
ZakopaneZakopane
OBÓZ ZIMOWY REKREACYJNY

Śnieżne szaleństwa!  Kulig!  Aqua Park - Termy Chochołowskie! 

ZAKWATEROWANIE
WILLA „Józef” (ul. Harenda 34, 34-500 Zako-
pane, tel. 18/ 206 86 71) o typowej góralskiej 
konstrukcji z widokiem na Giewont, Kasprowy 
Wierch i Gubałówkę w słynnej dzielnicy Zako-
panego Harendzie. Ośrodek znany z domowej 
atmosfery i bardzo dobrej kuchni. 
Pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami z radiem i TV. 
Na miejscu: świetlica z salą TV-video, sala dys-
kotekowa, stołówka, stół do ping-ponga, bilard, 
wi-fi w świetlicy.

PROGRAM REKREACYJNY 
•	 Krupówki - najsławniejszy deptak Zakopanego
•	 Pobyt w Aqua Parku – Termy Chochołowskie!
•	 Janosikowy wieczór - ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, góralskie przypowieści, wybór 
najsympatyczniejszego Górala i Góralki Zimy 
2020 

•	 Góralskie wesele - śluby obozowe w zakopiań-
skim stylu ! Dyskoteki! Konkursy z nagrodami! 
Karaoke!

•	 Konkurencje i zadania specjalne hartujące 
ciało i ducha!

•	 Śniegowe szaleństwa! Zimowe konkursy: na 
najoryginalniejszy zjazd na byle czym, najfaj-
niejsze igloo, lodową rzeźbę! 

•	 Śnieżne podchody!
•	 Wizyta na lodowisku przy stacji Harenda!
•	 Góralski kulig! Jedna z najpopularniejszych 

zimowych atrakcji! 

CENA ZAWIERA
•	 zakwaterowanie: 7 noclegów/8 dni 
•	 transport komfortowym autokarem wyposa-

żonym w klimatyzację, TV-video i toaletę na 
trasie Bydgoszcz – Zakopane - Bydgoszcz

•	 pełne wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniada-
nie w formie bufetu, obiad serwowany, pod-
wieczorek–wydawany przy obiedzie, kolacja 
w formie bufetu plus danie na ciepło, świad-
czenia rozpoczynają się kolacją pierwszego 
dnia pobytu na miejscu, a kończą śniadaniem 
i suchym prowiantem ostatniego dnia

•	 opieka kadry pedagogicznej od momentu wy-
jazdu z Bydgoszczy do chwili powrotu

•	 ubezpieczenie NNW (10 000 PLN) 
•	 program rekreacyjny: kulig góralski i Aqua 

Park - Termy Chochołowskie, lodowisko, dys-
koteki, konkursy, karaoke, ognisko

ZABIERZ ZE SOBĄ
 ważną legitymację szkolną  lekarstwa, które 
uczestnik powinien przyjmować według zaleceń 
lekarza  krem ochronny na mróz i wiatr, z filtrem 
UV  przybory toaletowe i ręczniki  dwie pary 
wygodnych, zimowych butów, papcie lub obuwie 
do chodzenia w ośrodku  odpowiednią odzież na 
zimowe warunki atmosferyczne  ciepłą czapkę, 
szal, 2 pary rękawiczek  strój kąpielowy i klapki 
 podręczny plecaczek  awiomarin lub inny lek 
(obowiązkowo osoby źle znoszące jazdę autoka-
rem).

9–18 
lat!

wiek 

uczestników: 

BP POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7  Bydgoszcz
533 241 509          biuro@pol-travel.pl

www.pol-travel.plPOL-TRAVEL

Termin: 
 25.01-01.02.2020 

STAŁY KLIENT  

-30 zł
ZGRANA PACZKA  

-30 zł
RODZEŃSTWO  

-30 zł

KTO PIERWSZY... 

-50 zł

Cena: 1320 zł

Cena: 1220 zł*

* Promocja do 05.11.2019. Warunkiem uzy-
skania ceny promocyjnej jest podpisanie 
umowy i wpłata 30%. Ilość miejsc w promocji 
ograniczona. 

** Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana 
Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się 
ze zniżką Kto pierwszy... Regulamin zniżek 
i promocji na www.pol-travel.pl

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK**



ZAKWATEROWANIE
WILLA „Józef” (ul. Harenda 34, 34-500 Zakopane, 
tel.  18/ 206 86 71) o typowej góralskiej konstrukcji 
z widokiem na Giewont, Kasprowy Wierch i Guba-
łówkę w słynnej dzielnicy Zakopanego Harendzie. 
Ośrodek znany z domowej atmosfery i bardzo dobrej 
kuchni. 
Pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami z radiem i TV. 
Na miejscu: świetlica z salą TV-video, sala dysko-
tekowa, stołówka, stół do ping-ponga, bilard, wi-fi 
w świetlicy.

