rezerwacje@mirasol.pl

Obóz snowboardowy - Białka Tatrzańska - oferta nr
3100
Wiek

13-18 lat

Ilość dni

8

Miejscowość

Białka
Tatrzańska

Tematyka

Obozy
snowboardowe

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1249.00 zł

Zakwaterowanie Groń Placówka

Szczegóły oferty
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona. Ceny promocyjne zmieniają się na bieżąco. Cena
ostateczna zostanie podana w potwierdzeniu rezerwacji.
Białka Tatrzańska - jedno z najlepszych centrów zimowych w Polsce. Miłośników białego szaleństwa przyciągnie ponad 30
doskonale przygotowanych, oświetlonych i sztucznie naśnieżanych tras, które zaspokoją potrzeby początkujących i spełnią
oczekiwania najbardziej wymagających uczestników. Dzięki systemowi TatrySki możecie korzystać aż z 5 kompleksów
narciarskich: Kotelnica, Bania, Kaniówka, Jurgów Ski i Czorsztyn Ski.
Obóz nie jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę na snowboardzie.
Program
Rozwijajcie się z nami i spędźcie ferie najlepszym kurorcie narciarsko – snowboardowym w Polsce! Czekają na Was
codzienne 4-godzinne zajęcia na stokach Kotelnicy Białczańskiej w asyście wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Podczas
zajęć będziecie doskonalić nabyte już wcześniej umiejętności oraz poznacie tajniki zaawansowanych skrętów ciętych i
podstaw Freestyle. Jeden raz wasze postępy w nauce poddamy analizie video. Dla tych z Was, którym nie wystarczą zajęcia
programowe dajemy możliwość skorzystania za dopłatą z jazd popołudniowych (patrz program fakultatywny).
Oprócz zajęć snowboardowych Czekają Was: dwie wycieczki - do Zakopanego na Krupówki oraz do kompleksu
basenów termalnych Terma Bania. Ponadto zorganizujemy Wam ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, karaoke,
grę terenową „50”, wyścigi rzędów, gry planszowe i fabularne ( Twister, Prawo Dżungli, Dixit, Alias Party, Białe i Czarne
Historie).
Uwaga: cena nie zawiera kosztu karnetów oraz wypożyczenia sprzętu snowboardowego.
Program fakultatywny
Archery Tag - Archery czyli strzelanie z łuku. Gra w terenie z wykorzystaniem bezpiecznych strzał. Zabawa, która podbija
świat. – 35 PLN/os.
Popołudniowe szusowanie na stoku dla osób jeżdżących – ok. 65 PLN/os. Cena zawiera: opiekę instruktorów, transport,
skipass. Cena nie zawiera: kosztu wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego.
Bitwa paintballowa – 45 PLN/os. Cena zawiera: osprzęt, umundurowanie oraz 150 kul.
Fotorelacja na płycie CD – 40 PLN/os.
Zakwaterowanie
7 noclegów w dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Ośrodek Wypoczynkowy „Groń” położony w miejscowości Groń.
Noclegi w dwupiętrowych całorocznych domkach, w pokojach 3-,4-,5- i 6-osobowych z łazienkami oraz TV.
Teren ośrodka monitorowany kilkunastoma kamerami sieci telewizyjnej. Na terenie ośrodka: kawiarenka, pizzeria, bilard
(płatny), stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków oraz sala szkoleniowa przeznaczona na spotkania integracyjne i
dyskoteki.
DW „A.W. Dziadkowiec” - góralski dom wczasowy położony w centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6- osobowe z
łazienkami i TV. Na terenie obiektu: sala do gry w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz dart. O dokładnym podziale
zakwaterowania Rodzice będą informowani tydzień przed rozpoczęciem obozu.
Świadczenia
Wyżywienie całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatni posiłek - śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport Autokar turystyczny.
Ubezpieczenie Signal Iduna S.A. – SKI.

Opieka wychowawcy - instruktora.
Realizacja programu.
Informacje praktyczne
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji.
Cena nie zawiera kosztu karnetów oraz wypożyczenia sprzętu snowboardowego, dopłat za transport z miast wyznaczonych
w rozkładzie jazdy.
Możliwość wykupienia diety specjalnej (wegetariańska,wegańska,bezglutenowa,bezmleczna)-100 PLN os./pobyt
Dzienny Skipass – 7-15 lat ok. 70 PLN/os.; 16-18 lat ok. 80 zł PLN/os.
Wypożyczenie sprzętu:
Narty+ buty+ kije –ok. 30 PLN os./dzień
Deska + buty – ok. 35 PLN os./dzień
Gogle lub kask – ok. 10 PLN os./dzień
(Opłata za Skipass oraz wypożyczenie sprzętu uiszczana jest na miejscu)
Osoby, które wykupią fotorelację na płycie CD otrzymają ją drogą listowną po zakończeniu obozu.

Jak rezerwować
Aby wstępnie zarezerwować wyjazd, Klient powinien:
-podać w wyszukiwarce parametry obozu/kolonii , którymi jest zainteresowany . (np. kraj, miasto, tematykę wyjazdu, wiek
itp.) i kliknąć Wyszukaj oferty
-po wyświetleniu wyników wyszukiwania przeczytać opisy wyjazdów, wybrać jeden z nich i kliknąć Przejdź do
rezerwacji , gdzie znajduje się Formularz rezerwacyjny
-wypełnić Formularz rezerwacyjny, w którym należy podać prawidłowe dane osobowe uczestników wyjazdu, niezbędne
do dokonania rezerwacji
-po wprowadzeniu danych zaakceptować Regulamin i Warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej
(znajdujące się przy opisie oferty) i kliknąć Wyślij
Kolejne kroki:
- po potwierdzeniu telefonicznym i mailowym przezKonsultanta mirasol.pl dostępności miejsc i otrzymaniu mailem
Potwierdzenia rezerwacji,
należy wpłacić wymaganą zaliczkę lub całą kwotę za wyjazd
- w momencie dokonania wpłaty zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za
pośrednictwem Agenta (mirasol.pl)
i jest to równoznaczne z akceptacją przez KlientaUmowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
- w ustalonym przez Organizatora terminie Klient zobowiązany jest dowpłacenia pełnej opłaty za wyjazd oraz do
dostarczenia wymaganych przez
Organizatora dokumentów
-po przesłaniu pełnej wpłaty i dokumentów Klient otrzyma drogą mailową dokumenty podróżne (skierowanie),
które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej oraz dojazdu i są podstawą przyjęcia
uczestnika na obóz / kolonię.

