
                
 

                 
 

                

Turnus; 18.01. – 24.01.2020 r. (6 noclegów) 
     wiek; 8-16 lat           cena; 1200 zł 

MURZASICHLE –  to wieś położona na szczycie góry na wysokości około 1000 m n.p.m. w województwie 

małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin. Stąd rozciągają się wspaniałe widoki panoramy Tatr 

polskich i słowackich co stanowi wyjątkowy atut i ujmuje przybyłych turystów. Miejscowość ta nieprzerwanie od 

kilkuset lat kultywuje tradycje Tatr i Podhala. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Małe Ciche, 

Gliczarów Górny, Poronin, Suche, Bukowina Tatrzańska. W okolicy wiele górek i pagórków, bogata infrastruktura 

narciarstwa zjazdowego oraz wyjątkowy mikroklimat… Po sąsiedzku, bo tylko 6 km, mamy Zakopane, a tam atrakcji 

cała masa; skocznia narciarska Wielka Krokiew, znane ulice Krupówek, sklepów z pamiątkami i góralskimi 

przysmakami, wszechobecnych zabytków budownictwa ludowego; muzeów, kościołów czy cmentarzysk, a także wiele 

zimowych obiektów będących nie lada gratką dla amatorów zimowego szaleństwa. 

WILLA TATRY - znajduje się w Murzasihlu  przy głównej ulicy Sądelskiej, dzięki czemu jest atrakcyjną bazą 

wypadową w stronę centrum Zakopanego, Poronina czy Białki Tatrzańskiej. Nieopodal ośrodka mamy szkolną halę 

sportową, lodowisko, karcmy, pizzerie oraz stoki narciarskie. Willa Tatry zapewnia noclegi w przytulnych pokojach 

3, 4-osobowych z łazienkami oraz TV, w większości z balkonem i widokiem na Tatry. Oferujemy pobyt z pełnym 

wyżywieniem - domowa kuchnia  4 posiłki; śniadanie, obiad z podwieczorkiem i kolacja, podawane na dużej (do 

120 os.), klimatycznej, zachowanej w góralskim stylu – stołówce, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 

natomiast obiady podawane na półmiskach. W obiekcie do dyspozycji dla grupy znajduje się sala gier; stół do ping-

ponga, piłkarzyki, sala TV, uniwersalna salka konferencyjna do spotkań integracyjno-szkoleniowych, a na całym 

obiekcie zapewniamy dostęp do bezpłatnego WIFI. Ponad to posiadamy duży parking na autokary, dookoła pokaźny 

ogród z placem zabaw, miejscem na grilla czy ognisko oraz mamy własną, stylową góralską karczmę z możliwością 

zorganizowania imprez. Na terenie willi znajdziemy góry, górki i pagórki na zabawy w śniegu… oraz 3 min. do 

najbliższego stoku narciarskiego. 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 przejazd LUX autokarem (54 miejsca), zostaje z nami, dowozi po okolicy na nasze wycieczki. 

 zakwaterowanie (6 noclegów), zaczynamy obiadem, kończymy śniadaniem. 

 wyżywienie: trzy posiłki dziennie + podwieczorek - smaczna domowa kuchnia :) 

 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł w SIGNAL  IDUNA. 

 opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej, nauczycieli, instruktorek i opiekunek ;|) 

 realizowanie bogatego programu zimowiska;  gry i zabawy na śniegu objęte szczególną tajemnicą 

:)  do tego wieczorami, zabawy integracyjne, w tym; karaoke, kino bambino na dużym ekranie oraz 

kilka nowych, specjalnie przygotowanych zabaw :)…. Chrzcimy, randkujemy, żenimy heh !!! 

 w klimatach góralskich;  wycieczka na Krupówki x2, wjazd na Gubałówkę 1123 n.p.m kolejką 

linową PKL, niepowtarzalny kulig saniami z pochodniami, ognisko z  pieczeniem kiełbasek i 

oscypków, wizyta na 2 obiektach basenów termalnych "Terma Bania”, "Chochołowskie Termy" 

lub „Aqua Park Zakopane” po 2,5 h, 3 wyjścia na rozgrywki sportowe na pobliskiej hali 

sportowej, pizza prosto z pieca dla chętnych, opowieści i quizy gawędziarza, a drodze powrotnej 

wizyta w McDonaldzie i ciepły lunch dla każdego. 
 medale, dyplomy, a dla wszystkich obozowiczów -  upominek "niespodzianka". 
 

 TERMINY:* do 31.10.2019 r. – ZAPISY + wpłata zaliczki – 400 zł.  

 * dn. 03.01.(pt.)2019 r. – wpłata reszty kwoty (800 zł) podpisanie umowy oraz oddanie kart      

                                   obozowych na zebraniu org. godz.18:00 w  SP 8 ul. Teatralna 8 Sosnowiec 

  LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA (decyduje data wpłaty zaliczki) 

                             tylko  45  os. + 4 osobowa kadra !!!                             
Organizator; SWIM-FIT  

Kierownik wyjazdu; 

     Osman Sebastian  

 506 139 135  


