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Wczasy narciarskie z rodzicami w Bukowinie – Jeździ Mama, Jeździ Tata, Jeżdżę Ja  – szkolenia narciarskie dla
dzieci i dorosłych, szkółki snowboardowe i bogaty program po nartach. Do tego lubiany pensjonat z basenem,
sauną i jacuzzi z góralską atmosferą, pięknymi widokami i świetną kuchnią. Najlepszy program narciarski dla rodzin
w Polsce

 

Wczasy narciarskie z rodzicami i szkoleniami narciarskimi w Bukowinie

Narty, snowboard? Jednym słowem białe szaleństwo! Ale co z dzieckiem? Nie musicie drodzy Państwo
„bunkrować”  maluszka u babci. Przygotowaliśmy ofertę dla dużych i małych, narciarzy i amatorów, każdy może się
z nami wybrać w góry! Nawet maluchy – w końcu im też się coś od życia należy! Po tej imprezie pokochają swoje
małe deseczki, bitwę na śnieżki, a saneczkowe szaleństwa nie będą im już straszne! W czasie, gdy będą one
zdobywały pierwsze szlify narciarskie, szalały podczas zjazdów na „byle czym” lub doskonale bawiły się w ciepełku
naszej Stasindy, państwo będziecie doskonalić technikę, ewentualnie …. będziecie liczyć każdego nowego siniaka i
każde nowe stłuczenie.

Wczasy narciarskie z rodzicami to propozycja dla tych, którzy chcieliby nauczyć się lub doskonalić jazdę na
nartach pod okiem naszych instruktorów oraz oddać dziecko pod opiekę naszej kadry (w programie są szkolenia
narciarskie i pełny program po nartach). Na wczasy narciarskie z rodzicami można zabrać nawet najmłodsze dzieci,
natomiast aby uczestniczyć w naszym programie pociechy muszą skończyć 5 lat – w przypadku szkoleń
narciarskich i 10 lat – w przypadku szkoleń snowboardowych.

  Istnieje możliwość zapisania na program Jeździ Mama, Jeździ Tata, Jeżdżę Ja (ze szkoleniami narciarskimi lub
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snowboardowymi) tylko dziecka lub dzieci, a rodziców, opiekunów, dziadka lub babcię na program wczasów – bez
szkoleń.  Dorośli będą mogli wówczas w ciągu dnia jeździć na nartach samodzielnie lub po prostu odpoczywać
podczas gdy dzieci będą korzystały z pełnego programu szkoleń i zajęć po nartach pod opieką naszych instruktorów
–

W hotelu

góralski pensjonat z basenem, jacuzzi i sauną (dodatkowo płatne)

doskonała atmosfera i domowa kuchnia

najbliższe stoki ok 500 m od ośrodka

W programie

szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dzieci i dorosłych – W CENIE !

bogaty program po nartach

ognisko z kiełbaskami, dyskoteki, karaoke …

Gdzie mieszkamy i jeździmy na nartach

B UKOWINA TATRZAŃSKA  cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych ośrodków turystycznych w Polsce. Tto
doskonałe miejsce dla wszystkich tych, którzy marzą o zimowym wypoczynku w atmosferze górskiego miasteczka z
mnóstwem kameralnych knajpek, regionalnych restauracji, tras spacerowych, świetnymi stokami, a jednocześnie z
dala od wielkomiejskiego zgiełku.  Dla tych z Państwa, którzy zapragną kolorowych świateł dyskotek i wesołego
tłumu oddalone o kilka kilometrów Zakopane. Bukowina to raj dla narciarzy i snowboardzistów. Trasy narciarskie są
różnorodne, a ich stopień trudności odpowiada zarówno starym wyjadaczom, jak i tym, którzy mają mniejsze
umiejętności. Położenie Bukowiny 1000 m n.p.m to niezaprzeczalny atut: w sytuacji załamania pogody, na tej
wysokości jej skutki są zdecydowanie mniejsze niż gdzie indziej. Daje to niewątpliwy komfort wypoczynku oraz co
bardzo ważne, stabilne warunki na stokach. O ogromnej popularności bukowiańskich basenów termalnych nikogo
nie trzeba przekonywać! To doskonała zabawa dla dużych i małych oraz relaks dla każdego! I jak tu nie kochać
Bukowiny ?

