
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
Miejscem pobytu jest stylowy, góralski pensjonat „U góralki”, będący częścią prowadzonego przez gospodarzy kompleksu 
wypoczynkowego. Blisko stąd do karczmy, sklepu, przystanku, kościoła. Goście zakwaterowani będą w pokojach 2,3,4-osobowych z 
łazienką i nowoczesnymi TV. Gospodarze gwarantują pyszną domową kuchnię w postaci dwóch posiłków (śniadanie i obiadokolacja). 
Osobom, które nie jeżdżą na nartach lub rodzinom z małymi dziećmi wychodzimy naprzeciw – za niewielką dopłatą istnieje możliwość 
zwiększenia ilości posiłków do trzech dziennie. Turnus rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem + suchy prowiant. 

WARUNKI NARCIARSKIE:
W odległości 600 m od ośrodka znajduje się kompleks narciarski Budzowy Wierch w Murzasichlu, na którym z uwagi na wysokie 
położenie wsi zawsze panują znakomite warunki śniegowe - stoki są czynne po zmroku, ratrakowane i dośnieżane, brak kolejek do 
wjazdu orczykiem, czego doświadczyliśmy przez 7 sezonów z rzędu. Na stok można iść pieszo lub bezpłatnie dojechać busem. Nasz 
autokar będzie również codziennie woził gości na wybrane stoki na Rusiński Wierch, Koziniec, do Jurgowa, na Kotelnicę do Białki  T.

CENA ZAWIERA:
●  zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NNW z rozszerzonym zakresem o sporty zimowe
●  transport autokarem do Murzasichla i z powrotem (ilość miejsc ograniczona)
●  transfer autokarem na stoki i samodzielna jazda na nartach/snowboardzie
●  wycieczka autokarowa do Zakopanego (w Zakopanem czas wolny)
●  wycieczka do Izby Regionalnej w Murzasichlu (posiada z góralami, pokaz przeźroczy, koncert kapeli góralskiej
●  wspólne wyjście na śpasy do „Modrzewiowego Wierchu” (wieczór przy kapeli góralskiej na żywo, tańce, konkursy z nagrodami)
●  kulig i ognisko z pieczeniem kiełbasek
●  impreza regionalna z tańcami przy muzyce góralskiej z pieczonym prosiakiem i grzanym winem
●  bezpłatna opieka pedagogiczna nad dziećmi po godz.17 (udział w animacjach na terenie ośrodka, gry, zabawy, karaoke, dyskoteki, 
zajęcia plastyczne i rękodzielnicze). Ze względów kadrowych prosimy o deklarację chęci powierzenia dziecka pod naszą opiekę 
tydzień przed wyjazdem.

CENA POBYTU: 1050 PLN 
Cena zawiera podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: 
● opłaty za karnety narciarskie (ok. 40-50 zł dziennie)
● kosztu wypożyczenia sprzętu narciarskiego (ok. 25 zł/ doba)
● opłaty za wycieczkę do term w Białce Tatrzańskiej (60 zł – pobyt 2,5 h)

30.01-06.02.2016 Murzasichle  k. Zakopanego30.01-06.02.2016 Murzasichle  k. Zakopanego

 www.artway.pl                  artway@artway.pl
  

ORGANIZATOR: ARTWAY KOMPANIA TWÓRCZA tel. 601 289 414
ul.Sitnika 2/12, 01-410 Warszawa, NIP: 527-169-87-71

Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 06281, Zezwolenie nr 972 

http://www.artway.pl/
mailto:artway@artway.pl

	Slajd 1

