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Zimowisko – 7 dni - turnus 28 stycznia - 3 lutego 2017r. – Niedzica

850 zł

Region

Podhale – Małopolska

Miejscowość

Niedzica

Profil wyjazdu

Wyjazd dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i rodzin - nauka i doskonalenie jazdy na nartach

Transport

Autokar - transport do Niedzicy i transfer na stok (ok. 2km) do Polany Sosny

Wyżywienie

3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja. Pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji, a kończy
śniadaniem i obiadem w ostatnim dniu.

Zakwaterowanie

Hotel Pieniny w Niedzicy, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV

Polana Sosny nocą

Hotel w zimowej scenerii

Pokoje z łazienką i TV

Przykładowy pokój 2 osobowy

Hotel Pieniny - łazienka

Pokój 2 osobowy w hotelu

Jadalnia

Polana Sosny

Kręgielnia

Polana Sosny

Świadczenia

6 noclegów w Hotelu Pieniny w Niedzicy - pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV, 3 posiłki dziennie.
W trakcie pobytu zapewniamy dodatkowe atrakcje: 1 wyjazd na basen do Nowego Targu, 2 x po 2
godziny korzystanie z kręgielni dwutorowej i sali gier (bilard, stół do tenisa, kręgielnia), dyskotekę z
profesjonalnym DJ-em oraz zwiedzanie Elektrowni Wodnej oraz tamy na Dunajcu.

Ubezpieczenie

NNW – 10 tys.

Wymagania

Zalecany wiek uczestników od 10 lat. Uczestnik wyjazdu wypełnienia kartę kwalifikacyjną,

Cena turnusu

Koszt turnusu – przy grupie 45 uczestników to - 850 zł, dzieci, młodzież i dorośli (w pokojach 3, 4, 5
osobowych). Koszt pobytu dla osób dorosłych to 940 zł.
Cena nie obejmuje cen wyciągów i sprzętu narciarskiego

Sprzęt narciarski

Wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty, buty, kije i kask) w cenie około 35 zł na dzień,

Kadra

Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kierownika, wychowawców oraz osoby uczącej jazdy
na nartach, opieka medyczna na telefon

Nabór

Ilość miejsc ograniczona, rezerwacja jest wiążąca w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 250 zł.

Informacje o wyciągach

Grupa w trakcie pobytu będzie korzystać ze stacji narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy. Karnet
dzienny dla dziecka to 25 zł, a dla osoby dorosłej 35 zł.

Biuro Usług Turystycznych Orchowscy
62-400 Słupca, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 063-277-15-51, kom. 606-956-147
www.orchowscy.pl, biuro@orchowscy.pl, www.facebook.com/BUT.Orchowscy