Narty w Bukowinie – zakwaterowanie

GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ Z BASENEM, SAUNĄ I JACUZZI

Najwspanialsze miejsce na zimowy wypoczynek! Basen, sauna, jacuzzi*, wygodne, świetnie wyposażone pokoje,
domowe posiłki, ciepło z kominka, sale zabaw dla dzieci, sale dyskotekowe, kominkowe, miła obsługa i dużo śniegu
za oknem. Któż nie chciałby choć kilku dni spędzić w komfortowym pensjonacie, w cudownej okolicy? My od lat
czujemy się tutaj jak w domu i zapewniamy, że atmosfera tego miejsca udziela się wszystkim. Ośrodek położony
jest w przepięknej, niepowtarzalnej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego z widokiem na Giewont. To tutaj, jak
nigdzie indziej prowadzi się  rozmowy do białego rana, to tutaj herbata z miodem smakuje doskonale, a przy wesoło
trzaskającym ogniu w kominku każdy wieczór upływa w mig, to tutaj popołudniami rozkoszujemy się bąbelkami
jacuzzi i wzmacniamy mięśnie na basenie! Pokochacie to miejsce za jego urok, widok za oknem oraz za
podhalańską ciepłą i przyjazną atmosferę.

 

W OŚRODKU DYSPONUJEMY:
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pokojami 2 – 6 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalka) i TV,

świetlicą,

stylową jadalnią z domową kuchnią,

restauracją,

basenem, sauną i jacuzzi,

salami gier i zabaw: piłkarzyki, automaty, cymbergaj,

stołem do bilarda,

stołem do ping – ponga,

salą konferencyjną,

salami kominkowymi,

mini barem,

ogrodzonym parkingiem,

ogrzewaną narciarnią,

drewnianym domkiem z grillem i miejscem na ognisko,

ekspresami – kawa i herbata gratis – 24 h.

Wszystko ładne, nowe i zakopiańskie

 

Wczasy narciarskie z rodzicami – JEŹDZI MAMA, JEŹDZI TATA, JEŻDŻĘ JA –
program

Obóz / Wczasy narciarskie z rodzicami w Bukowinie w pensjonacie z basenem, sauną i jacuzzi  przeznaczone
są  dla rodziców jadących razem dziećmi i obejmują szkolenia narciarskie i snowboardowe oraz  opieką nad dziećmi

 

Dla naszych najmłodszych 5-8-letnich milusińskich przygotowaliśmy najmniejsze deseczki i najbardziej kolorowe
kaski. Czekają na nich profesjonalni i wyrozumiali instruktorzy.  Dołożymy wszelkich starań, aby zaszczepić w nich
ducha prawdziwego narciarza, jednak w trosce o zachowanie jak najlepszych zimowych wspomnień, o tym czy
maluszek będzie mógł kontynuować naukę zadecyduje instruktor. Receptą na zbolałe pupy, zmęczone nóżki i bunt
przed „białym” będą gry i zabawy z naszymi wychowawcami. Każdego „strajkującego” smyka z pewnością
zainteresuje Bajkowa Maszyna Czasu, Balonowe Zoo czy ekscytująca wyprawa Śnieżnego patrolu. Nie zapomnimy
o „starszyźnie” – zrobimy wszystko, abyście państwo zostawili codzienność za sobą, zapomnieli o pracy
i obowiązkach, a doskonale zapamiętali co oznacza góralski taniec i grzaniec, ogień trzaskający w kominku i
zabawa do białego rana!

   Jeśli Państwa maluszek skończył już 5 lat jest gotowy do założenia nart, ale dopiero 10-latek może spróbować
szaleństwa na snowboardzie.

 

Maluszki na nartach w ubiegłych latach
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MALUSZKOWY PROGRAM dla dzieci od 5 (SKOŃCZONYCH) do 8 lat.

