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Małe Ciche
CZYLI – białe szaleństwo

Zimowisko 2019
Zapraszamy na zimowiska do Małego Cichego. Tutaj można przeżyć wspaniałą przygodę bo
przecież stolica Tatr - Zakopane, to najlepsze miejsce na zimowy oddech i wypoczynek, tu spędzisz
miłe i niezapomniane chwile. Zakopane jest tylko jedno na całym świecie. W tym magicznym
miasteczku dzieją się rzeczy niezwykłe. Jedźmy więc do Zakopanego pod samiutki Giewont!
Zwiedzanie Zakopanego i okolic podtatrzańskich rozpoczniemy w Małym Cichem. Tutaj w
pensjonacie „Tatry” będziemy mieli swoją bazę wypadową, stąd rozpoczniemy realizację wszystkich
punktów programu (www.tatry.turist.pl/maleciche2b) .

Zimowisko

1050 zł
Termin:
09.02-16.02.2019.

8 dni pobytu
Zapraszamy na posesję położoną w pobliżu szlaków turystycznych i urozmaiconych tras
narciarskich do nowo otwartego domu wypoczynkowego w południową część skalnego Podhala,
między Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Piękne widoki Tatr, bliskość lasu, cisza i spokój stanowią
jedną z głównych zalet posesji.
Dom Wypoczynkowy wyposażony jest w pokoje 2, 3 , 4, 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Łazienki są duże i przestronne. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory.
Ośrodek posiada własną stołówkę oraz oddzielną salę dyskotekową ze sprzętem muzycznym. Do
dyspozycji dzieci jest stół do tenisa stołowego. Przed ośrodkiem znajduje się duży, bezpieczny
ogrodzony teren rekreacyjny do gier i zabaw na śniegu oraz szałas z grillem.

PROGRAM.
Dzień1. Zbiórka na parkingu przy SPNr 182 w Łodzi o godz. 7.30. Wyjazd
8.00. Przejazd autokarem na trasie Łódź-Małe Ciche. Przyjazd do Małego
Cichego. Zakwaterowanie w pensjonacie "Tatry". Obiadokolacja. Spacer po
najbliższej okolicy miejsca zakwaterowania.
Dzień 2 - 7.
Realizacja programu rekreacyjnego. Gry i zabawy na śniegu, sanki, jazda na
nartach. Do najbliższego wyciągu mamy ok. 400 m. Dla bardziej
wymagających - wyciąg krzesełkowy (trasa 1250 m) w odległości ok. 1 km .
Możliwość dojazdu do stoków narciarskich w pobliskim Murzasichle.
Uczestnicy zimowiska, którzy nie będą korzystać z jazdy na nartach będą
mieli zapewnioną opiekę w miejscu zakwaterowania lub zajęcia
rekreacyjne na świeżym powietrzu. Dla odważnych i lubiących wesołą
zabawę polecamy zjazdy na sankach lub na "beleczym".
Na zakończenie naszego pobytu spędzimy miło czas przy ognisku i
pieczeniu kiełbasek.
Autokar do dyspozycji obozowiczów w trakcie trwania zimowiska
Dzień 8. Śniadanie. Pobranie prowiantu. Wyjazd do Łodzi. Przyjazd do
Łodzi około godz. 18.00.

ŚWIADCZENIA.

1. Zakwaterowanie w ośrodku „Tatry”
(www.tatry.turist.pl/maleciche 2 b)
2. Doskonałe domowe wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja
oraz prowiant na wycieczki ) . Prowiant na drogę powrotną.
3. Transport autokarem.
4. Ubezpieczenie NNW .
5.Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
6. Możliwość korzystania z sali dyskotekowej oraz stołu do
tenisa stołowego.
7.Narciarstwo zjazdowe rekreacyjne
8. Realizacja ciekawego programu: wycieczka do Zakopanego,
zwiedzanie Zakopanego. Spacer po Krupówkach. Wieczór w
Karczmie Regionalnej w Małym Cichym. Grill z pieczeniem
kiełbasek.
Fakultatywnie – wycieczka do Aquaparku. Koszt 25 zł.
Cena nie zawiera kosztów zakupu karnetów narciarskich.
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