
 Zapraszamy na wycieczkę autokarową nasze wspaniałe dzieciaki 
 do stolicy polskich Tatr - ZAKOPANEGO 

w okresie ferii  zimowych  w terminie: 22.01. do 27.01. 2017 – 6 dni 

Zakopane – magiczne miasteczko, do którego chce się wracać! Idealne zarówno dla pasjonatów narciarstwa i snowboardu a także  turystów preferujących 
wypoczynek rekreacyjny czyli typowy zimowy LUZ. Zakopane przyciąga niepowtarzalną atmosferą oraz tętniącymi życiem Krupówkami! Czeka  tu  na Was 
wypoczynek w pięknej zimowej scenerii górskiej oraz  mixer rozmaitości. 

Góry, śnieg, aktywny wypoczynek czyli dobra zabawa u podnóża Tatr, które oferuje aquaparki i baseny termalne i wiele całkiem "miejskich rozrywek" 

Naszych MILUSIŃSKICH gościć będziemy we wspaniałym obiekcie ZAKOPIEC  - www.zakopiec.pl     
o  standardzie 3 gwiazdek  wg lokalnej  kategorii w stosunku do innych obiektów   

Zakopiec to nowocześnie urządzony obiekt z windą, doskonale sprzyja wypoczynkowi, regeneracji 
sił, obcowania z pięknem Tatr oraz kulturą tego słynnego regionu. Oferuje ponad 120 miejsc 
noclegowych w 50 pokojach 2, 3, 4-ro os., oraz studia rodzinne 2 + 2/3 z łazienkami i TV. 

KAŻDY POKÓJ WYPOSAŻONY JEST W:  łazienkę z natryskiem, umywalką i toaletą, telewizor,  
BEZPŁATNY, BEZPRZEWODOWY INTERNET W CAŁYM OBIEKCIE poprzez sieć WiFi, większość pokoi 
posiada balkony. Czajniki dostępne są na każdym piętrze oraz na stołówce, urokliwa jadalnia w stylu 
regionalnym, w której serwujemy pyszne domowe i regionalne posiłki, 
Duży teren przed budynkiem umożliwia organizację zabawy na śniegu i zimowych  ognisk itp. 
  
