
 Zimowisko

 w Beskidzie Sądeckim
oferta dla grup zorganizowanych z własną kadrą lub kadrą biura  

Łomnica Zdrój – malownicza wieś turystyczna 

położona w Beskidzie Sądeckim  

Terminy: 8 dniowe (7 noclegów) 2021 rok w 
okresie ferii zimowych

CENA = 1.060 zł/os –   grupa min 40-osobowa + 4 osoby kadry 

Cena obejmuje:   noclegi, wyżywienie, kadrę (1 opiekun na 14 osób), dojazd,   
                                 ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje: dojazdów na wyciągi, kosztów wycieczek, kosztów wynajmu sal 
                                     poza ośrodkiem, innych kosztów programowych, polisy narciarskiej

Transport:               autokar z okolic Katowic, dla klientów z innych regionów sporządzamy
                                     odrębną kalkulację  

Kadra:                      rekomendowana przez zamawiającego lub BP Polan Travel 

Polisa NNW:         Signal Iduna - NNW do 10.000 zł/os, za dopłatą ubezpieczenie narciarskie  

Zakwaterowanie:      OW Nad potokiem – pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienkami 

Na miejscu do dyspozycji:
- mini boiska
- jadalnia
- sala kominkowa, sala telewizyjna, sala dyskotekowa
- plac zabaw
- wiata grillowa
 
Wyżywienie 3 x dziennie –  śniadania, obiady, kolacje, w dniach wyjazdów na narty i     
                                                  całodzienne wycieczki śniadania + prowiant, obiadokolacje  

Przyjazd       I dzien             zakwaterowanie od godz. 13.00, pierwszy posiłek obiad

Wyjazd   VIII dzień              wykwaterowanie do godz. 10.00, ostatni posiłek śniadanie 



 Wyciągi narciarskie:
1/ Kokuszka - 7 km - 2 wyciągi narciarskie dla początkujących
2/ Stacja narciarska Rytro 14 km   https://www.ryterski.pl/
3/ Stacja narciarska Wierchomla W. 15 km  https://www.wierchomla.com.pl/stacja-narciarska-zima
Kompleks "Dwie doliny" składający się z 2 kolei linowych (4-osobowych) oraz
6 wyciągów orczykowych objętych wspólnym systemem kasowym. Do
dyspozycji 12 tras zjazdowych o różnym stopniu trudności                        
4/ Jaworzyna Krynicka Kolej gondolowa  http://www.jaworzynakrynicka.pl/
    Przy wyciągach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego. 

Proponowane wycieczki i inne atrakcje:    
Na życzenie zorganizujemy atrakcyjne wycieczki całodniowe lub pół-dniowe:
1/ Zamek Rytro, przejście do wieży widokowej na Woli Kroguleckiej 
2/ Krynica - park i Dom Zdrojowy, pijalnia wód, Muzeum Nikifora, wyjazd
kolejką na Górę  Parkową 
3/ Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie
4/ Kamianna - Centrum Apiterapii "Stolica polskiego pszczelarstwa" 
5/ Słowacja - baseny termalne 
6/ Słowacja - zamek Stara Lubovna, Bardejov 
7/ Wycieczki górskie z lokalnym przewodnikiem 
8/ Kuligi z pochodniami i ogniskiem 

     Szczegółowe programy i ceny przygotujemy na zapytanie . 

ORGANIZATOR : 

Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail :     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550     tel 502 351 8  76

      www.polan-travel.com.pl
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