
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Miejscem pobytu jest stylowy, góralski pensjonat „U góralki”, który gościł będzie uczestników naszego Zimowiska w pokojach 2,
3, 4-os. z łazienkami i nowoczesnymi TV. Gospodarze gwarantują ciepłą atmosferę i pyszną, domową kuchnię w postaci 3
posiłków. Między posiłkami do dyspozycji uczestników jest gorąca herbata.

POŁOŻENIE I WARUNKI NARCIARSKIE:
W odległości około 600m od ośrodka znajduje się kompleks narciarski, na którym z uwagi na wysokie położenie wsi Murzasichle
(880m n.p.m.), zawsze panują znakomite warunki – stoki są ratrakowane i sztucznie dośnieżane. Kompleks narciarski na
Budzowym Wierchu składa się z 5 wyciągów orczykowych oświetlonych po zmroku. Nasz autokar w zależności od warunków
śniegowych będzie woził narciarzy na stoki Rusiński Wierch, Koziniec, do Jurgowa oraz na Kotelnicę w Białce Tatrzańskiej.

PROGRAM:
● szkółka narciarska/snowboardowa dla początkujących, bądź

szusowanie w grupach bardziej zaawansowanych
● rekreacja zamiast nart czyli lodowisko, saneczkarstwo, zajęcia

pływackie I sportowe, snowtubing oraz wycieczki
● wycieczka autokarowa do Zakopanego (m.in. wycieczka do Doliny

Kościeliskiej, pod skocznię, spacer po Krupówkach)
● wycieczka do Izby Regionalnej (spotkanie z góralami, pokaz

przeźroczy, koncert kapeli góralskiej)
● kulig oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek
● regionalne warsztaty kulinarne (własnoręczny wyrób oscypków!)
● wieczory z gitarą i gorącą czekoladą przy kominku
● imprezy rekreacyjno-sportowe (dyskoteki, karaoke, pasowanie na

górala, gry, zabawy i konkursy, na zakończenie olimpiada sportowa)

 CENA ZAWIERA:
● transport autokarem na miejsce oraz na stoki
● zakwaterowanie i wyżywienie, szkółkę narciarsko-snowboardową
● ubezpieczenie NNW i całodobową opiekę medyczną
● bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
● pamiątkowe upominki i certyfikaty dla każdego uczestnika
● komfortowe warunki do uprawiania narciarstwa i zimowej rekreacji
● znakomitą opiekę instruktorów oraz przyjaznej kadry pedagogicznej
● materiały niezbędne do zajęć i gier świetlicowych

CENA NIE ZAWIERA:
● opłaty za karnety narciarskie (250 zł za turnus)
● opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego (125 zł za turnus)

TERMIN POBYTU:

30.01.2016 (sobota) — 6.02.2016 (sobota) – 8 dni

CENA PROMOCYJNA: CENA PROMOCYJNA: 1.0691.069 zł zł
999* zł 999* zł — all inclusive (bez dopłat!)— all inclusive (bez dopłat!)

*podczas rezerwacji on-line na *podczas rezerwacji on-line na www.artway.plwww.artway.pl wpisz w polu „rabat” wpisz w polu „rabat”
hasło: ZIMA2016, a uzyskasz powyższą obniżoną cenę!!!hasło: ZIMA2016, a uzyskasz powyższą obniżoną cenę!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

serdecznie zaprasza uczestników w wieku 7-18 lat do Murzasichla, 
położonego 8 km od Zakopanego – stolicy sportów zimowych na

o profilu narciarsko-snowboardowo-rekreacyjnym
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