 

NARTY:

ze względu fizyczny i emocjonalny rozwój maluchów ich zajęcia mają specyficzny charakter.
Doświadczenia instruktorskie i rodzicielskie nauczyły nas, że dzieci potrafią być absolutnie
nieprzewidywalne i mogą zasypać nas mnóstwem szalonych pomysłów, dlatego nie określamy
dokładnej liczby godzin szkolenia. Staramy się tak długo walczyć i poprawiać dopóki nasz mały
narciarz nie czmychnie ze stoku.

Może się jednak zdarzyć tak, że jego chęci, i zaangażowanie w narciarskie szaleństwo będą
niewielkie, a nasze starania spełzną na niczym. Wówczas w trosce o dobre samopoczucie
smyka, świetną zabawę i zachowanie jak najlepszych wspomnień zajęcia narciarskie zostaną
zastąpione innymi. Decyzję taką podejmuje instruktor. W każdej jednak sytuacji zapewniamy
Was Drodzy Rodzice, że dzieci będą się doskonale bawić!

 

PO NARTACH:

Po wyczerpującym narciarstwie Maluszkowy program Apres Ski. Każdego dnia zajęcia z
ulubionymi wychowawcami dzieci:  zabawimy się nie tylko w tropicieli śladów zwierząt i
specjalistów zjazdów na byle czym,  przeprowadzimy śnieżkowe bitwy, zbudujemy iglo,
stworzymy obrazy na śniegu, pogramy w śniegowe kręgle lub w miłym ciepełku ośrodka 
zorganizujemy czarowny, zimowy bal maskowy, pokażemy Wam kilka „oszronionych” pomysłów
na rysowanie i lepienie, będziemy zagrzewać do walki podczas turniejów i konkursów,
wyciszymy w bajkowe wieczory.

Postaramy się także wcielić w życie każdy Wasz pomysł na zabawę, nawet ten najbardziej
szalony. Pod koniec turnusu każdy będzie mógł sprawdzić poziom swoich niezwykłych,
wyjątkowych  umiejętności, a do najlepszych trafią dyplomy i nagrody. Każdy Maluszek otrzyma
certyfikat określający poziom nabytych umiejętności, a z całą pewnością będzie on wysoki

Po intensywnym dniu na stoku każdy smyk będzie mógł wygrzać swoje małe stópki w gorących
kropelkach wód termalnych, bawić się na nieskończenie długich zjeżdżalniach i szaleć w
zawadiackich rzeczkach. Dzieciaczki zakochane nie tylko w śniegu, ale i w wodzie będą mogły
skorzystać z przyjemności ośrodkowego basenu lub jacuzzi*.

Ale to oczywiście nie wszystko! Nawet maluchów nie ominą góralskie tańce, radosne śpiewy,
spacer z pochodniami  i zakupowe szaleństwo pamiątek na Krupówkach.

Opieka nad dziećmi w Bukowinie
   Wszystkie dzieci, które skończyły 5 lat i odmówią wyjścia na stok zmęczone śnieżnym szaleństwem lub te, które
mają awersję  do dwóch bądź jednej deski mogą, a nawet powinny  uczestniczyć w zorganizowanym przez nas
programie. Zapewnimy im zajęcia za każdym razem, kiedy rodzice będą uczestniczyli w zajęciach swojej grupy.
Poza zajęciami grup dorosłych dzieciaczki wracają pod kuratelę  rodziców. Z reguły są to około 3 godziny między
śniadaniem a obiadem i około 2 godziny po obiedzie. Dla tych, którym będzie wciąż mało, jeśli tylko będzie taka
możliwość, po konsultacji z kierownikiem obozu, zorganizujemy zajęcia wieczorne. Jednak po 20.30 nasze maluchy
muszą zregenerować siły, aby były gotowe na kolejny dzień szaleństw. Prosimy jednak pamiętać, że wszystkie
godziny podanych zajęć są hipotetyczne, szczegółowo ustala je kierownik obozu już na miejscu w ośrodku.

