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OBÓZ NARCIARSKI – BIAŁKA TATRZAŃSKA – 7 DNI 

Termin:  

13.02.2021 – 20.02.2021                                                   Wiek uczestników: 8-17 lat 

Program wycieczki: 
Poronin to duża miejscowość podhalańska, rozłożona u stóp dwóch pasm 
górskich – Pogórza Gubałowskiego i Pogórza Gliczarowskiego, wzdłuż 
potoków Porońca i Zakopianki. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Willa położona jest w Poroninie w cichym i zacisznym miejscu , z naszego 
ośrodka rozpościera się piękny widok na tatrzańskie szczyty. Oferujemy 
komfortowe pokoje z łazienkami, wygodnymi łóżkami, balkonami.  Ośrodek 
dysponuje również salą konferencyjną na około 45 osób , w której odbywają 
się warsztaty, szkolenia, prezentacje. 
Do dyspozycji naszych gości jest parking na terenie posesji ( samochody 
prywatne , autokar ) , teren zielony służący do relaksu i wypoczynku . Atrakcją 
dla naszych gości jest staw z pstrągami , przy którym można miło spędzić 
czas. Na życzenie naszych gości organizujemy imprezy i spotkania w 
góralskim szałasie – to idealne miejsce na grilla , imprezę integracyjną czy 
spotkanie z lokalnym folklorem. Naszym atutem jest domowa kuchnia, 
smaczna, obfita, urozmaicona, z góralskimi akcentami. W bliskiej odległości 
od naszego ośrodka znajdują się stacje narciarskie, baseny termalne , tereny 
sportowe ( hala sportowa oraz stadion piłkarski ). Z naszej strony 
zapewniamy , że dołożymy wszelkich starań by pobyt był dla Państwa miłym 
i niezapomnianym przeżyciem. 
 
Willa Austryjok 
ul. Tatrzańska 99a 
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34-520 Poronin 
www.austryjok.pl 
 
WYŻYWIENIE: 
Domowa kuchnia, smaczna, obfita, urozmaicona, z góralskimi akcentami. 
 
 

Cena:   
KOSZT CAŁKOWITY Z VAT 
I turnus 1425 PLN + Skipass (ceny Skipass ukażą się w terminie 
późniejszym, w 2020 wynosiły kolejno do 10 lat – 385 zł, powyżej 10 lat 
– 410 zł) 
za Skipass proszę dokonać wpłaty na konto najpóźniej na 2 tygodnie 
przed wyjazdem wpisując w tytule :”Skipass”  
Proszę zapoznać się z ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji oraz 
przerwania imprezy turystycznej. 
 
Rabat - Kolejne dziecko z rodzeństwa - 50 PLN za turnus 

 
Cena zawiera:  

• pobyt w ośrodku willa Austryjok w pokojach 2-5 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym 

• śniadanie, obiadoklacje, podwieczorkek, prowiant na stok, 
ogólnodostępna woda, herbata i kawa 

• ubezpieczenie NNW 
• transport autokarem Poznań-Poronin (i powrót) oraz pod stacje 

narciarskie 
• opiekę wychowawców/instruktorów 
• 6 dni jazdy na nartach / snowbordzie (6 dni po ok. 6 godz.) na stokach 

w Białce Tatrzańskiej, Suche Ski Jurgowie (pierwszy dzień, dobór 
sprzętu, podział na grupy, rozjeżdżenie) 
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• w przypadku II turnusu – 5 dni jazdy na nartach / snowbordzie (5 dni 
po ok. 6 godz.) na stokach w Białce Tatrzańskiej, Suche Ski, Jurgowie 
(pierwszy dzień, dobór sprzętu, podział na grupy, rozjeżdżenie) 

• nauka od „0” oraz doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie z 
podziałem na grupy pod względem umiejętności 

• wieczorna videoanaliza, pokaz filmów szkoleniowych 
• gra w piłkarzyki, ping-pong, gry planszowe rozrywkowo-integracyjne 
• XboX Kinect , puszka pandory i inne zabawy integracyjne 
• dyskoteki, zabawy  taneczne, 
• wieczory filmowe, 
• zabawy na śniegu 
• zawody narciarskie i snowboardowe 
• zabawy na trickboard 
• biesiada w domku grillowym 

 
Cena nie zawiera:  

• wypożyczenia sprzętu do jazdy na nartach (buty, narty, 
kijki)/snowboard (buty/deska) – ceny ukażą się 15.09.20 

• karnetów narciarskich (skipass) 
• każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku 
• w przypadku diety bezglutenowej dopłata 20 zł/os za każdą dobę 

pobytu 
 
UWAGA: 
 
Możliwość realizacji BONU TURYSTYCZNEGO  
Bezpieczny wyjazd -  100 % zwrotu na wypadek kolejnego lock down. 
 
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. 


