CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski, Lublin, ul. Chopina 7/26, tel. +48 81 534 66 30, +48 81 534 66 40

Podhale - Poronin - zimowisko narciarskie
Kraj: Polska, miejsce: Poronin, wiek: 10 - 16 lat, transport: Autokar
Zimowe ferie to czas na białe szaleństwo dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy w wieku 10-16 lat. Do
dyspozycji mamy kilka stacji narciarskich o różnym stopniu trudności: Małe Ciche, Koziniec, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska.
Dzięki nowoczesnej technologii miłośnicy sportów narciarskich mogą cieszyć się trasami zjazdowymi nawet gdy nie ma śniegu. Wszystkie
trasy są bowiem sztucznie naśnieżane, właściwie oświetlone oraz codziennie wyrównywane za pomocą specjalnie do tego wyposażonych
ratraków.
PORONIN – malownicza wieś podhalańska położona ok. 7 km od Zakopanego. Sąsiaduje z kilkoma podhalańskimi miejscowościami: Białym
Dunajcem (od północy), Zakopanem (od południa), Suchem (od zachodu), Bukowiną Tatrzańską i Gliczarowem (od wschodu).
POSKI-1

12.02.2022 - 19.02.2022

1399.00 1499.00 PLN

ostatnie 2 miejsca z rezygnacji

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie:
Dom Wypoczynkowy GALICA www.galica.net . Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami. Położony ok. 150 m od wyciągu orczykowego (długość
około 400 m). Na miejscu jadalnia, świetlica z kominikiem, bilardem, piłkarzykami oraz stołem do ping ponga. Obiekt w całości do wyłącznej
dyspozycji grupy. Budynek jest położony w bocznej ulicy. Bagaże wraz ze sprzętem narciarskim, będą przewiezione/odwiezione z autokaru
do pensjonatu busem (odległość około 300 m). Około 100 m od pensjonatu znajduje się wyciąg narciarski orczykowy ”U Pyrnickich” o
długości około 400 m. Naśnieżany i ratrakowany a także oświetlony wieczorem.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną).

PROGRAM IMPREZY
zajęcia sportowe i rekreacyjne - nauka oraz doskonalenie nauki jazdy na nartach pod opieką wychowawców i instruktorów
narciarstwa. Planowanych jest 6 dni narciarskich lub z zajęciami narciarskimi. Zajęcia wstępne, nauka i doskonalenie techniki jazdy
odbywają się pod okiem instruktorów na pobliskim wyciągu orczykowym;
3 lub 4 wyjazdy do stacji narciarskich Małe Ciche, Koziniec, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska. Decyzja o wyjeździe na
poszczególne stacje narciarskie i dniu wyjazdu będą podejmowane na miejscu w zależności od umiejętności narciarskich grupy;
kulig , ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór z kapelą góralską;
wizyta w Parku Wodnym w Bukowinie Tatrzańskiej lub w Termach Chochołowskich (3 godzinna frajda w wodzie, na zjeżdżalniach,
ślizgawkach, kąpiel w basenach z grotą z wodospadami i ze ścianami do wspinaczki przy temperaturze wody ok. 30°C i powietrza ok.
32°C);
konkursy, zawody, zajęcia rekreacyjno - sportowe, kalambury, karaoke, tenis stołowy;
zabawy na świeżym powietrzu: bitwa na śnieżki, konkurs rzeźby w śniegu, pasowanie na górala/góralkę.

