
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Łódź, ul. Bartoka 67, tel./faks 

042 6738499, 

www.jagabt.pl,  jagabt@wp.pl. 

 

 

TERMIN: 21.01-27.01.2023. 

Cena –1650  zł 

 

1.Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym  „ POTOK”  w 

Wiśle w pokojach 3, 4 osobowych z łazienkami.  

2.Wyżywienie ( śniadanie – bufet, obiad, kolacja- bufet).  Prowiant na 

drogę powrotną.  

3.Transport autokarem  

4.Ubezpieczenie NNW.                   

5.Możliwość korzystania z  infrastruktury ośrodka , stołu do  tenisa 

stołowego, sali ze sprzętem TV i dyskotekowym, bilardu, siłowni. 

6.Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

7.Realizację  programu.   

8. Realizacja programu. 

11. Cena nie zawiera zakupu karnetów narciarskich. 

12. Nauka jazdy na nartach dla początkujących – dopłata 250 zł 

13. Pomoc w wypożyczeniu nart. 

 

 

 

 

       ZIMOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY 2023 

                               WISŁA                                                                                      
Dzień 1.    
Zbiórka  na parkingu przy szkole o godz. 9.00 na parkingu 47  LO w Łodzi przy ul. 

Czajkowskiego 14. 

 

  

 
 

 

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy "POTOK" oferujący  80 miejsc 

noclegowych w pokojach  3,4 osobowych oraz studio 2x3 osobowe. Wszystkie 

pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balkonem. Do dyspozycji gości 

pozostaje również siłownia, świetlica, sala ze stołem do tenisa stołowego.  

Ponadto do  dyspozycji  Gości pozostają również: wiata grillowa, bilard, , klub dla 

dzieci, narciarnia, parking. Szczegóły i galeria obiektu na stronie internetowej: 

https://www.potok-wisla.pl/ 

 

WYŻYWIENIE: w sali restauracyjnej obiektu składające się z śniadania, obiadu i 

kolacji. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad podany do stołu. 

 

DZIEŃ 2 – 6. 

Narciarstwo zjazdowe. Będziemy korzystać z  ośrodka narciarskiego Złoty Groń  

zlokalizowanego w miejscowości Istebna w malowniczej okolicy dorzecza rzeki 

Olza. Ośrodek znajduje się w odległości 6 km od ośrodka POTOK. Śnieg na stoku 

utrzymuje się niemal przez cały rok - nawet od listopada do kwietnia. Na 

wielbicieli sportów zimowych czekają dobrze utrzymane, ratrakowane i 

bezpieczne trasy o zróżnicowanym stopniu trasy. Do dyspozycji: wyciąg 

krzesełkowy 6-osobowy, szwajcarskiej firmy BMF, o długości 800 m, 

przepustowość 2550 os/h, prędkość 5 m/s, wyciąg talerzykowy "Gronik" o 

długości 290 m, przepustowość 900 os/h. Znajdziemy również strefę dla dzieci a w 

niej karuzelę, wyciąg taśmowy i dużo radości. Ośrodek posiada oświetlenie oraz 

nowoczesny system naśnieżania, 4 punkty gastronomiczne. Informacje dotyczące 

ośrodka narciarskiego znajdziemy na stronie: https://www.zlotygron.pl/o-

osrodku.html 

 

DZIEŃ 7. Śniadanie. Pobranie prowiantu na drogę powrotną. Przejazd na trasie 

Wisła – Łódź.  

  

„Jaga” Biuro Turystyki i Usług                 
ul. Kasztelańska 21, 95-080 Tuszyn, 

kom. 606 991722. 

www.jagabt.pl,  jagabt@wp.pl. 
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