
 

 

UWAGA!  

RUSZAJĄ ZAPISY NA OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY W MURZASICHLE 

Termin: 17-24.02.2019(7 noclegów) 
Wiek uczestników: 9-15 lat 
Zakwaterowanie: Dom Wczasowy Giewont w Murzasichle(pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe z pełnym 
wyposażeniem, łazienką i siecią WI-FI), na terenie obiektu kryty basen www.giewont-zakopane.pl 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie plus podwieczorek 
Transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz codzienne transfery na stoki: autokar 
 

Szkolenie: 
 codzienne wyjazdy autokarem na stok(4-5 godzin-zajęcia szkoleniowe z instruktorem plus jazda 

indywidualna x 6 dni) 

 poziom szkolenia dostosowany do stopnia zaawansowania uczestników 

 zajęcia odbywają się wyłącznie pod opieką instruktorów w grupach 10-12 osobowych  

 oprócz zajęć praktycznych uczestnicy przejdą szkolenie teoretyczne dotyczące jazdy na 
nartach/snowboardzie* oraz dowiedzą się o zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy 

 zawody na zakończenie turnusu 

 jeden wieczór poświęcamy na jadę na oświetlonych stokach-dodatkowy element szkolenia 
Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu obowiązkowo powinny posiadać kask. 

*szkolenie snowboardowe będzie możliwe przy grupie min. 10 osób  

 

Trasy: 
 Stacja Narciarska Murzaschle Ski www.murzasichle-ski.pl 

 Stacja Narciarska Małe Ciche www.maleciche.com/kontakt 

 Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska www.bialkatatrzanska.pl 

 Stacja Narciarska Rusin-ski w Bukowinie Tatrzańskiej www.rusin-ski.pl 

Wybór tras uzależniony jest od poziomu zaawansowania uczestników oraz warunków 
pogodowych na stokach.  
 

Program apres-ski: 
 zimowe kino, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zimowa olimpiada, dyskoteka, konkurs 

talentów obozowych, wieczór kabaretowy i wiele innych 

 ognisko 

 3 wejścia na kryty basen w pensjonacie 

 wyjazd autokarem na Chochołowskie Termy lub Termy Bukowina Tatrzańska 

 zwiedzanie Zakopanego zakończone spacerem po ulicy Krupówki 

 posiada góralska w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichle 
 
 
 
 

https://bialkatatrzanska.pl/
http://www.rusin-ski.pl/


Cena: 1499 zł/os(zaliczka 300 zł) Cena promocyjna do 15.09.2018!!!  
 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie w Domu Wczasowym Giewont w Murzasichle(pokoje 2-5 osobowe z 

łazienkami)-7 noclegów 

 wyżywienie(7 śniadań, 7 obiadów z podwieczorkiem, 7 kolacji-obóz rozpoczynamy obiadem a 
kończymy śniadaniem) 

 przejazd autokarem plus transfery na stoki z miejsca zakwaterowania 

 opieka pilota-kierownika, kadry pedagogicznej  

 codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów narciarskich/snowboardowych*, zawody na 
zakończenie turnusu  

 karnety narciarskie 

 3 wejścia na kryty basen w pensjonacie  

 wyjazd autokarem na Chochołowskie Termy lub Termy Bukowina Tatrzańska 

 zwiedzanie Zakopanego zakończone spacerem po ulicy Krupówki 

 Posiada Góralska w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichle 

 rozbudowany program apres-ski 

 ubezpieczenie NNW wariant SKI 

*na obozie zapewniamy instruktora przy minimalnej liczbie 10 uczestników 

 

Cena nie zawiera: 
 wypożyczenia sprzętu narciarskiego 30 zł/dzień 

 kulig w saniach dla chętnych-35 zł 
 
 

NA TYM OBOZIE NIKT NIE BĘDZIE SIĘ NUDZIŁ!!! 

DUŻY WYBÓR TRAS NARCIARSKICH W 4 OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH!!! 

WYSOKI POZIOM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO/SNOWBOARDOWEGO!!! 

1 WIECZÓR POŚWIĘCAMY NA JAZDĘ NA OŚWIETLONYCH STOKACH!!! 

7 NOCLEGÓW, 6 PEŁNYCH DNI SZKOLENIOWYCH-PORÓWNAJ Z INNYMI 

OFERTAMI!!! 

PENSJONAT O WYSOKIM STANDARDZIE!!! 

ŻADNYCH UKRYTYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW!!! 

NAPRAWDĘ WARTO!!! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO ZAPISÓW 
 

SEBASTIAN GRAMBURG TEL. 604 731 504, E-MAIL biuro@gramburgtravel.pl 
  