4/11



 

PROGRAM DLA DZIECI POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA

NARTY LUB SNOWBOARD:

codzienne, a czasami nocne szaleństwa na tatrzańskich stokach. Szkolenia z instruktorami odbywają się w
grupach do 15 osób. Uczestnicy podzieleni są na grupy ze względu na stopień zaawansowania w jeździe. W
obozie mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, jak i świetnie dający sobie radę z
deskami. Zajęcia to nie tylko szkolenie – również elementy freestyl’u, fun’u, budowanie „hop” i dynamiczne
ich pokonywanie.

 

Starszaki na nartach i desce na obozie z rodzicami w Bukowinie w ubiegłych latach

JAZDA NOCNA:

dla całodobowych miłośników „dech” i dla tych, którym wciąż mało. Dla uczestników, którzy dobrze radzą
sobie z deskami  instruktorzy będą tylko po to, aby wszystko mieć „na oku”. Dla tych, którzy w jeździe
stawiają pierwsze kroki, pierwsze jazdy nocne będą miały charakter szkoleniowy. Pamiętajcie! To czas na
prawdziwie narciarsko – snowboardowe szaleństwo! Nikt nie będzie stawiał Was na baczność, pełen luz,
oczywiście w granicach rozsądku.

PROGRAM APRES SKI:

niestety na nartach nie da się jeździć całą dobę i kiedyś trzeba zejść ze stoku. Po nartach proponujemy
zatem wiele wspaniałej zabawy:

ognisko z kiełbaskami,

dyskoteki – nie przy muzyce góralskiej chyba, że bardzo będziecie chcieli,

karaoke – zaprezentujecie swoje umiejętności wokalne,

wycieczkę do Zakopanego podczas której poszalejecie przy stoiskach z pamiątkami, nie będziemy Was
zamęczać zwiedzaniem,

zimową grę terenową – okazja do rywalizacji i integracji, zadania, od których bolą ręce i gotuje się głowa,

jazdę na byle czym ,

spacer z lampionami przy świetle księżyca,

turnieje gier zespołowych,

maratony filmowe,

zabawy w śnieżne rzeźby.

 

Wczasy narciarskie z rodzicami – PROGRAM DLA RODZICÓW :-)

Każde wyjście na stok powinno być wolne od trosk  dlatego pamiętajcie Państwo, że Wasze pociechy mogą zostać
pod naszą opieką. Czy to na zajęciach narciarskich/snowboardowych, czy też z wychowawcami, którzy zapewnią im
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kilka godzin doskonałej zabawy.

NARTY LUB SNOWBOARD:

zajęcia odbywają się codziennie (poza dniem zawodów) w grupach, podzielonych ze względu na stopień
zaawansowania. Oczywiście robimy przerwę na ciepłą herbatę z dowolnym dodatkiem. Dostosowujemy
liczbę godzin na stoku do chęci, zaangażowania i kondycji naszych uczestników.

JAZDA NOCNA:

w dwóch wersjach: dla jednych na stoku, dla innych w knajpce …  z pięknym widokiem na Tatry .  
Wybierajcie!!! Z całą pewnością jazda nocą jest niezapomnianą przygodą, szczególnie dla początkujących
narciarzy i snowboardzistów. Dla laików sportów zimowych pierwsze jazdy nocne będą miały charakter
szkoleniowy, koneserzy białego szaleństwa będą mogli do woli szusować bez specjalnego nadzoru .  
Przy sztucznym świetle stoki wyglądają zupełnie inaczej! Uwaga na prędkość nie wolno przekraczać 50!!!

ZAWODY I CERTYFIKATY:

pokażecie, co potraficie podczas zawodów, otrzymacie certyfikaty umiejętności narciarsko-snowboardowych,
a dla najlepszych narciarzy i snowboardzistów dyplomy z nagrodami.

PROGRAM APRES SKI:

czyli co miłośnicy desek robią po powrocie ze stoku? Wrzucają na luz ! Nawet rodzice swoich dzieci mają
totalną swobodę , ponieważ zatroszczą się o to nasi wychowawcy i wypełnią młodziakom czas grami i
zabawami. Zadbamy o to, byście Państwo nie tylko wyjeździli się na nartach, lecz również dobrze bawili
wieczorami przy kominku, podgrzejemy atmosferę ogniskiem z kiełbaskami, a na życzenie prawdziwie
góralskim grzańcem w smaku, ilości i jakości. Pozwolimy Wam drodzy państwo pochwalić się wokalem
podczas karaoke  oraz sprytem podczas, zimowej gry terenowej! Mieszane drużyny „maluchów”,
„średniaków” i „starszaków” zmierzą się  w fantastycznej grze o puchar zimowy. Spacer z lampionami
tajemniczymi dróżkami Bukowiny, podczas którego zapomnicie o gwarze stoków  i szaleństwie dnia
codziennego tylko doda uroku dniom spędzonym razem z nami .

