
 Zimowisko w Tatrach
Murzasichle k/Zakopanego

Oferta dla grup zorganizowanych z własną kadrą lub kadrą biura  

Murzasichle – miejscowość turystyczna i wypoczynkowa 
oraz ośrodek narciarski ze znakomitą 
infrastrukturą dla początkujących, położona 
u podnóża Tatr, 8 km od Zakopanego. To 
znakomite miejsce na wypoczynek zarówno 
dla osób aktywnych jak i tych, którzy cenią 
sobie ciszę i spokój.

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

CENA = 1.000 zł/os - dojazd autokarem
40 uczestników + 3 wychowawców + 1 kierownik    

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 (dla klientów z dalszych regionów Polski możliwość 
                                    dojazdu pociągiem do Zakopanego + transfer autokarem do ośrodka) 

Kadra:                      rekomendowana przez zamawiającego lub BP Polan Travel 

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

Noclegi:                    pensjonat w stylu góralskim na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego,  
                                   pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienkami i TV

Na miejscu do dyspozycji:
- sale do zajęć rekreacyjnych i tanecznych, basen (nieodpłatnie
2 x w trakcie pobytu – położony 1 km od ośrodka), świetlica z
TV, jadalnia

 



Wyżywienie 3 x dziennie –  śniadania, obiady, kolacje, w dniach wyjazdów na narty i     
                                                   całodzienne wycieczki śniadania + prowiant, obiadokolacje  

Przyjazd       I - dzień           zakwaterowanie od godz. 13.00, pierwszy posiłek obiad. 

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

Wyciągi narciarskie:
Murzasichle - https://murzasichle-ski.pl/ 
Bukowina Tatrzańska – 8 km od obiektu – 22 wyciągi narciarskie 
o różnym stopniu trudności 
Białka Tatrzańska – 14 km od obiektu -16 wyciągów narciarskich 
o różnych stopniu trudności

Proponowane wycieczki i inne atrakcje:    
     Na życzenie zorganizujemy atrakcyjne wycieczki całodniowe lub pół-dniowe.
1/ Zakopane – wjazd na Gubałówkę, Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, aquapark
2/ Spacer do jednej z tatrzańskich dolin
3/ Pieniny – zamek w Niedzicy, Jaworki – wąwóz Homole

4/ Termy w Białce, Chochołowie lub Szaflarach 
5/ Kraków 
6/ Słowacja:  baseny termalne, Vratna Dolina, Orawski Zamek
7/ 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 502 351 876

      www.polan-travel.com.pl
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