
MURZASICHLE

W PROGRAMIE WYPOCZYNKU:

Wycieczka zagraniczna*
na Słowację

Jaskinia Bielańska

Wycieczki piesze:
- do Morskiego Oka

- na Gubałówkę

Wycieczka
do Gliczarowa Górnego

Gry i zabawy,
dyskoteki i ogniska

REALIZACJA 
PROGRAMU

PROFILAKTYCZNEGO

Wycieczka
do Jaszczurówki

Wycieczka
na Rusinową Polanę
Spotkanie w Bacówce -

Wycieczka na Wiktorówki
Sanktuarium Matki Boskiej 

Królowej Tatr

Wycieczki do Zakopanego:
Kompleks Skoczni Narciarskich
Muzeum Tatrzańskie, Krupówki,

Cmentarz na Pęksowym Brzysku

Wyjście
na Posiady z Góralem
w „Izbie Regionalnej”

Zabawy w Aquaparku
w Zakopanem

Zwiedzanie zabytków 
budownictwa 
regionalnego

* W przypadku wyjazdu poza granice Polski, każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport.
  W przypadku jego braku zamiennie realizowana jest wycieczka do Aquaparku.

KOLONIE LETNIE W GÓRACH
PORONIN

ZAPEWNIAMY:

ZAKWATEROWANIE:

ź Ośrodek wypoczynkowy
    JĘDRUŚ

ź liczba miejsc: 100
ź ośrodek wypoczynkowy prywatny (kompleks 2 budynków)

ź pokoje 3-6 osobowe w pełni wyposażone
ź łazienki w pokojach
ź budynek murowany, piętrowy, ogrodzony
ź duża stołówka, świetlica, sprzęt RTV
ź boiska sportowe

?  Transport autokarowy na kolonie i z powrotem
?  Zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie)
?  Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
?  Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
?  Ubezpieczenie NNW - Signal Iduna - 5000 PLN
?  Program turystyczny
    (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów)
?  Realizację programu profilaktycznego

Termin: 24 czerwca - 3 lipca 2017

Cena: 699,00 zł/os

Poronin to niewielka miejscowość położona u podnóża Tatr
i sąsiadująca z Zakopanem. Malowniczy widok gór, bliskość 
miasta Zakopane sprawiają, że Poronin cieszy się ogromną 
popularnością wśród turystów. Miasteczko leży przy spływie 
Zakopianki z Porońcem, który daje początek rzece Biały 
Dunajec. Tradycyjne, stylowe budownictwo, niepowtarzalny 
góralski folklor zapraszają do odwiedzenia Poronina podczas 
kolonii letnich.

Murzasichle to wieś podhalańska położona nieopodal 
Zakopanego. Nazwę miejscowości wypowiada się
Mur-zaśichle. Sama nazwa wywodzi się z połączenia dwóch 
nazw osad: Mur oraz Zasichle, które połączyły się ze sobą. 
Miasteczko słynie z bogatych tradycji oraz bliskości szlaków 
turystycznych jak i z pięknego widoku na panoramę Tatr, czego 
będzie można doświadczyć na naszych koloniach letnich.

ZAKWATEROWANIE:

ź ośrodek wypoczynkowy
    WILLA PŁAZÓWKA

ź liczba miejsc: 50
ź ośrodek wypoczynkowy prywatny
ź pokoje 4-6 osobowe w pełni wyposażone
ź łazienki w pokojach
ź budynek drewniano-murowany, piętrowy
ź duża stołówka, świetlica, sprzęt RTV
ź boiska sportowe
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