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Harnasie pod Tatrami - zimowisko rekreacyjne

MIEJSCE:
Tatry - Murzasichle
WIEK:
8 - 18
WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie
ZAKWATEROWANIE:
pokoje 2-5 osobowe
CZAS TRWANIA:
7 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

2019-01-26
2019-01-27
2019-02-03

Dni:

Cena:

2019-02-01

7

1380 zł

2019-02-02

7

1280 zł

2019-02-09

7

1380 zł

Rezerwuj
Brak wolnych miejsc
Rezerwuj

Opis oferty + Mapa
Harnasie pod Tatrami - zimowisko rekreacyjne (bez nart)
8-13 lat i 14-18 lat

Murzasichle – malownicza miejscowość turystyczna położona u podnóża Tatr, 8 km od Zakopanego
na słynnej trasie do Łysej Polany (Morskiego Oka). Murzasichle to idealny kierunek na wypoczynek w
górach ze względu na unikalne walory krajobrazowe oraz bliskość szlaków turystycznych i wyciągów
narciarskich. Rozciągają się stąd wspaniałe widoki na panoramę Tatr. W Murzasichlu znajduje się 6
oświetlonych wyciągów (180-450 m) oraz wypożyczalnie sprzętu narciarskiego.
Termin

Zakwaterowanie

Cena

26.01 – 01.02.2019

Dom Wypoczynkowy "U Aniołka"

1380 PLN

27.01 – 02.02.2019

Kompleks Wypoczynkowy "U Góralki"

1280 PLN

03.02 – 09.02.2019

Dom Wypoczynkowy "U Aniołka"

1380 PLN

Zakwaterowanie
Dom Wypoczynkowy "U Aniołka" – pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami, Wi-Fi, na miejscu stołówka,
świetlica, sala gier, basen.
Dom Wypoczynkowy "U Góralki" – pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami, na miejscu stołówka,
świetlica, ping pong.

Wyżywienie
4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek). Pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu.

Wiek uczestników
8-13 lat i 14-18 lat.

Transport
Autokar na trasie Warszawa – Murzasichle – Warszawa, wyjazd rano w pierwszym dniu turnusu,
powrót wieczorem w ostatnim dniu turnusu. Dojazdy antenowe: z Wrocławia, Opola, Olsztyna,
Białegostoku + 150 zł, ze Szczecina + 200 zł. Wyjazdy realizowane przy minimum 7 uczestnikach. 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.
Dokładna informacja o zbiórce zostanie przekazana 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Za dopłatą (opcjonalnie):
baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej lub w Białce Tatrzańskiej lub w Szaﬂarach - 70 zł.
lodowisko - 25 zł / os (wstęp i wypożyczenie łyżew)
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji AXA (+ 2,8 % ceny imprezy)
ubezpieczenie kosztów rezygnacji dla osób chorych przewlekle (5,6%)
Wycieczki fakultatywne oraz warsztaty realizowane są przy zgłoszeniu się min. 10 osób.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, realizację programu, kadrę wychowawczą,
przejazd Warszawa – Murzasichle – Warszawa, składkę na TFG.

Cena nie obejmuje
Dopłat do transportu z poszczególnych miast, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji AXA (+ 2,8 %
ceny imprezy), świadczeń niezawartych w ofercie.

Uwagi
Należy zabrać ze sobą mały plecak i strój kąpielowy. Organizator z powodu małej liczby uczestników
zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z wyznaczonego miasta, możliwość zmiany miejsca i
godziny wyjazdu oraz środka transportu.

Program
1. Wjazd kolejką górską na Gubałówkę, spacer grzbietem skąd rozpościera się panorama Tatr i
Zakopanego, zjazd wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu, obejrzenie Wielkiej Krokwi,
wizyta w Papugarni.
2. Wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN – multimedialne muzeum umożliwiające
zwiedzenie Tatr od regli po szczyty, zwiedzający może też poznać np. chłód jaskini, usłyszeć echo czy
zobaczyć pod nogami płynący potok, następnie oglądamy ﬁlm w technologii 5D z efektami, można też
podziwiać Tatry z lotu orła.
3. Zapoznanie się z folklorem góralskim – wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasichlu, gdzie
najprawdziwszy Góral opowie o Podhalu i jego mieszkańcach. Będzie pokaz tańca, prezentacje strojów
ludowych, próby instrumentów muzycznych, nauka śpiewu, tańca i gwary góralskiej.
4. Pobyt w Aquaparku w Zakopanem z wieloma atrakcjami wodnym jak: basen, słoneczna rzeka,
lodowa grota, jacuzzi, hydromasaże, dzika rzeka, zjeżdżalnia.
5. Snow zabawa w Zimowym Parku Rozrywki na stokach Gubałówki – kulig za skuterem
śnieżnym, czyli sanki podpięte do skutera śnieżnego i wesoła zabawa gwarantowana, snow rafting,
jazda za skuterem śnieżnym w pontonie, zimowa rura – dużo zabawy i śmiechu, tutaj liczy się
równowaga i zgranie całego zespołu.
6. Kulig z pochodniami, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
7. Snowtubing czyli zjazd na gumowej oponie, bitwa śnieżna.
8. Quiz wiedzy o Tatrach i Podhalu, gry, zabawy, konkursy, dyskoteki.
Fakulatywnie:
Baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej lub w Białce Tatrzańskiej lub w Szaﬂarach - 70 zł.
Lodowisko - 25 zł / os (wstęp i wypożyczenie łyżew)
Wycieczki fakultatywne oraz warsztaty realizowane są przy zgłoszeniu się min. 10 osób.

INFOLINIA: 780 114 926
TEL: 42 630 73 01
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