
                
 

                 
 

                

Turnus; 31.01. – 06.02.2021 r. (6 noclegów) 
     wiek; 8-17 lat           cena; 1299 zł 

 w razie dużego zainteresowania, możliwa organizacja II turnusu, w terminie 06-12.02.2021 r. 
ZAKOPANE –  uważane za „zimową stolicą Polski". To najwyżej położone miasto w Polsce. W Zakopanem kończy swój bieg 

kilka górskich potoków, które wspólnie zasilają rzekę Zakopiankę – dopływ Białego Dunajca. Miasto otoczone od północy 

pasmem Gubałówki, a z południowej strony spogląda na osadę majestatyczny Giewont. Położenie Zakopanego, trasy 

narciarskie, a działa kilka większych ośrodków narciarskich (mi. Polana Szymoszkowa oraz Harenda) oraz mniejszych – z 

wyciągami orczykowymi, na których można stawiać swoje pierwsze kroki w narciarstwie, jest  skocznia narciarska Wielka 

Krokiew, trasy biegowe oraz inne obiekty będące nie lada gratką dla amatorów zimowego szaleństwa. W Zakopanem atrakcji 

masa, oprócz znanych Krupówek, sklepów z pamiątkami i góralskimi przysmakami, zabytków budownictwa ludowego; 

muzeów, kościołów czy cmentarzysk, to w Zakopanem występuje zachwycająca panorama Tatr. Znane wszystkim Morskie Oko 

– jezioro, leżące w dolinie Rybiego Potoku, ale także doliny; Chochołowska, Kościeliska i Pięciu Stawów to tylko niektóre 

szlaki spacerowe. Bardzo dobrze rozwinięta i różnorodna baza gastronomiczna, baza noclegowa, wszechobecne baseny 

termalne (zarówno w samej miejscowości jak i okolicy). 

D.W. „U Heliosa” - znajduje się w Zakopanem na Cyrhli, znanej dzielnicy widokowo-wypoczynkowej dzielnicy 

Zakopanego, położona na wysokości 1000 n.p.m. nad centrum (10 min jazdy samochodem) na drodze do Morskiego 

Oka. Oferuje noclegi w pokojach 2, 3, 4 oraz 5-osobowych z łazienkami oraz TV z pełnym wyżywieniem - domowa 

kuchnia  4 posiłki; śniadanie, obiad z podwieczorkiem i kolacja, podawane na klimatycznej, zachowanej w 

góralskim stylu – stołówce. Ośrodek posiada duży parking, dookoła duży ogród z możliwością grillowania pod 

zadaszoną altaną, plac zabaw dla dzieci, niewielka górka do śnieżnych figli też się znajdzie i całoroczne boisko 

piłkarskie. W ośrodku do dyspozycji sala gier; stół bilardowy, stół do ping-ponga, obok przytulna i klimatyczna sala 

kominkowa  a co najważniejsze salka taneczna - fitness, będąca obecnie konferencyjną - 100m.kw, cała do 

dyspozycji dla naszej grupy, obok której znajduje się podobnie wielka, przysposobiona siłownia. U Heliosa -”to 

spokój i wypoczynek, domowe jedzenie i bezpłatne WI-FI na obiekcie” - ale czy będzie potrzebne !? heh 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 przejazd LUX autokarem (55/60 miejsc), który pozostaje z grupą na miejscu, 

 zakwaterowanie (6 noclegów), zaczynamy obiadem, kończymy ciepłym posiłkiem, możliwy Mc Donalds. 

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

 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł w SIGNAL  IDUNA. 

 opieka naszej sprawdzonej kadry pedagogicznej, nauczycieli, instruktorek i opiekunek ;P 

 realizowanie bogatego programu zimowiska; Gry i zabawy na śniegu objęte szczególną tajemnicą… !? 

Podobnie jak nasze „nowe” zajęcia integracyjne … Chrzcimy, randkujemy, żenimy i nie tylko :) !!! 

 propozycje dla aktywnych; zajęcia fitness, tabata, na siłowni, turniej tenisa stołowego, gry zespołowe na 

hali, mecz piłki nożnej na śniegu, taplanie na basenach termalnych, jazda na dupol… z górki na pazurki :P  

 w klimatach góralskich; DUŻO ATRAKCKCJI W CENIE; wycieczka na Krupówki x2, wjazd i zjazd na 

Gubałówkę 1123 n.p.m kolejką linową PKL, spacer pod skocznię „Wielka Krokiew” i wstęp do „Labiryntu 

śnieżnego”, wizyta na dwóch obiektach basenów termalnych; "Terma Bania” i „Aqua Park Zakopane” 

po 2,5 h, odwiedziny karcmy góralskiej „Chatka u Tadka” w B.T na pizzę z pieca dla każdego :P, wyprawa 

piesza w stronę Morskiego Oka, rozgrywki sportowe GÓRAL CAMP na szkolnej sali gimnastycznej dwa 

po 2 h, białe szaleństwo na śniegu, w tym zjazdy na byle czym!?, a na zakończenie klimatyczne ognisko z 

pieczeniem kiełbasek i oscypków…dla każdego zapewniamy pamiątkową czapkę, wyjątkowy medal i 

symboliczny upominek !!!?? 
 

TERMINY:* do 31.09.2020 r. – ZAPISY + wpłata zaliczki – 399 zł. Dn. 11.01.(pn.)2021 r. – wpłata reszty kwoty 

 (900 zł) i podpisanie umowy na spotkaniu organizacyjnym godz.17:00 w  SP 8 ul. Teatralna 8 Sosnowiec. 

    LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA (wpłaty zaliczki gwarantuje miejsce ..) 

                             tylko  50  os. + 5 osobowa kadra !!!                             
Organizator; SWIMFIT CAMPS 

  Kierownik wyjazdu; 

     Osman Sebastian  

 506 139 135  


