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Zima 2021
Biuro Podróży "Arkona" w Kole zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na 6 dniowy obóz narciarski na Podhalu.
Proponujemy następujący program pobytu
Dzień 1
Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem w godzinach rannych. Przejazd w okolice Zakopanego z przerwami
na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do miejsca pobytu. W godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, obiadokolacja. Po obiadokolacji pobieranie sprzętu narciarskiego (buty, narty, kijki), nocleg.
Dni od 2 do 5
Śniadanie o godzinie 08.00. Od godziny 10.00 do 14.00 pobyt na stoku narciarskim. O godzinie 15.00 obiad.
Od godziny 16.00 do 18.00 pobyt na stoku narciarskim. O godzinie 19.00 kolacja. Po obiadokolacji czas wolny
(na życzenie 2 dyskoteki), nocleg
Dzień 6
Śniadanie o godzinie 8.00, po śniadaniu pobieranie suchego prowiantu, wykwaterowanie. O godzinie 10.00 wyjazd
w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na obóz narciarski we wczesnych godzinach wieczornych.
W cenie obozu narciarskiego zawarte są następujące świadczenia:
Zakwaterowanie: pensjonat w Białym Dunajcu lub Poroninie, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, 5 noclegów
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu 1 i kończy się śniadaniem w dniu 6,
w dniu 6 na drogę powrotną uczestnicy obozu narciarskiego otrzymują suchy prowiant
Transport:
autokar klasy turystycznej
Ubezpieczenie: N.W. do kwoty 3000 zł.
Inne świadczenia: sprzęt narciarski (buty, narty, kijki) w dniach od 2 do 5, dla zaawansowanych w dniach od 2 do 5
od 10.00 do 14.00 i od 16.00 do 18.00 karnety z nieograniczoną ilością zjazdów, dla
początkujących instruktorzy nauki jazdy na nartach, 2 dyskoteki na życzenie

Uczestnicy obozu w trakcie pobytu korzystają z 750 n. stoki narciarskiego z wyciągiem talerzykowym. Stok jest
oświetlony, naśnieżany i ratrakowany
Cena obozu narciarskiego została skalkulowana dla 48 osobowej grupy ( w tym 4 opiekunów gratis) i wynosi:
- dzieci i młodzież 910 zł.
- dorośli
970 zł.
Mniejsza ilość uczestników obozu narciarskiego spowoduje wzrost ceny
Jeżeli będące uczestnikami osoby dorosłe będą chciały być zakwaterowane w pokojach 2 osobowych wówczas
wystąpi dopłata w kwocie 100 zł za osobę. Dopłata ta będzie także dotycząc sytuacji gdy w pokoju 2 osobowym
będzie zakwaterowany rodzic z dzieckiem.

Uczestnikami obozu narciarskiego mogą być dzieci mające ukończone 9 lat.
Dzieci w wieku do 9 lat mogą być uczestnikami obozu narciarskiego jeżeli będą pod opieką rodziców.
Dla tych dzieci cena obozu narciarskiego ulega obniżeniu o 160 zł. Pomniejszona cena nie zawiera wypożyczenia
sprzętu narciarskiego oraz karnetów na wyciąg. Naukę jazdy na nartach organizują rodzice we własnym zakresie.

W rozliczeniu za pobyt na obozie narciarskim realizujemy bony turystyczne.
Pensjonat w którym będą zakwaterowani uczestnicy obozu narciarskiego spełnia
normy sanitarne obowiązujące w czasie trwania pandemii