CENA ZAWIERA
•	 zakwaterowanie: 7 noclegów/ 8 dni 
•	 transport komfortowym autokarem wyposażo-

nym w klimatyzację, TV-video i toaletę na trasie 
Bydgoszcz – Zakopane - Bydgoszcz

•	 pełne wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie 
w formie bufetu, obiad serwowany, podwieczo-
rek–wydawany przy obiedzie, kolacja w formie 
bufetu plus danie na ciepło, świadczenia rozpo-
czynają się kolacją pierwszego dnia pobytu na 
miejscu, a kończą śniadaniem i suchym prowian-
tem ostatniego dnia

•	 opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu 
z Bydgoszczy do chwili powrotu

•	 opieka instruktorów na stoku (6 dni na stoku) 
•	 ubezpieczenie NNW+ SKI (10 000 PLN) 
•	 program narciarski - codziennie ok. 5-6 godz. 

nauki i doskonalenia jazdy na stoku (3 grupy nar-
ciarskie: początkująca, średnio zaawansowana, 
zaawansowana oraz grupa snowboardowa) 

•	 karnet narciarski / SKI-PASS bez limitu na 6 dni
•	 program rekreacyjny: kulig góralski saniami 

i Aqua Park -Termy Chochołowskie, dyskoteki, 
konkursy, karaoke, ognisko

Koszty dodatkowe: wypożyczenie kompletu narciar-
skiego lub snowboardowego na miejscu dla osób 
nie posiadających własnego sprzętu - 150 zł/ 6 dni 
komplet z kaskiem (kask obowiązkowy dla każdego 
uczestnika). 

WARUNKI NARCIARSKIE 
WILLA „Józef” znajduje się nieopodal Stacji Narciar-
sko-Rekreacyjnej Harenda Zakopane (50m!). Jest to 
zimowa stacja sportowa wraz z zespołem wyciągów, 
tras narciarskich i snowboardowych, szkołą narciar-
ską i wypożyczalnią sprzętu zimowego oraz zaple-
czem gastronomicznym. Na terenie Stacji znajdują 
się: kolej krzesełkowa 4 osobowa, 3 wyciągi orczy-
kowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz taras 
widokowy. Dogodne położenie wyciągu względem 
miejsca zakwaterowania umożliwia uczestnikom 
zimowiska szybki powrót ze stoku na ciepły posiłek 
czy gorącą herbatę. Trasy wyciągów są ratrakowane, 
naśnieżane i oświetlone, co umożliwia korzystanie 
z wyciągów także wieczorami. 

ZABIERZ ZE SOBĄ
 ważną legitymację szkolną  lekarstwa, które 
uczestnik powinien przyjmować według zaleceń le-
karza  krem ochronny na mróz i wiatr, z filtrem UV  
przybory toaletowe i ręczniki  dwie pary wygodnych, 
zimowych butów, papcie lub obuwie do chodzenia 
w ośrodku  odpowiednią odzież na zimowe warunki 
atmosferyczne  ciepłą czapkę, szal, 2 pary rękawi-
czek  strój kąpielowy i klapki  podręczny pleca-
czek  awiomarin lub inny lek (obowiązkowo osoby 
źle znoszące jazdę autokarem)  sprzęt narciarski 
z obowiązkowym kaskiem (dotyczy osób, które po-
siadają własny sprzęt). 

Zalecenia dot. ubrań narciarskich:  spodnie 
narciarskie dobrze osłaniające plecy  bielizna 
narciarska, termoaktywna  rękawiczki narciar-
skie, ortalionowe, goretex, skórzane – LUŹNE 
(nie wełniane)  skarpety narciarskie długie, 
do kolan  dobrze dobrane gogle z jasnożółtą 
szybką.

BP POL-TRAVEL ul. Niedźwiedzia 7  Bydgoszcz
533 241 509          biuro@pol-travel.pl

www.pol-travel.plPOL-TRAVEL

OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY 

W butach na narty - wyciąg 50 m od ośrodka!  Śnieżne szaleństwa!  

 Kulig!  Aqua Park - Termy Chochołowskie!

Termin: 
 25.01-01.02.2020 

STAŁY KLIENT  

-30 zł
ZGRANA PACZKA  

-30 zł
RODZEŃSTWO  

-30 zł

KTO PIERWSZY... 

-50 zł

Cena: 1640 zł

Cena: 1540 zł*

* Promocja do 05.11.2019. Warunkiem uzy-
skania ceny promocyjnej jest podpisanie 
umowy i wpłata 30%. Ilość miejsc w promocji 
ograniczona. 

** Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana 
Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się 
ze zniżką Kto pierwszy... Regulamin zniżek 
i promocji na www.pol-travel.pl

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK**

ZakopaneZakopane 9-13 lat!
14-18 lat!

wiek 
uczestników: 


