
Zajęcia odbywać się będą codziennie przez 4 godziny w ośrodku narciarskim 
Czorsztyn Ski www.czorsztyn-ski.com.pl. Ośrodek mieści się na zboczach góry 
Wdżar, która wznosi się na wysokość 767 m n.p.m. Do dyspozycji narciarzy jest 8 
różnorodnych tras, 6 wyciągów narciarskich. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Zakwaterowanie w Willi Małgośka,  malowniczo położonej u stóp Pienin, nieopodal 
Krościenka nad Dunajcem. Piękna przyroda i krystalicznie czyste powietrze oraz 
niepowtarzalny urok góralskiej wsi pozwalają oderwać się od miejskiego zgiełku. Z 
okien co rano powita Was wspaniały widok na Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. 
Nocleg w pokojach 3-6 osobowych z łazienkami. Pyszna, domowa kuchnia: 4 posiłki 
dziennie. 
 
 
 



 

 

OFERTA 

 
TRANSPORT: 
autokar klasy lux z klimatyzacją, toaletą oraz  DVD. Wyjazd z Poznania – Stadion przy 
Bułgarskiej. 

 
 

Cena:  1265 zł/os. 
 
Dodatkowo płatne karnety dla dzieci w wieku 8-16 lat - 360 zł, dla młodzieży 17 lat - 
420 zł. 
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego w cenie 150 zł. 
Płatność za karnety i sprzęt narciarski w dniu wyjazdu u kierownika obozu.  
 
UWAGA: 
 
Bezpieczny wyjazd -  100 % zwrotu na wypadek kolejnego lock down. 
 
Możliwość realizacji BONU TURYSTYCZNEGO  
Płatność – zaliczka  350 zł/os.  płatna przy zapisie,  druga wpłata  -  915 zł/os.  
płatne do 31.01.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! Od 26 listopada 2016 Uczestnicy naszych wycieczek są objęci 
obowiązkową składką ubezpieczeniową na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(TFG) – składka ta wynosi 10 zł/os. i zostanie doliczona do końcowej ceny wycieczki. 


