rezerwacje@mirasol.pl

Obóz snowboardowy - Poronin - oferta nr 2549
Wiek

14-18 lat

Ilość dni

8

Miejscowość

Poronin

Tematyka

Obozy
snowboardowe

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1249.00 zł

Ośrodek
Zakwaterowanie Wypoczynkowy
"LIMBA"

Szczegóły oferty
Poronin – idealne miejsce na zimowy wypoczynek. Stąd wszędzie blisko, zarówno do centrum sportów zimowych w Białce
Tatrzańskiej, Jurgowie i Czarnej Górze, jak i do „zimowej stolicy” Polski Zakopanego. Trenuj na Bani, szusuj na
Kotelnicy, pokaż klasę w Jurgowie.
Uczestnikami obozu mogą być osoby rozpoczynające swoją przygodę z nartami, jak i osoby chcące doskonalić wcześniej
nabyte umiejętności. Treningi odbywać będą się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Grupy zostaną podzielone ze
względu na wiek i umiejętności. Proponujemy codzienne 4 godzinne treningi na stokach Białki Tatrzańskiej, Jurgowa i
Czarnej Góry. Zajęcia te urozmaicimy o „nocne szusowanie” na stokach w Białce Tatrzańskiej.
Dodatkowo dla wszystkich: wycieczka do Zakopanego, zwiedzanie miasta, spacer po gwarnych i kolorowych
Krupówkach. Szaleństwa w aquaparku i na lodowisku. ”Góralski wieczór w kolibie” z ogniskiem i kiełbaskami. Pobyt na
basenie w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba”. Dyskoteki, quizy, gry zespołowe, grupowe rozgrywki na świeżym powietrzu,
zjeżdżanie na sankach, jabłuszkach i na czym się da.

Program fakultatywny
Nocne szusowanie na stokach Białki Tatrzańskiej - Cena: 70 PLN.
Pobyt w kompleksie basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej - Cena: 50 PLN
Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy LIMBA - komfortowy ośrodek z basenem. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i TV; obiekt
doskonale przygotowany do organizowania obozów młodzieżowych. Posiada dużą jadalnię, dwie lustrzane sale taneczne o
powierzchni 130 i 100 m2., świetlicę ze stołami do tenisa i bilardu oraz grami zręcznościowymi, salę konferencyjną oraz
kolibę do imprez integracyjnych.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów. Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). Śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiady serwowane, a gorące napoje przez cały dzień. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją. Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. Opieka pedagogiczna i instruktora. Realizacja
programu.
Informacje praktyczne
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Cena karnetu narciarskiego - 370 PLN/6 dni.
UWAGA!
W przypadku złych warunków pogodowych, złej kondycji psychofizycznej obozowiczów, zajęcia programowe oraz
uzupełniające mogą ulec modyfikacji. Ośrodek narciarski na każdy dzień wybiera kadra w zależności od warunków
pogodowych oraz umiejętności uczestników. Czas zajęć dostosujemy do możliwości fizycznych i warunków
atmosferycznych.

Należy zabrać:
kaski ochronne
strój kąpielowy
snowboardziści dodatkowo ochraniacze na nadgarstki
Istnieje mozliwość wypożyczenia sprzętu snowboardowego na miejscu: komplet ok. 30-50 PLN/dzień.

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.