Każdego dnia na pewno znajdzie się chwila na wypoczynek na basenie, w saunie, czy jacuzzi*. Wielu
przyjemności dostarczą na pewno przytulne knajpki i restauracje oraz stoiska z pamiątkami, na których każdy
znajdzie coś dla siebie  od owiecki, przez kierpcyki po ciupaski, copki, oscypki i korbacyki .

Ostatni dzień obozu to czas zaprezentowania swoich umiejętności , nie będziemy Was już szkolić, a tylko
dopingować podczas zawodów narciarsko – snowboardowych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ze
stopniem zaawansowania w jeździe.

Uwagi dla rodziców
    Drodzy Państwo, ponieważ program jest przygotowywany z uwzględnieniem godzin pracy personelu ośrodka,
najdogodniejszych dla nas stoków, zaangażowania instruktorów oraz możliwości transportowych musicie Kochani
duzi i mali w pełni dostosować się do ogłaszanego przez kierownika programu. I jeszcze jedna bardzo ważna
sprawa: Kochani Rodzice Swoich Mniejszych i Większych Pociech! Pod żadnym pozorem nie zabierajcie dziecka z
jakichkolwiek zajęć bez powiadomienia instruktora i pamiętajcie, że każda strata godziny jazdy na stoku powoduje,
że nadrobienie zaległości staje się bardzo trudne!

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do
wykonania.
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Narty w Bukowinie – terminy i ceny

Termin Dni Województwa

Cena
os
dor

Cena
dziecko Uwagi

17.01-
23.01.2016

7 kujawsko-pomorske - lubuskie - małopolskie -
świętokrzyskie - wielkopolskie

1440
zł

1240 zł brak

23.01-
30.01.2016

8 kujawsko-pomorskie - lubuskie - małopolskie -
świętokrzyskie - wielkopolskie - podlaskie - warmińsko-
mazurskie

1490
zł

1290 zł brak

30.01-
06.02.2016

8 podlaskie - warmińsko-mazurskie - dolnośląskie -
mazowieckie - opolskie - zachodniopomorskie

1490
zł

1290 zł brak

06.02-
13.02.2016

8 dolnosląskie - mazowieckie - opolskie - zachodniopomorskie 1490
zł

1290 zł brak

13.02-
20.02.2016

8 lubelskie - łódzkie - podkarpackie - pomorskie - śląskie 1490
zł

1290 zł brak

20.02-
27.02.2016

8 lubelskie - łódzkie - podkarpackie - pomorskie - śląskie 1490
zł

1290 zł brak

 

TERMINY I CENY W NOWYM BUDYNKU OŚRODKA

Termin Dni Województwa

Cena
za os
dor

Cena
dziecko Uwagi

17.01-
23.01.2016

7 kujawsko-pomorskie - lubuskie - małopolskie -
świętokrzyskie - wielkopolskie

1640 1340 brak

23.01-
30.01.2016

8 kujawsko-pomorskie - lubuskie - małopolskie -
świętokrzyskie - wielkopolskie - podlaskie - warmińsko-
mazurskie

1690 1390 brak

30.01-
06.02.2016

8 podlaskie - warmińsko-mazurskie - dolnośląskie -
mazowieckie - opolskie - zachodniopomorskie

1690 1390 BRAK

06.02-
13.02.2016

8 dolnośląskie - mazowieckie - opolskie -
zachodniopomorskie

1690 1390 brak

13.02-
20.02.2016

8 lubelskie - łódzkie - podkarpackie - pomorskie - śląskie 1690 1390 ostatni
pok. 2
os.
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20.02-
27.02.2016

8 lubelskie - łódzkie - podkarpackie - pomorskie - śląskie 1690 1390 brak

Termin Dni Województwa

Cena
za os
dor

Cena
dziecko Uwagi

Nowy budynek: GRAND STASINDA

– OBIEKT w standardzie hotelowym a nie pensjonatowym jak stara część

– część większa od starego obiektu i całkowicie NOWA

– pokoje tylko 2 i 3 osobowe większe niż w starej części i wszystkie z balkonami

– własna recepcja,kuchnia, stołówka, sale zabaw i animacji

– budynek posiada WINDĘ.

