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Zimowisko narciarsko-snowboardowe w Białym Dunajcu

MIEJSCE:
Tatry - Biały Dunajec
WIEK:
8 - 12
WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie
ZAKWATEROWANIE:
pokoje 2-5 osobowe
CZAS TRWANIA:
7 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

2019-02-09

2019-02-15

Dni:

Cena:

7

1274 zł

Rezerwuj

Opis oferty + Mapa
Zimowisko narciarsko-snowboardowe w Białym Dunajcu 8-12 lat
Termin

Cena promocyjna do
31.10.2018*

Cena promocyjna do
31.12.2018*

Cena katalogowa

09.02-15.02.2019
1174 zł
1224 zł
1274 zł
*lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej
Biały Dunajec jest niewielką, malowniczą, górską miejscowością, położoną wzdłuż potoku, od
którego wzięła swoją nazwę. Biały Dunajec jest oddalony zaledwie kilka kilometrów od centrum
Zakopanego. Miłośnicy jazdy na nartach i snowboardzie mogą stąd szybko i łatwo dostać się do
znanych narciarskich miejscowości - Białki i Bukowiny Tatrzańskiej, Małego Cichego oraz na wyciąg
Suche-Ski. Jest to wymarzone miejsce dla miłośników białego szaleństwa!
Zakwaterowanie: ośrodek "Danuta" – pokoje 2,3,4,5 osobowe z łazienkami i TV. Obiekt
zlokalizowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku. Ośrodek można obejrzeć
na stronie: http://owdanuta.pl
Do dyspozycji dzieci: tenis stołowy, „piłkarzyki”, sala wyposażona w sprzęt nagłaśniający i
specjalne oświetlenie, kameralna sala kominkowa, boiska sportowe: do piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, specjalne miejsce na ognisko, plac zabaw.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant na
drogę powrotną. W przypadku całodziennych wycieczek lunch pakiet w ramach obiadu.
Wiek uczestników: 8-12 lat.
Stacje narciarskie: Suche Ski – główne miejsce zjazdowe naszych uczestników (możliwość
korzystania z innych stoków biorąc pod uwagę umiejętności grupy, obłożenie oraz aktualnie panujące
warunki pogodowe). Stacja narciarska Suche Ski to wspaniałe trasy uwielbiane przez narciarzy i
snowboardzistów, tych profesjonalnie jeżdżących jak i tych, którzy niedawno rozpoczęli swoją
przygodę z zimowymi sportami. Stacja Narciarska Suche Ski to zróżnicowane trasy, stoki o różnych
stopniach trudności. Do dyspozycji jest nowoczesna, czteroosobowa kolej krzesełkowa o
przepustowości 2200 osób/godz. Taśma i mały wyciąg orczykowy dedykowany dla dzieci i
początkujących narciarzy przyczynił się do uzyskania wielu wyróżnień. Nad bezpieczeństwem
zjeżdżających czuwają ratownicy TOPR. Stoki narciarskie są oświetlone, codziennie sztucznie
naśnieżane i ratrakowane.
Uwaga: Wszystkich uczestników obozu obowiązuje jazda w kasku ochronnym!
Transport: autokar na trasie Gdańsk – Poronin – Gdańsk. Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych.
Powrót w godzinach wieczornych. Z pozostałych miejsc zgodnie z rozkładem jazdy. Istnieje możliwość
wsiadania na trasie przejazdu. W zależności od miasta wyjazdu dopłata za transport wynosi: Gdańsk,
Tczew, Kwidzyn (przy min 6 uczestnikach) +190 zł, Łódź, Piotrków Trybunalski, Częstochowa +140 zł,
Katowice +50 zł. Dojazd własny – bez dopłat.
Cena zawiera: skipass, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej i medycznej zgodnie z przepisami MEN, zajęcia z instruktorem narciarstwa lub snowboardu w zależności od
potrzeb uczestników, opłaty: za wycieczki wg programu, ubezpieczenie SKI + NNW, podatek VAT,
dojazdy na stok.
Cena nie zawiera: transportu, kaucji za karnet (10 zł), wypożyczenia sprzętu
narciarskiego/snowboardowego - 25 zł /dzień.

Program
Szalone godziny zjazdowe pod okiem wykwaliﬁkowanej kadry instruktorskiej
Dla tych, którzy zaczynają „białą” przygodę – podstawy:
FUN & NO STRESS czyli nauka na wesoło
rozgrzewka
zapoznanie ze sprzętem i słownictwem narciarskim/snowboardowym – buty, wiązania,
narty/deska, kask
dekalog narciarza i snowboardzisty – czyli jak bezpiecznie zachowywać się na stoku
nauka wstawania, upadania, wspinania,

nauka chodzenia w butach narciarskich
nauka poruszania w nartach/desce po płaskim podłożu
nauka bezpiecznego upadania,
nauka jazdy równoległej i skrętów
Dla tych, którzy doskonalą umiejętności:
EASY PEASY LEMON SQUEEZY czyli KEEP CALM & CARRY ON
rozgrzewka
eliminujemy błędy i korygowanie złych nawyków czyli praca z instruktorem nad postawą
doskonalenie pracy nóg, balansowania
nauka szybkich zjazdów, zjazdów carvingowych, jazda synchroniczna,
szlifowanie jazdy pługiem, szusem, doskonalenie skrętów i jazdy równoległej,
przypomnienie jak bezpiecznie upadać
Na koniec turnusu zorganizujemy zawody, aby każdy mógł się wykazać poczynionymi
postępami. Będzie to podsumowanie całego wyjazdu i doskonała zabawa połączona z
nutką rywalizacji.
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