KOTLINA KŁODZKA - DUSZNIKI ZDRÓJ - ZIELENIEC
ZIMOWISKO narciarsko-snowboardowe, skipass w cenie!
Grupa wiekowa uczestników 6 - 10 lat
8 dni
WARUNKI NARCIARSKIE
„ZIELENIEC SKI ARENA”
Największy kurort narciarski w Kotlinie Kłodzkiej z wyjątkowym mikroklimatem, co powoduje długie utrzymywanie
się pokrywy śnieżnej na stokach: 14 wyciągów orczykowych, 5 kolei krzesełkowych 4-6 osobowych, snowpark.
Wyciągi na jednym skipassie, długość wszystkich tras zjazdowych to ok. 21 km: czerwone – 8 km, niebieskie – 11
km, czarnie – 2 km: www.zieleniec.pl
DLA KOGO
Wyjazd skierowany dla dzieci 6-10 lat: początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy i
snowboardzistów. W czasie obozu uczymy podstaw jazdy na nartach i snowboardzie lub doskonalimy Wasze
umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Codziennie jeździmy w ośrodku narciarskim Ski Arena
Zieleniec. Oprócz spędzania czasu na stoku, jest bogaty program „po nartach”, między innymi wypad na baseny w
Kudowie-Zdrój, zwiedzanie kopani złota w Złotym Stoku, zabawy i konkursy. Karnet narciarski w cenie.
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy Zdrój położony w Dusznikach Zdroju, 4 km od Zieleniec Ski Areny.
Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami oraz typu studio. Na miejscu Free Wifi, kawiarnia, siłownia, tenis stołowy,
bilard, narciarnia. Teren ogrodzony i bezpieczny.
WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce na miejscu (śniadania i kolacje – bufet). Pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu; ostatnie świadczenie śniadanie + suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu.
TRANSPORT
autokar kl. turystycznej. Wyjazdy z: Łodzi – bez dopłat. Dojazdy antenowe (realizacja przy min. 4-5 chętnych):
Piotrkowów Tryb. + 50 zł, Częstochowa + 60 zł, Katowice + 70 zł, Gliwice + 80 zł, Lublin + 160 zł, Gdańsk + 190 zł,
Rzeszów + 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. Dojazdy antenowe mogą być zorganizowane pociągiem, busem, Flix
Busem lub samochodem osobowym.
KADRA
Kierownik oraz wychowawcy – instruktorzy narciarstwa lub snowboardu z uprawnieniami, opieka lekarska na
telefon. Grupy 10-15 osobowe.
PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
–

–
–
–

codzienne wypady na narty do Ski Areny Zieleniec dla początkujących i doskonalących jazdę na nartach i
snowboardzie pod opieką wychowawców-instruktorów. Grupa będzie podzielona na mniejsze grupy w
zależności od stopnia zaawansowania.
jazdy popołudniowe i wieczorne dla chętnych zapoznanie się z kodeksem narciarskim i dekalogiem FIS oraz ze
sprzętem narciarskim / snowboardowym – prawidłowy dobór i regulacja sprzętu pod okiem instruktorów,
zawody narciarskie z nagrodami,
sesje zdjęciowe podczas zajęć.

PROGRAM APRES SKI
– wizyta w Muzeum Papiernictwa - zwiedzanie, spacer po Dusznikach: rynek, park zdrojowy, Pijalnia Wód
Mineralnych.
– zajęcia rekreacyjno - sportowe, kalambury, dyskoteki, zabawy na świeżym powietrzu: bitwa na śnieżki, zjazdy
na „bele czym”, konkurs rzeźby w śniegu.
– wycieczka autokarowa do Złotego Stoku: zwiedzanie Kopalni Złota.
– wycieczka do Aquaparku „Wodny Świat” w Kudowie -2 godzinny pobyt. Na miejscu pełnowymiarowy basen
pływacki, brodzik dla dzieci, 92-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi, basen rekreacyjny z masażami, gejzerami i
sztuczną rzeką, kręgielnię z dwoma torami.
– zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej.

