B &B BOSTON TRAVEL AGENCA TURYSTYCZNA
ul. Nastolatków 24/5 , 41-600 Świętochłowice
mobile: 537-048-956 , www.bostontravel.pl

OFERTA
ZIMOWISKO
W PORONINIE OSRODEK WCZASOWY ,, GALICA,,
Trasa

Wyjazd z miejsca zbiórki

Termin

19.02.2022r – 26.02.2022r

Cena

1269,00zł/os

(można płacić bonami)

dla 30 pełnopłatnych osób

Transport

Autokar : Klimatyzacja, DVD, WC

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie UNIQA na czas trwania imprezy turystycznej

Cena zawiera

•

7 x noclegów w Ośrodku Wczasowym Galica w Poroninie
Dom Wypoczynkowy GALICA - Poronin - Góry - Tatry

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 x śniadania
7 x obiad z podwieczorkiem
7x kolacja
Transport autokarem i autokar do dyspozycji na miejscu
Ubezpieczenie,
Opieka Kierownika i wychowawców przez 8 dni
Składka na TFG i TFP
Bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
Kulig z pieczeniem Kiełbasek
Gawędy w stylu Góralskim
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•

Wejście na basen Terma Bania

•

Zwiedzanie Zakopanego i TPN z Przewodnikiem Tatrzańskim

•

3 opiekunów

•

Kierownik Obozu

Program Zimowiska

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy Galica w Poroninie lub inny o tym samym standardzie położony ok. 150 m. od
wyciągu, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami.
W obiekcie: stołówka, bilard, stół do tenisa stołowego, sala wielofunkcyjna. jadalnię w stylu góralskim
salę kominkową, salę disco, bilard bufet z kawą i herbatą (w cenie) parking drewnianą altankę z
miejscem na grilla.
Wyżywienie:
7 śniadań , 7 obiadów z podwieczorkiem, 7 kolacji. Turnus rozpoczyna się obiadem, a kończy w dniu
wyjazdu śniadaniem.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Co robimy?
DZIEŃ I
Wyjeżdżamy i przyjeżdżamy. Zajmujemy wygodne pokoje i rozglądamy się po okolicy.
DZIEŃ II
Jemy śniadanie i ruszamy na stok, który jest 150m od DW ,,Galica,, na jabuszka, sanki i zjeżdżamy na
byle czym. Dla chętnych jazda na nartach i nauka jazdy (szkółka narciarska i karnety dodatkowo płatne)
Po południu jesteśmy w naszym ośrodku i rozpoczynamy gry ping pong, bilard, konkursy i zabawy,
przy muzyce.
DZIEŃ III
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Jemy śniadanie i jedziemy do Zakopanego. Spacer z Przewodnikiem Tatrzańskim do TPN
DolinaStrążyska. Wracamy na obiad. Po obiedzie wypoczynek w ośrodku. Wieczorem jedziemy na
zimowy kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

DZIEŃ IV
Po śniadanku jedziemy na baseny termalne Terma Bania i moczymy się 3 godzinki w basenach i
zjeżdżamy na zjeżdżalniach. Po obiedzie odpoczywamy w ośrodku, a wieczorkiem idziemy na
oświetlony stok. Okazja żeby poszaleć na sankach pod gwiazdami .
Dzień V
Śniadanie jedziemy do Zakopanego pod Wielką Krokiew , przejście na tor saneczkowy, zabawa na
pontonach zjazdowych ( dodatkowo płatne). szalejemy na śniegu. Po obiedzie wielka bitwa śnieżna,
rzucanie do celu, podchody śnieżne w małych grupach, lepienie bałwana. Wieczorkiem zabawa na
całego. Muzyka, karaoke i tańce.
DZIEŃ VI
Śniadanie, wyjście na stok. Obiad i wypoczynek, Wieczór Góralski z góralską muzyka i opowieściami,
kolacja i ognisko.
DZIEŃ VII
.
Śniadanie i wyjście na stok, zabawy i ostatnie szusowanie. Obiad – popołudniowe pakowanie.
Uroczyste zakończenie obozu, rozdanie nagród i podsumowanie obozu.

Dzień VIII
Śniadanko i wyjazd w drogę powrotną. Wracamy do rodziców.

CENA NIE ZAWIERA:
- opłat za nie obowiązkowe korzystanie z atrakcji na stoku w tym: wyciągi, tor saneczkowy,
- pontony śnieżne,
- dla chętnych osób, które chcą spróbować jazdy na nartach: wypożyczenie sprzętu narciarskiego
(ok. 55 zł) oraz opieka instruktora (ok. 120 zł/godzina),
- labirynt lodowy w Zakopanym ok. 15 zł

CO ZOBACZYMY
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Największy na świecie Lodowy Labirynt – wyjdziemy z niego bez mrugnięcia okiem;
Termy Bania – 3 godziny świetnej zabawy na najsłynniejszych w Polsce basenach termalnych ze
zjeżdżalniami
Szaleństwo na śniegu: bitwa śnieżna, lepienie bałwana
Śnieżne zawody w zjazdach na „byle-czym” - skonstruujemy własne pojazdy, by następnie udowodnić
ich efektywność w ślizgu;
Kulig z pochodniami;
Zimowy wieczór filmowy z popcornem i kubkiem gorącej czekolady;
Ognisko w podhalańskim klimacie z degustacją regionalnych przysmaków;
Wieczór gier towarzyskich
Dyskoteka z konkursem tańca
Turniej Oscypka – góralskie spasy, zagadki i legendy, zabawy oparte na folklorze gór – to właśnie Turniej
Oscypka, na który Was zapraszamy. Rywalizacja na wesoło w lokalnym klimacie. Świetna zabawa
gwarantowana!
Planszówki, gry logiczne i karciane – mamy dla Was masę gier – tych już Wam znanych jak i tych, w
które na pewno jeszcze nie graliście. Przekonajcie się sami co szykujemy w tym roku
Wieża Integracyjna – ciekawa propozycja zabawy dla osób lubiących wyzwania! Zbudowanie wieży –
dźwigu wydaje się proste, ale bez doskonałej współpracy zawodników szanse na powodzenie są marne.
Wciągająca rozgrywka dla każdego!
Zimowe zabawy na śniegu – czym byłaby zima bez ulepienia bałwana? Albo klasycznej bitwy na śnieżki?
Przygotowaliśmy dla Was także inne – mniej znane propozycje zabaw w wersji zimowej!
The Voice of Podhale – specjalnie dla Was karaoke w podhalańskim stylu! Czekają na Was najlepsze hity
polskie i zagraniczne. Będziemy walczyć o tytuł na najlepszy głos Podhala!
Prezentacja zdjęć i pokaz filmów obozowych
Co zabrać:
- ważną legitymację szkolną;
- wypełnioną kartę uczestnika obozu;
- ciepłe zimowe ubrania (koniecznie 2 pary butów), strój narciarski / kombinezon, czapki (min. 2),
rękawiczki (2 pary), szaliki (min. 2), ciepłą bieliznę, strój kąpielowy, przybory toaletowe, klapki, ręcznik,
mały plecak na wycieczki / prowiant;
- kask na zajęcia na stoku
- w przypadku posiadania: własne narty, buty i kije (narciarze), gogle mile widziane.
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