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Zimowisko 2018  CHOPOK SŁOWACJA  /obóz narciarski lub snowboardowy /. 

Przeżyjcie wspaniałą zimową przygodę jeżdżąc na północnych i południowych stokach Chopoka, na doskonale 
przygotowanych tatrzańskich nartostradach. 

Bardzo bogaty program!!! Skipass w cenie!!! 

Obóz na Słowacji w okolicach Liptowskiego Mikulasza organizowany jest dla początkujących, średnio 
zaawansowanych i zaawansowanych snowboardzistów. Liptowski Mikulasz to jedna z najbardziej znanych Słowackich 
miejscowości, położona w pobliżu głównego grzbietu górskiego Tatr Niżnych. Największy w tej części Europy ośrodek 
sportów zimowych na Słowacji – Jasna, zapewnia najlepsze naturalne warunki do uprawiania snowboardingu. 
Przepiękne krajobrazy, znakomicie przygotowane, różnorodne trasy i wyciągi dostosowane do potrzeb każdego 
uczestnika. Oprócz spędzania czasu na stoku, w programie obozu wizyta w największym całorocznym parku wodnym 
w centralnej Europie – Tatralandii, a także gry, zabawy i wycieczki piesze. 

PROGRAM WYJAZDU  

1 DZIEŃ : zbiórka i wyjazd z Krakowa .Przyjazd w godzinach wieczornych zakwaterowanie , kolacja . [/day]\                 

2- 6 DZIEŃ : jazda na nartach . Szkolenie z instruktorami w grupach od 10 do 15 osób. Grupy podzielone są ze 

względu na stopień zaawansowania. Wszystkie zajęcia odbywają się pod stałą opieką instruktorów.               

Wycieczka do Aquaparku Tatralandia http://www.tatralandia.sk/ lub do Aquaparku Gino Paradise 

http://www.ginoparadise.sk/index.php/vodny-raj                                                                                                                       

Wycieczka do jaskini Wolności http://www.ssj.sk/pl/jaskyna/4-demianowska-jaskinia-wolnosci                                      

Wyjścia do jaskini solnej, korzystanie z sauny i jacuzzi.                                                                                                         

Wyjazd na dyskotekę Happy End MUSIC CLUB na stoku http://www.jasna.sk/pl/atrakcje/apres-ski-program/music-

club-happy-end/ – tylko i wyłącznie dla uczestników, którzy będą mieli ukończone 15 lat. Wymagana pisemna zgoda 

rodziców. Wycieczka do Liptowskiego Mikulasza – gra miejska. Zawody i certyfikaty – w ostatnim dniu obozu każdy 

uczestnik otrzymuje certyfikat ze stopniem zaawansowania w jeździe. Poza tym w programie – konkursy, gry i 

zabawy, wycieczki piesze. wyjście na dyskotekę, jaskini solnej, sauny realizowane przy minimum 15 chętnych 

osobach.                                                                                                                                                                                                 

7 DZIEŃ  Po śniadaniu wykwaterowanie , prowiant na drogę powrotną. Przejazd autokarem do Polski . 

 

Termin i cena 

I       13.01 – 20.01.2018  1.749 ZŁ    

II      20.01 – 27.01.2018  1.749 ZŁ 

III     27.01 – 03.02.2018  1.749 ZŁ 

IV     02.02 – 09.02.2018  1.749 ZŁ 

V      03.02 – 10.02.2018  1.749 ZŁ 

VI    10.02 – 17.02.2018   1.749 ZŁ 

VII   17.02 – 24.02.2018   1.749 ZŁ 

 

http://www.ginoparadise.sk/index.php/vodny-raj
http://www.ssj.sk/pl/jaskyna/4-demianowska-jaskinia-wolnosci
http://www.jasna.sk/pl/atrakcje/apres-ski-program/music-club-happy-end/
http://www.jasna.sk/pl/atrakcje/apres-ski-program/music-club-happy-end/
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CENA ZAWIERA : 

Zakwaterowanie: 2-6 osobowe pokoje z telewizorami, wc i natryskiem lub wanną. W zależności od terminu obozu 
zakwaterowanie w Pensjonacie Horec, Jurika lub Galanto. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie (szwedzki stół – duży wybór jedzenia), prowiant na stok (kanapka lub 
słodka bułka, owoc lub batonik, sok w kartoniku), dwudaniowa obiadokolacja. Kuchnia regionalna, europejska. 
Świadczenia rozpoczynają się obiadem, a kończą śniadaniem + prowiant na drogę powrotną. 

Szkolenie: do 6 godzin dziennie pod okiem instruktorów, forma szkolenia dostosowana do poziomu zaawansowania 
grupy (od poziomu podstawowego – początkujący, średnio zaawansowany, do zaawansowanego). 

Kadra: kierownik zimowiska, instruktorzy narciarstwa, 10-15 osób na instruktora. Instruktorzy posiadają także 
uprawnienia wychowawców kolonijnych. 

Ubezpieczenie: od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW – 10 tys. złotych), Koszty Leczenia za granicą (KL – 
10 tys. euro), Odpowiedzialność Cywilna (OC – 50 tys. złotych). Wszyscy uczestnicy zimowiska objęci są 
ubezpieczeniem pokrywającym koszty pomocy przez Górskie Pogotowie Ratunkowe oraz pomoc szpitalną. 

Serwis: serwis podstawowy (regulacja, kontrola stanu technicznego) wykonywany jest przez naszych 
doświadczonych instruktorów. 

Karnety: cena zawiera karnet na 6 dni jazdy, ważny na terenie całego kompleksu narciarskiego Jasna Tatry Niskie w 
czasie trwania zimowiska. Karnet ten umożliwia jazdę po wszystkich trasach ośrodka i nie wymaga od uczestnika 
żadnych dodatkowych opłat. 

Program: 6 dni jazdy. Szkolenie z instruktorami w grupach od 10 do 15 osób, wycieczki do Aquaparku oraz Jaskini 
Wolności, Happy End MUSIC CLUB, jaskini solnej, korzystanie z sauny, jacuzzi. Cena obejmuje wszystkie bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Transport: przejazd autokarem w obie strony w cenie imprezy z Łodzi, Katowic, Krakowa. Za dodatkową opłatą z 
Warszawy (120 zł), z Lublina, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Kielc (140 zł), z Wrocławia, Opola (90 zł), z Gdańska, 
Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego (170 zł). W cenie dojazd na stok i powrót ze 
stoku każdego dnia, przez cały czas trwania zimowiska, obejmuje również wszystkie wycieczki. podatek VAT                                                                                                           

CENA NIE ZAWIERA                                                                                                                                                        
wypożyczenie sprzętu narciarskiego :narty, buty, kijki, kask/dopłata za cały turnus 125zł od osoby/       karnet 
narciarski: od 5.50 do 7,00 zł za pojedynczy przejazd/w zależności od wybranego wyciągu /Kaucja za karnet 10 zł. / 
Ceny wyciągów podane są w przybliżeniu i mogą ulec zmianie.                                                                                           
UWAGI :                                                                                                                                                                                      
wymagana ważna legitymacja szkolna do zakupu zniżkowego karnetu. 

Prosimy zabrać nieprzemakalne buty-2pary,2x rękawiczki, krem na mróz filtrem, zimowa czapkę, szybko schnące 
ubranie do zabaw na śniegu, Osoby korzystające z jazdy na stoku dodatkowo: sprzęt narciarski/snowboard, gogle, 
kask ochronny, kijki, kombinezon/. 
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WYMAGANY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY 

 

 


