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14-18 lat!

wiek 
uczestników: 

ZAKWATEROWANIE
WILLA „Józef” (ul. Harenda 34, 34-500 Zakopane,  
tel.  18/ 206 86 71) o typowej góralskiej konstrukcji, po-
łożona wśród gór, z widokiem na Giewont, Kasprowy 
Wierch i Gubałówkę w znanej dzielnicy Zakopanego Ha-
renda. Ośrodek został zmedernizowany i wyremontowany 
w 2021 r. Obiekt ceniony za bardzo dobrą kuchnię i słyną-
cy z domowej atmosfery (www.zakopaneharenda.pl) 
Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami z radiem i TV. 
Na miejscu: świetlica z salą TV-video, sala dyskotekowa, 
stołówka, stół do ping-ponga, bilard, wi-fi w świetlicy, 
narciarnia.

CENA ZAWIERA
 • transport komfortowym autokarem na trasie Byd-

goszcz - Zakopane - Bydgoszcz
 • zakwaterowanie: 7 noclegów/ 8 dni 
 • pełne wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie w for-

mie bufetu, obiad serwowany, podwieczorek – wyda-
wany przy obiedzie, kolacja w formie bufetu plus da-
nie na ciepło), świadczenia rozpoczynają się kolacją 
pierwszego dnia pobytu na miejscu, a kończą śniada-
niem i suchym prowiantem ostatniego dnia

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

 • ubezpieczenie NNW (10 000 PLN) 
 • program rekreacyjny: dyskoteki, karaoke, ognisko, wy-

cieczka do Zakopanego, Aquapark/Termy Chochołow-
skie, 2 x razy pobyt na lodowisku z wypożyczeniem 
łyżew.

Dla chętnych fakultatywnie: kulig góralski saniami - 
100 zł (dodatkowy koszt płatny przy zapisie).

PROGRAM REKREACYJNY 
 • Wycieczka do Zakopanego: Krupówki - naj-

sławniejszy deptak Zakopanego!
 • Pobyt w Aquaparku – Termy Chochołowskie!
 • Janosikowy wieczór - ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, góralskie przypowieści, wybór 
najsympatyczniejszego Górala i Góralki Zimy 
2023 

 • Góralskie wesele - śluby obozowe w zako-
piańskim stylu ! Dyskoteki! Konkursy z nagro-
dami! 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!

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 wygod-
nych, zimowych butów, papcie lub obuwie do cho-
dzenia 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 autokarem).

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

www.pol-travel.pl

 Śnieżne szaleństwa!  Kulig!  Aquapark - Termy Chochołowskie! 

 Wycieczka do Zakopanego!  Lodowisko!

Termin:   
28.01-04.02.2023 

KTO PIERWSZY... 

- 100 zł

Cena: 2099 zł

*Ilość miejsc w promocji „Kto pierwszy...” jest 
ograniczona i trwa do wyczerpania puli miejsc.

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻKI*

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!!!!

U NAS ZREALIZUJESZ

OBÓZ ZIMOWY - REKREACYJNY


