
Dzień pierwszy 
 
 
 
 

 

 
RODZINNE FERIE W MURZASICHLE 

 
 

Termin:  
17-24.02.2019 (doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia a kończy o godz. 
10:00 ostatniego dnia) 
 
Zakwaterowanie:  
Dom Wczasowy Murzasichle 
34-531 Murzasichle 
ul. Budzowa 48g i 48a 
https://murzasichle-zakopane.pl/kontakt 
 

Nowy komfortowy obiekt oddany do użytku w grudniu 2018,  
ok. 300 m (5 min. pieszo) od Stacji Narciarskiej Murzasichle SKI  

(doskonałe warunki dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z nartami lub 
snowboardem, oświetlone stoki, na których można szusować np. po obiadokolacji). 

 
Dojazd:  
własny 
 
Cena:  
Dorośli -  910 zł  
Dziecko do 10 lat - 840 zł  
Dziecko do 4 lat - 205 zł 
 
Cena obejmuje:  

 noclegi w pokojach 1-4 osobowych lub studiach 5-6 osobowych z balkonem (łazienka 
z prysznicem, suszarka do włosów, ręczniki, mydełka, żel pod prysznic, grzejnik 
ręcznikowy, TV, biurko + krzesło) 

 7 śniadań - bufet szwedzki 

 7 obiadokolacji - bufet szwedzki 

 korzystanie z krytego basenu, sauny oraz jacuzzi w DW Kasprowy lub DW Giewont 

 przewóz nart lub snowboardu zapakowanego w pokrowcu do miejsca 
zakwaterowania i z powrotem 

 opiekę przedstawiciela biura podróży - w 1 dniu wieczorem spotkanie z uczestnikami, 
na życzenie dodatkowo możemy zakupić grupowe skipassy na pobliskie ośrodki 
narciarskie, pomóc w wypożyczeniu sprzętu narciarsko - snowboardowego, 
zorganizować na nie transfery busem lub autokarem w zależności od liczby 
uczestników, wynająć instruktorów narciarstwa/snowboardu w konkurencyjnych 
cenach, ponadto na życzenie grupy  zorganizujemy także kulig, wyjazd na termy, 



posiadę góralską, wieczór góralski, itp. (jeżeli to możliwe to wszystkie dodatkowe 
życzenia uczestników prosimy zgłaszać telefonicznie już przed wyjazdem, ułatwi to 
nam rezerwacje wszystkich atrakcji) 

 W zależności od liczebności grupy możemy zorganizować transfery busem lub 
autokarem na dowolne ośrodki narciarskie. Proponujemy Małe Ciche, Rusiń-SKI, Białkę 
Tatrzańską i Chopok na Słowacji. 

 ubezpieczenie: KL – 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1000 PLN, OC 30 000 EUR 
 

 

 
OFERTA WAŻNA DO 20.12.2019 

 
POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST WPŁATA ZADATKU 30 % KOSZTÓW WYJAZDU OD 
OSOBY NA KONTO BIURA ( w tytule proszę podać imię, nazwisko uczestnika): 
Biuro Podróży GRAMBURG TRAVEL Sebastian Gramburg 
Żabno 7c 
83-200 Starogard Gdański  
Idea Bank 
14 1950 0001 2006 0070 9037 0002 
 
Więcej informacji na stronie www.gramburgtravel.pl 
 
 


