Szczyrk PANORAMA
ZIMOWISKO
SZCZYRK – znana miejscowość turystyczno – wypoczynkowa słynąca
przede wszystkim jako kurort i ośrodek sportów zimowych. Położony w
głębokiej kotlinie otoczonej górami, wśród których króluje masyw
Klimczoka i Skrzycznego. Główny rozwój Szczyrku nastąpił dopiero po
II wojnie światowej. Wtedy to zbudowano wyciąg krzesełkowy na
Skrzyczne, powstały liczne wyciągi narciarskie i trasy turystyczne. W
1973 roku miejscowość uzyskała prawa miejskie i stała się jednym z
najważniejszych ośrodków turystyczno – wypoczynkowych w kraju.
ZAKWATEROWANIE:
O.W. PANORAMA - Ośrodek wczasowy położony na zboczu Klimczoka z
pięknym widokiem na dolinę Szczyrku, w odległości 10 minut od
centrum miasta. Ośrodek oferuje zakwaterowanie w pokojach 3,4,5
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji
uczestników: 3 sale wykładowe, korzystanie ze sprzętu
szkoleniowego i audio, internet bezprzewodowy w całym obiekcie,
ping – pong, mini siłownia, W odległości 700 m Centralny Ośrodek
Sportu ze stadionem, halą, basenem i odnową biologiczną, tenisem
PROGRAM:
• Wycieczka autokarowa do Wisły – spacer po centrum Wisły,
pod skocznię "Malinka" i do Galerii Trofeów Adama Małysza
• 1,5 godzinny pobyt w Aquaparku Tropicana w H. Gołębiewski
• Wejście na basen kryty w COS
• Piesze wycieczki po najbliższej okolicy
• Kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki w ośrodku
• Wspólne, wieczorne oglądanie filmów
• Gry i zabawy na wolnym powietrzu (zjeżdżanie na bele czym,
śnieżne wariactwa, śnieżne strzelanie, budowa igloo, śnieżne orły,
kręgle na śniegu. bitwy na śnieżki
• Tropem wilka i niedźwiedzia – wyjście do lasu na śnieg
• Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne m.in.:
plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, tańca, mini playback
• Gry sportowe i turnieje: tenisa stołowego,
• Gry i zabawy integracyjne - Wybór Miss i Mistera, Randka w
ciemno, Familiada, Szansa na sukces, Kalambury, Jaka to melodia
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem o podwyższonym standardzie
• zakwaterowanie – 7 noclegów
• wyżywienie – 3 posiłki dziennie śniadania i kolacje w formie bufetu/
• opiekę pedagogiczną, medyczną,
• ubezpieczenie SKI Signal Iduna
• program turystyczno – rekreacyjny opisany wyżej z biletami wstępów
• podwózkę do stacji narciarskich – dla chętnych
CENA NIE ZAWIERA – dla chętnych
• opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego,
• opłaty za karnety na wyciągi narciarskie
• opłaty za instruktora narciarstwa

TERMIN: 15.01 - 22.01.2022
CENA: 1540 zł

ZAPISY: P. MAŁGORZATA PINKOWSKA – Tel. 664 266 522
ZALICZKA Do 25.10.2021 – 300,00 zł
Do 26.11.2021 – 300,00 zł
Do 05.01.2022 – pozostałe
Konto: BT Turysta Włocławek, ul. Przedmiejska 17
09 1540 1069 2001 8722 4581 0002

U nas można zrealizować Bon Turystyczny!!!
Wpłacona zaliczka podlega zwrotowi jeśli zamówione świadczenia nie zostaną
zrealizowane w związku z rozporządzeniami dotyczącymi sytuacji
epidemiologicznej.

ORGANIZATOR:
Biuro Turystyczne „TURYSTA”
Przedmiejska 17, 87-8
00 Włocławek
Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12