TERMIN

Cena

09.02 – 16.02.2019
17.02 – 24.02.2019

1595 zł
1595 zł

CENA
Wcześniej = Taniej
Do 15.10.2018
-150 zł
1445 zł
1445 zł

CENA
Wcześniej = Taniej
Do 15.11.2018
-100 zł
1495 zł
1495 zł

CENA
Wcześniej = Taniej
Do 15.12.2018
-50 zł
1545 zł
1545 zł

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje :
- 6-dniowy karnet narciarski Ski Arena Zieleniec,
- zakwaterowanie – 7 noclegów w OWR Stalowy Zdrój,
- wyżywienie 4 x dziennie + prowiant na powrót,
- transport autokarem – wyjazd z Łodzi,
- ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys. zł),
- program,
- opiekę kadry wychowawczej, opiekę instruktora narciarstwa lub snowboardu.
Cena podstawowa nie obejmuje:
- dopłat za dojazdy antenowe,
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,5 % ceny imprezy,
- dodatkowego ubezpieczenia OC (20 tys zł) i sprzętu sportowego (500 zł) – 15 zł,
- wypożyczenie sprzętu narciarskiego – ok. 25-30 zł/dzień.
Uwagi:
Należy zabrać ze sobą: sprawny sprzęt narciarski – możliwość wypożyczenia na miejscu (ok. 25/30 zł –
komplet/dzień), mały plecak, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, ew. strój kąpielowy.
Wymagamy obowiązkowo zabranie kasków narciarskich lub snowboardowych.
Organizator z powodu małej ilości uczestników zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z wyznaczonego miasta,
możliwość zmiany miejsca i godziny wyjazdu oraz środka transportu.
Poszczególne programy (narty, snowboard) realizowane są przy min. 10 uczestnikach.
Maksymalny bagaż : 1 torba podróżna lub plecak max 20 kg + bagaż podręczny + 1 para nart lub snowboard + buty.
Aktualne godziny wyjazdów i miejsca zbiórek zostaną podane na 7 dni przed wyjazdem.

Ferie woj. łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, lubelskie,

Rozkład jazdy – Duszniki Zdrój/Zieleniec:
Miasto

Miejsce odjazdu

Godz. wyjazdu /
powrotu

Dopłata

TRASA GŁÓWNA – przejazd autokaru
Łódź
Ul. Karskiego - parking dla autokarów przy CH Manufaktura
09.00 / ok. 17.00
TRASY ANTENOWE (przejazd autokarem, busem, Flix Busem, PKP lub samochodem os – realizacja przy min. 45 uczestnikach)
Piotrków
Ul. Sikorskiego 43,stacja „Huzar” przy zjeździe do miasta z trasy
10.00 / ok. 16.00
+ 50 zł
Tryb.
DK1
Częstocho McDonalds - stacja BP przy trasie A1 kierunek Katowice (wyjazd),
11.30 / ok. 14.30
+ 60 zł
wa
McDonalds – kierunek Łódź (powrót)
Katowice
McDolands /Stacja BP przy hotelu Campanille, Al. Górnośląska/
13.00 / ok. 13.00
+ 70 zł
Ofiar Katynia, autostrada A4 (k.Wrocław)
Gliwice
Mc Donald’s przy CH Europa Centralna ul. Pszczyńska 315
13.45 / ok. 12.15
+ 80 zł
Lublin
Al. Zygmuntowskie, pod Halą MOSiR, obok stacji Orlen
06.00 / ok. 20.00
+ 160 zł
Rzeszów
Dworzec Lokalny daw. Podmiejski
07.55 / ok. 18.15
+ 190 zł
Gdańsk
Dworzec PKP ( wyjazd) / Dworzec PKS – stanowisko 8 (powrót)
07.20 / ok. 22.45
+ 190 zł