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW firmy Uniqa/Signal Iduna (suma ubezpieczenia 10
000 zł), opiekę wychowawców oraz pilota-kierownika, program rekreacyjno sportowy, nauka i doskonalenie techniki jazdy pod opieką
instruktorów narciarstwa, bilety wstępu na baseny termalne, dowóz do wyciągów, opłaty za realizację programu rekreacyjnego, opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Cena nie zawiera: opłat za wyciągi narciarskie, opłat za wypożyczenia sprzętu narciarskiego, dodatkowego ubezpieczenia narciarskiego
SKI oraz OC, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (Signal Iduna)

WYJAZD/POWRÓT
TRANSPORT: autokar
Dopłaty do transportu: Puławy +80 zł; Łódź + 180 zł.
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są przy zgłoszeniu się minimum 8 uczestników.
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem.
W przypadku przejazdu PKP uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną. W przypadku jej braku uczestnik dopłaca do 100%
wartości biletu - zgodnie z taryfą obowiązującą w PKP Intercity.
Dojazdy antenowe mogą być zorganizowane pociągiem, busem, FlixBusem lub samochodem osobowym.
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Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej liczby
uczestników (minimum 6 osób) chyba, że jest podana inna informacja w rozkładzie jazdy. Zbiórka uczestników 15 minut przed godziną
odjazdu.
POTWIERDZENIE MIEJSC WYJAZDÓW NAJPÓŹNIEJ NA 5 DNI PRZED WYJAZDEM
miejsce

adres

dojazd własny Dom Wypoczynkowy GALICA ul. Anieli Gut-Stapińskiej 14, 34-520 Poronin

wyjazd powrót

cena

17:00

09:00

-100,00 zł.
0,00 zł.

Uwagi: Przyjazd nie wcześniej niż na godz. 17:00. Odjazd po śniadaniu ok. godz. 10:00.
KRAŚNIK

Stacja Shell Kolejowa 1

10:00

00:00

LUBLIN

parking Hala Mosir Al.Zygmuntowskie obok stacji Orlen

09:00

00:00

0,00 zł.

ŁÓDŹ

Dworzec PKP Łódź Kaliska parking ul. Karolewska

00:00

00:00

180,00 zł.

Uwagi: połączenie antenowe Łódź-Katowice (realizowane busem przy minimum 8 osobach)
NISKO

Gospoda Nisko, Polna 33

11:00

00:00

0,00 zł.

PUŁAWY

do potwierdzenia

00:00

00:00

80,00 zł.

RZESZÓW

Centrum Handlowe Nowy Świat ul. Krakowska 20

12:00

00:00

0,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z powodów losowych oraz zdrowotnych w tym również z uwględnieniem zachorowania na
Covid oraz uwględniające kwarantannę – płatne dodatkowo około 100 zł/osobę ( dla chętnych)
Cena karnetu na wyciąg orczykowy w pobliżu pensjonatu wynosi około 25 zł za 10 przejazdów
Cena karnetów na poszczególne stacje narciarskie wynoszą około 75 – 100 zł za jeden dzień
Na miejscu w Poroninie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Koszt około 20-30 zł/dzień lub około 120-160 zł za
cały pobyt. Cena dotyczy kompletu: buty, narty, kijki, kask
Istnieje możliwość nauki jady na snowboardzie – koszt szkolenia snowboardowego wynosi około 70-100 zł/ godzinę za 1 osobę.
Warunkiem zorganizowania szkolenia snowboardowego jest konieczność zgłoszenia się minimum 5 osób na naukę jazdy na
snowobardzie
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji BONU TURYSTYCZNEGO

DOPŁATY / PROMOCJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jestem amatorem i nigdy nie miałem kontaktu z nartami: bez dopłaty
Jestem początkującym narciarzem ale już trochę jeździłem: bez dopłaty
Jeżdzę średnio na nartach: bez dopłaty
Umiem dobrze jeździć na nartach: bez dopłaty
Rezygnuję z ubezpieczenia kosztów rezygnacji i akceptuję ryzyko: bez dopłaty
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (dla chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19 oraz kwarantannę): 90.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
7. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem chorób przewlekłych (dla chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na
COVID-19 oraz kwarantannę): 120.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
8. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem chorób przewlekłych (dla chętnych, nie obejmuje nagłego zachorowanie na
COVID-19 ani kwarantanny): 75.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Organizator: CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski
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