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Obóz narciarsko-snowboardowy – Białka Tatrzańska – Ferie Zimowe 2023  

Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

I. ZAKWATEROWANIE 

 Chata góralska – Dom Gościnny „Franuś”, ul. Kaniówka 21, 34-405 Białka Tatrzańska; 

 Chata góralska – Dom Wypoczynkowy „u Pietrasa”, ul. Kaniówka 23, 34-405 Białka Tatrzańska; 

 

II. WYŻYWIENIE 

Codziennie 2 posiłki: śniadanie, obiadokolacja z podwieczorkiem. 

III. PROGRAM OBOZU 

Obóz ma charakter sportowy.  

Wykwalifikowana kadra będzie prowadziła zajęcia sportowe na stoku narciarskim, a także pilnowała 

bezpieczeństwa uczestników zgrupowania. 

Wyjazd na obóz: 

 WYJAZD Z SZUBINA: 04.02.2023 r. (sobota) o godzinie 9:00 rano z parkingu przy ulicy  

Plac Wolności 3  w Szubinie przy Banku PKO (zbiórka o godzinie 8:30); 

Miejsce wyjazdu w Mapach Google: https://goo.gl/maps/12FiTXce9C2VshMg8  

 

 WYJAZD Z BYDGOSZCZY: 04.02.2023 r. (sobota) o godzinie 10:00 rano z parkingu stacji 

benzynowej Orlen w Bydgoszczy przy ulicy Aleja Jana Pawła II  (zbiórka o godzinie 9:45); 

Miejsce wyjazdu w Mapach Google: https://goo.gl/maps/NRUzRqnWZRSgL6Gy5  

 

W dzień wyjazdu drugiego turnusu (04.02.) będę wracał z Białki Tatrzańskiej  

z pierwszym turnusem i proszę będziemy w kontakcie telefonicznym czy droga powrotu  

z pierwszym turnusem z Białki Tatrzańskiej przebiega zgodnie z planem. Jeśli nastąpią 

opóźnienia na trasie, to będę Państwa informował na bieżąco telefonicznie. Proszę nie 

wyjeżdżać na miejsce zbiórki bez informacji SMS ode mnie. Dziękuję. 

 

 WŁASNY TRANSPORT: Dojeżdżających własnym transportem prosimy, aby dojechali  

do  Białki Tatrzańskiej 28.01.2023 r. w godzinach 18:00 – 20:00, czyli tak jak mniej więcej 

przejedzie autokar z resztą grupy. 

Powrót z obozu: 

 Powrót: 11.02.2023 r. (sobota) około godziny 17:00 w Bydgoszczy do miejsca,  

z którego wyjeżdżaliśmy i około godziny 18:00 w Szubinie, do miejsca z którego wyjeżdżaliśmy. 

 

 Czas trwania obozu: 8 dni; 

 Miejsce obozu: Białka Tatrzańska (kwatera), Zakopane, Bukowina Tatrzańska; 

 Zakwaterowanie w chacie góralskiej; 

 Sprzęt narciarski i snowboardowy wysokiej jakości; 

 Wykłady na temat sprzętu narciarskiego, obsługi nart, bezpieczeństwa w górach, zachowania się na 

orczyku lub krzesełkach i zasadach panujących na stokach; 

o Skipassy (karty zjazdowe) bez ograniczeń (ilość zjazdów ze stoku nieograniczona); 

o Skipassy na inne stoki, niż zagwarantowane w ramach obozu, płatne we własnym zakresie;   

 Kulig zaprzęgnięty w konie po zachodzie Słońca; 

 Ognisko; 

 Piesze wycieczki; 

 Wyjazd turystyczny do Zakopanego; 

 AQUA PARK– zabawy w wodzie na zjeżdżalniach, dzikich rzekach, basen termalny – gorące źródła 

wody, jacuzzi – relaks po ciężkiej pracy na stoku. 
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IV. CZAS TRWANIA TURNUSU 

04.02.2023 – 11.02.2023 r. 

 Cena: 2499,00 zł/os. (wraz z transportem autokarowym) 

 

Cena obejmuje wszystkie wymienione wyżej atrakcje oraz Ubezpieczenie Turystyczne UNIQA. 

https://www.obozyletniezimowe.pl/