ATUTEM OŚRODKA JEST LOKALIZACJA: 
* Obiekt położony jest w dzielnicy Jaszczurówka – górne partie Zakopanego, spokojna okolica – 350m  
od wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego (urokliwa Dolina Olczyska) a więc doskonały klimat !!! 
* Świetna dostępność komunikacyjna: 150 m od obiektu znajduje się przystanek autobusowy, dzięki temu nasi 
Goście bez trudu dostaną się do centrum i Krupówek (ok.2,5km) oraz dworców PKP i PKS (ok. 3km) 
*Przy górskich szlakach turystycznych - idealne warunki do uprawiania pieszej turystyki górskiej (bezpłatnie 
pożyczamy kije do Nordic Walking), niedaleko Kuźnic i dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch 
•   500m od kompleksu narciarskiego Nosal  
•   600m od jednego z najpiękniejszych zabytków architektury drewnianej na Podhalu – Kaplica w Jaszczurówce 
Propozycja programowa a więc mixer rozmaitości 
1 dzień: wyjazd z Bełchatowa ok. godz. 7,30 – przejazd na miejsce  ok. 13.00 -14.00 – zakwaterowania, toaleta, obiad, po obiedzie spotkanie organizacyjne. 
Pogadanka na temat bezpieczeństwa w górach, podział na grupy, relaks  przed kolacja, nocleg. 
2 dzień: śniadanie,  wycieczka autokarowa- zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, Kościółek w Jaszczurówce,  kompleks skoczni narciarskich, a na koniec  
zaprosimy na  spacer po słynnych Krupówkach, czas wolny wyłącznie z opiekunami poświęcony na zakup pamiątek; ok. 14.00 powrót do Ośrodka na obiad  a po 
obiedzie wyjazd  na zimowy kulig  zakończony  ogniskiem i kiełbaskami i  góralskim przysmakiem czyli ciepły oscypek z żurawiną – mniam   powrót do 
Ośrodka. Nocleg 
3 dzień: śniadanie – 2 godzinna wizyta autokarem do zakopiańskiego  Aqua Parku –wody  termalne o temp. 30,5  stopnia C- zabawa    i wypoczynek pośród 
mnóstwa atrakcji- długie i zakręcone zjeżdżalnie, rwąca dzika rzeka oraz widok na Tary Zach.        i Giewont. Powrót do Ośrodka na obiad, a po obiedzie  zajęcia 
programowe : laboratorium prac ręcznych, a więc odrobina fantazji, szczypta  kreatywności, kilka ziaren dobrych chęci, a na koniec wielka satysfakcja bo sami 
zdecydujecie co zmajstrujecie z recykling. Wieczorem kolacja  a po  kolacji: akademia stylu   - relax and fun   -dyskoteka w Ośrodku -  wybór SUPER LAUZAKA        
i SUPER LUZACZKI  !!!    Oczywiście   występy  przy  KARAOKE 
4 dzień: śniadanie –przejazd autokarem pod Gubałówkę-spotkanie z przewodnikiem  wjazd nowoczesną kolejką torową na Gubałówkę, skąd roztacza się 
wspaniały widok na całą panoramę Tatr, powrót na Ośrodka na obiad.  Krótki relaks w ośrodku, a po obiedzie wycieczka autokarowa do Murzasichla  na 
spotkanie z Gawędą Góralską  czyli popołudnie  folkloru, muzyki,  w tradycyjnej góralskiej chałupce bogatej w zbiory sztuki podhalańskiej. W programie 
opowieści o legendach i zbójnikach, muzyce, stroju oraz prezentacja  tradycyjnych instrumentów. Powrót  na kolację, a po kolacji czas na zajęcia: pocztówka         
z wycieczki  - wykonanie kartki pocztowej, którą zaadresujecie i wyślecie do Waszych rodziców – najlepszy prezent dla NICH. Po  „pracy zasłużony nocleg. 
5 dzień: śniadanie, zajęcia programowe  z wychowawcami, gry i zabawy na śniegu w  zależności od aury, no i zawody 
w ślizgach na byle czym – skonstruuj śmieszny pojazd lub zabierzcie dmuchanego krokodyla i jazda! Każdy zespół ocenimy pod kątem pomysłowości i techniki 
zjazdu. Adrenalina i szybkość gwarantowane! Powrót  na obiad, a po obiedzie uroczyste podsumowanie wycieczki, podczas której zaprezentowane zostaną prace 
plastyczne uczestników- widokówki, wyświetlone zdjęcia z całego pobytu i oczywiście zostaną rozdane dyplomy i nagrody. Następnie kolacja a po kolacji            
bal przebierańców          z konkursem na najlepsze przebranie wieczoru a także makijaż,  i niestety ale  ostatni nocleg w naszym Zakopcu. 
6 dzień: śniadanie,  pakowanie bagaży, wyjazd w drogę powrotną do Bełchatowa, po drodze  wizyta w  Krakowie- spacer  1 godz. z przewodnikiem po jednym    
z najciekawszych  rynków  zabytkowych w Polsce. W trakcie pobytu  ciepły posiłek jednodaniowy.  A  ok. godz. 15.00 - 16.00 wyjazd   w drogę do Bełchatowa. 
Planowy przyjazd na miejsce ok. godz. 19.00 – 20.00 

 
Koszt  pakietu to: 980,-zł/os.   i zawiera 
 
Świadczenia: 5 noclegów w ośrodku - opis j.w. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja lub 
śniadanie, prowiant na wycieczkę, obiad w porze kolacji. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu 
wyjazdu i dodatkowo ciepły posiłek w Krakowie, opieka 3 wychowawców + pilota, 2 x przewodnik lokalny,  Transport: autokar 
(klimatyzacja, WC). Ubezpieczenie:  NNW  TU Europa,  opieka wychowawców z uprawnieniami, realizacja programu. 
                                        U w a g a ! W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia uzupełniające mogą ulec modyfikacji.  
Dal chętnych możliwość   jazdy na nartach   w Kompleksie Narciarskim  NOSAL  z własnym sprzętem 
narciarskim   lub możliwość  wypożyczenia- 40,-zł /dobę. Karnety dodatkowo płatne 50,/60,-zł/dobę 
  


