ZIMOWY OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁKA TATRZAŃSKA
15.02-22.02.2020 R.
8 DNIOWY OBÓZ NARCIARSKI
Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Tatrami" oddalony 1 km od Ośrodka
Narciarskiego Kotelnica Białczańska i term Bania.
W programie zajęcia sportowe, w tym nauka i doskonalenie jazdy na nartach
w grupach dostosowanych do umiejętności, wyjścia na termy.
Szkolenia narciarskie odbywać się będą w ON Kotelnica i ON Zebra.
Wycieczki krajoznawcze, kulig i ognisko, zajęcia z gier strategicznych,
wieczory filmowe i wiele innych.
Do udziału w wyjeździe nie są wymagane żadne umiejętności narciarskie.
Na miejscu możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego (ok. 20 zł/dzień)

CENA 1830 ZŁ/OS ZAWIERA:

transport komfortowym autokarem na trasie
Warszawa-Białka Tatrzańska-Warszawa,
zakwaterowanie (7 noclegów) w Ośrodku Wypoczynkowym "Pod Tatrami"
w Białce Tatrzańskiej, w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym,
pełne całodzienne wyżywienie,
karnety narciarskie 5 dni: 2 dni ON Zebra i 3 dniowy karnet Tatry Ski,
ok. 30 km tras w 14 Ośrodkach Narciarskich, 2 wejścia na termy Bania,
sprawdzoną kadrę wychowawczą i instruktorską,
wycieczki, kulig, ognisko zajęcia wieczorne na świetlicy,
ubezpieczenie NNW,

"ZIMOWISKO Z RODZICAMI" W CENIE 850 ZŁ/RODZICA
"Zimowisko z rodzicami" to oferta przeznaczona dla rodziców/opiekunów
dzieci, uczestników obozu zimowego w Białce Tatrzańskiej.
Dziecko może mieszkać w pokoju razem z rodzicami lub/
z uczestnikami obozu. W ciągu dnia rodzice przekazują dziecko pod
opiekę wychowawców / instruktorów.
Świadczenia dla rodziców zawarte w cenie ograniczone są
do zakwaterowania i wyżywienia, wg. zasad i w porach realizowanych przez
obóz.
Cena nie zawiera kosztów transportu, karnetów i szkółki narciarskiej, te
płatne dodatkowo: transport z uczestnikami obozu + 370 zł/os, karnety +85
zł/os/dzień, szkółka + 150 zł/os
Szymerski Travel

ZASADY REZERWACJI MIEJSCA

Wodzimierz Szymerski

Zgłoszenie na adres: biuro@szymerskitravel.pl

e-mail:

Płatność na konto BANK SANTANDER 97 1500 1012 1210 1015 1075 0000

biuro@szymerskitravel.pl
tel.: 607-918-333
www.szymerskitravel.pl

I rata 610 zł płatna do 15.12.2019
II rata 610 zł płatna do 7.01.2020
III rata 610 zł płatna do 31.01.2020

*) 5% zniżka dla
rodzeństwa