 

Uwagi, zniżki i dopłaty:

– dopłata za wolne łózko + 350 zł – dokonanie tej opłaty nie jest jednoznaczne z możliwością udostępnienia
miejsca jakiejkolwiek innej osobie bez wiedzy i zgody organizatora. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w
których macie Państwo życzenie korzystać z pokoju większego niż liczba członków rodziny.

– cena za dziecko oznacza osobę do zakończenia 18 roku życia

 

Cena zawiera:

Program – zgodny z opisem powyżej.

Zakwaterowanie – Pensjonat w Bukowinie Tatrzańskiej – pokoje 2-6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
TV. W ośrodku basen sauna i jacuzzi!

Wyżywienie – 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Śniadania i kolacje w formie
szwedzkiego stołu.
Kawa i herbata gratis – ekspresy dostępne całą dobę.W dniu rozpoczęcia imprezy pierwszym posiłkiem jest
obiadokolacja, w ostatnim śniadanie. Na drogę powrotną suchy prowiant

Szkolenie – codziennie z instruktorami narciarstwa i snowboardu z wyjątkiem dnia zawodów.

Kadra – wychowawcy, instruktorzy narciarstwa i snowboardu.

Opieka medyczna –  lekarz obozowy lub pielęgniarka lub ratownik medyczny lub umowa z najbliższym
ośrodkiem zdrowia (dotyczy osób do lat 18).

Ubezpieczenie – NNW na sumę 5 tys. zł w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, ul.
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na warta.pl

 

8/11

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/podroz/nnw-warta-pomoc-w-wypadku


Cena nie zawiera

Transportu – własny lub zorganizowany za dopłatą

Transferów na stoki narciarskie  + 100 zł/os – w cenie przy wykupieniu dojazdu

Wstępu na basen, do sauny i jacuzzi w ośrodku w Bukowinie: dla dzieci do lat 12: 12 zł za 1,5 godz., dzieci
powyżej 12 lat oraz dorośli 15 zł.

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które
zabezpieczy Państwa wpłaty w przypadku rezygnacji z wyjazdu na narty z przyczyn medycznych- zobacz

Karnetów narciarskich – cena karnetu TATRYSKI – KOTELNICA, JURGÓW, KOZINIEC, LITWINKA-
GRAPA (6 dni):

–  dzieci początkujące około 300 zł + 10 zł kaucja

–  dzieci i młodzież bardzo dobrze jeżdżący 360 zł + 10 zł kaucja

 – dorośli ok. 420 zł + 10 zł kaucja

Sprzętu narciarskiego – istnieje możliwość wypożyczenia w cenie od 150 zł za komplet – zobacz

 

Wczasy narciarskie w bukowinie – transport i ceny

Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z:

1 DUŻEJ TORBY (prosimy nie zabierać walizek), której waga nie może przekraczać 20 kg,

BAGAŻU PODRĘCZNEGO (plecak lub mała torba) o wadze do 5 kg.

NARTY lub SNOWBOARD, buty, kask – w pokrowcach z opisem.

 

Narty w Bukowinie - miasta wyjazdów Cena za transport

Poznań - Kalisz 190 zł

Wrocław - Warszawa - Łódź 190 zł

Katowice - Kraków 150 zł

Lublin 190 zł

Organizator ma prawo odmowy przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku braku miejsca w lukach bagażowych!

