Zapraszamy
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym
Ferie ZIMOWE Z BUNNY SNOW!
Zapisz dziecko do 30.09

Gdzie Jedziemy

GDZIE MIESZKAMY

Murzasichle: to malownicza miejscowość
położona w województwie małopolskim,
w powiecie tatrzańskim. Panują tu doskonałe
warunki narciarskie. Na miejscu znajdują
się uznane stacje narciarskie z wyciągami
krzesełkowymi czy wygodnymi kanapami.
Oprócz typowo sportowych rozrywek czekają
alternatywne zimowe atrakcje.

Pensjonat „U Tośki 3:): to przytulny,
murowany, typowo góralski dom z miłą
i rodzinną atmosferą . Pensjonat posiada
stołówkę w stylu zakopiańskim,
salę kominkową, salę świetlicową doskonałą
do organizacji czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży, siłownię, saunę, jacuzzi oraz
wiatę z miejscem na ognisko. Mieszkamy
w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami.

GDZIE JEŹDZIMY NA STOKI
MURZASICHLE – To tu grupy początkujące będą stawiać swoje pierwsze kroki.
Oraz to tutaj zakończymy obóz zawodami narciarsko-snowboardowymi.
MAŁE CICHE – to najbliższa stacja narciarska położona zaledwie ok.3 km od ośrodka.
Znajdują się 2 wyciągi krzesełkowe oraz dwa nowoczesne orczyki.
KOZINIEC SKI – jedna z przyjaźniejszych stacji narciarskich w regionie, a do tego z super
południową ekspozycją.
BIAŁKA TATRZAŃSKA – stoki na Kotelnicy Tatrzańskiej to jeden z najnowocześniejszych
ośrodków narciarskich w Polsce, kilkanaście kilometrów tras, podgrzewane kanapy a do tego
szerokie stoki i pełno atrakcji towarzyszących, takich jak snowpark w którym znajdują
się przeszkody dla osób początkujących jak i zaawansowanych.

OPRÓCZ ZAJĘĆ NA STOKU CZEKAJĄ NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE
Wieczór przy ognisku lub w chacie grillowej
Wycieczka do Zakopanego
Konkurs fotograficzny
Aqua Park zakopane
Zabawy integracyjne
Wieczory filmowe
Dzień freestylowy
Zajawka na dechę
Snow Tubing
Snow Wind

Program:

1 dzień

2-6 dzień

7 dzień

Przyjazd na miejsce,
zakwaterowanie,
dobór sprzętu, zapoznanie
z dekalogiem narciarza
snowboardzisty, wieczór
integracyjny

Zajęcia
będą trwały 6h dziennie.
Grupy zaawansowane cały
dzień jazdy z przerwami
wypoczynkowymi na stoku,
grupy początkujące 3 godziny
zajęć do południa,
przerwa obiadowa, 2 godziny
zajęć po południu.

Zawody
narciarsko-snowboardowe,
atrakcja, obiad,
powrót do domu

CENA

*

*CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie, wyżywienie w pensjonacie U Tośki,opiekę instruktorsko-wychowawczą, skipassy

Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.280 PLN/Turnus
Posiadamy własny nowy sprzęt snowboardowy oraz narciarski.
Cena nie zawiera transportu pociągiem koszt około 80 PLN/strony
Cena nie zwiera ubezpieczenia NNW -Sport

