Zimowisko
w Beskidzie Makowskim
oferta dla grup zorganizowanych z własną kadrą lub kadrą biura

Sucha Beskidzka – miasteczko słynące z zamku zwanego
„Małym Wawelem” oraz Karczmy Rzym, położone w Beskidzie
Makowskim, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych

Terminy: 8 dniowe (7 noclegów) 2021 rok
w okresie ferii zimowych
CENA = 1.000 zł/os - wariant A - dojazd autokarem
CENA = 950 zł/os - wariant B - dojazd pociągiem Intercity – miejsca rezerwowane
w obu wariantach grupa 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 lub pociąg z okolic Katowic/Krakowa, 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

Noclegi:

hotel 3* położony w pobliżu dworca PKP w Suchej Beskidzkiej, w kompleksie
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, pokoje 2,3,4, osobowe z łazienkami

Na miejscu do dyspozycji:
- sale konferencyjne, sale komputerowe, sale do zajęć tanecznych lub
fitness 160 i 60 m/kw
- sala telewizyjna, sala bilardowa i do tenisa stołowego
- siłownia, sauna, kawiarenka, chata do grillowania na zewnątrz
- w pobliskiej szkole możliwość odpłatnego wynajmu sali
gimnastycznej, w pobliżu hotelu kryta pływalnia (aquapark) z sauną
oraz lodowisko

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

Przyjazd

I - dzień

Wyjazd VIII - dzień

zakwaterowanie od godz. 13.00, pierwszy posiłek obiad
wykwaterowanie do godz. 10.00, ostatni posiłek śniadanie

Wyciągi narciarski:
Sucha Zasypnica 2,5 km wyciąg Jędruś 130/40 m
Zawoja
22 km http://www.zawoja-ski.pl/
Juszczyn Polana 17 km

www.pkl.pl

Proponowane wycieczki i inne atrakcje:
Na życzenie zorganizujemy atrakcyjne wycieczki całodniowe lub
pół-dniowe:
1/ Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, Karczma „Rzym” – piesza
2/ Żywiec – pociągiem lub autokarem
3/ Zakopane – pociągiem lub autokarem
4/ Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Zakrzów – pociągiem lub autokarem
5/ Kraków – pociągiem lub autokarem
6/ Słowacja: baseny termalne, Vratna Dolina, Orawski Zamek – pociągiem
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 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