   Cena za transport obejmuje transport w obie strony, transfery do wyciągów oraz wycieczkę do Zakopanego.
Transporty z wybranych miast realizowane są zgodnie z terminami ferii poszczególnych województw. Przed
dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi transportu
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Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego

Jeśli nie posiadasz własnego sprzętu, a nie chcesz kupować, bo nie wiesz czy Ci się spodoba, możesz skorzystać
z naszej wypożyczalni. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do super zabawy na śniegu: narty carvingowe,
snowboardy, buty, kije, kaski. Dbamy także o maluchy (5,6 letnie)! Mamy dla niech specjalne kompleciki narciarskie:
butki, nartki, kije i kaski. Mało tego: Ty tylko zamawiasz, a my zajmujemy się już resztą: dowozimy na miejsce
imprezy, nasi instruktorzy indywidualnie dobierają i ustawiają sprzęt dla Ciebie. Komfortowa sprawa. Kliknij by
zobaczyć ceny i warunki wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

 

 

 

 

NOWOŚĆ W SEZONIE ZIMOWYM 2016

Przygotowaliśmy dla Was możliwość jednodniowego wyjazdu do pobliskiej Tatrzańskiej Łomnicy (około 40 km)  –
jednego z najbardziej popularnych ośrodków turystycznych w słowackich Tatrach. Znaleźć tutaj można zarówno
trasy dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników sportów zimowych. Słowacy zadbali o wysoką jakość
tras, wyciągów oraz bogatą infrastrukturę gastronomiczno-rozrywkową, a to na pewno ucieszy wszystkich
wycieczkowiczów.

Najistotniejsze informacje organizacyjne:
1. Zgłoszenia, należy dokonać u kierownika imprez na miejscu w Bukowinie Tatrzańskiej, w drugim lub trzecim dniu
pobytu. W chwili rezerwacji imprezy zimowej w biurze Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika składają jedynie
wstępną zgodę na udział w wycieczce. Ta deklaracja nie stanowi zobowiązania do udziału w wyjeździe do
Tatrzańskiej Łomnicy.

2. Zastrzegamy, że w sytuacji, w której liczba chętnych będzie niewystarczająca nie dojdzie do realizacji wyjazdu.

3. Wycieczka przeznaczona jest dla zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów. Poziom zaawansowania
uczestników obozu w jeździe oceni instruktor na stoku w pierwszym lub drugim dniu obozu i to on (w porozumieniu z
kierownikiem) wyda ostateczną zgodę na udział w wycieczce. Uczestnicy obozu Narciarsko-snowboardowy czad w
czasie wycieczki przebywają pod opieką instruktora. Wycieczka nie będzie miała charakteru szkoleniowego.

4. Rodzice/opiekunowie uczestnika obozu Narciarsko-snowboardowy czad zainteresowani wycieczką powinni w
chwili rezerwacji imprezy w biurze wyrazić wstępną zgodę na udział dziecka w wycieczce. Taka deklaracja znajdzie
się w umowie. Jeżeli taka deklaracja nie zostanie złożona w chwili rezerwacji istnieje możliwość zmiany. Musi ona
zostać złożona w formie e-mailowej i wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy.

5. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Brak dokumentu uniemożliwi
wyjazd.
6. Wyjazd przewidziany jest po wczesnym śniadaniu, prawdopodobnie 5 lub 6 dnia pobytu. Dzieci otrzymają suchy
prowiant, powrót na kolację.

7. Koszt wycieczki wynosi między 80 zł a 100 zł od osoby. Ostateczny koszt zależny jest od liczby zapisanych osób.
Płatność gotówką na miejscu.

8. Cena zawiera:
– koszty transportu,
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– ubezpieczenia Warta Ravel Plus: NNW na sumę 5 tys. zł, KL na sumę 80 tys. zł oraz Assistance Standard w
Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, w przypadku
uczestników obozu Narciarsko-snowboardowy czad także opiekę instruktora.

9. Cena nie zawiera kosztów karnetów. Proszę zabezpieczyć dodatkowe środki na ich zakup.

10. Koszt karnetów w sezonie 2015:
– osoby 6-12 lat 22 euro
– osoby 13-17 lat 25 euro
– osoby pow. 18 lat 31 euro
– osoby pow. 60 lat 25 euro

Do zobaczenia na słowackim stoku!
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