
ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia . EDUCATION .
Wynajem autokarów – busy  ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg

 Tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; Alma@tbg.net.pl

Zakopane to miasto w po udniowej Polsce po o one na wysoko ci 838 m n.p.m. u stóp Tatr. Od
pó nocy graniczy z pasmem Guba ówki, od po udnia nad miastem góruje Giewont, a zabudowane
centrum od terenów w czonych do Tatrza skiego Parku Narodowego oddziela lesisty pas regli.

   Murzasichle, dok adne miejsce naszych obozów i kolonii, to wie  po o ona 7 km od Zakopanego,
na skraju Tatrza skiego Parku Narodowego. Rozci ga si  st d wspania a panorama Tatr Polskich

   i S owackich. Znajduj  si  tu wyci gi narciarskie, dobre zaplecze gastronomiczne i handlowe. Aybutem miejscowo ci jest
   spokój, cisza, czyste rodowisko i lasy.
Zakwaterowanie: W O rodku Wypoczynkowym o wysokim standardzie w Zakopanem – Murzasichlu, nowy – nowocze nie
urz dzony obiekt z wind  i krytym basenem. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z azienkami i TV. W o rodku
do dyspozycji: sale dydaktyczne i konferencyjne, kryty basen, si ownia, sauna, sala dyskotekowa,
tenis sto owy, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, pi ka no na), sza as regionalny, dost p do 
Internetu (bezprzewodowy oraz WEB-kiosk). Teren zielony z pi kn  panoram  Tatr (od Murania na 
wschodzie przez Hawra , Koszyst , Buczynowe Turnie, Granety, Kozi Wierch, Kasprowy, Czerwone
Wierchy do Giewontu na zachodzie).
Program rekreacyjny: Czas poza zaj ciami przeznaczony jest na urozmaicony program turystyczny

i sportowy: 
Wycieczka z przewodnikiem na Kasprowy Wierch, Dolina Jaworzynki, Schronisko murowaniec, podziwianie pi knej
 panoramy Tatr, Czarny Staw G sienicowy, Ma y Ko cielec,  przej cie pod Reglami oraz obok Wielkiej Krokwi (skocznia

       narciarska). 
Wycieczka na Guba ówk  (1123 m n.p.m.), sk d rozpo ciera si  przepi kna panorama Tatr;
Zwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem: ladami Ma ysza – ogl danie skoczni (Wielka

      Krokiew), Cmentarz na Peksowym Brzysku, z grobami; Saba y, Makuszy skiego, Witkiewicza.
      Ulica Ko cieliska, spacery Krupówkami (najs ynniejsza ulica w Zakopanem)

Zaj cia sportowe i rekreacyjne: kryty basen na terenie o rodka, siatkówka, koszykówka, hokej,
      si ownia, sauna; 

Zaj cia wieczorne: quizy i gry j zykowe, wieczory piosenki j zykowej, ogniska z pieczeniem
      kie basek, atrakcyjne konkursy, dyskoteki;

Zaj cia tematyczne: plastyczne, muzyczne;
Fakultatywna wycieczka autokarowa na S owacj  do Aqua Parku Tatralandia: najwi kszy w Europie rodkowej termalny

park wodny / w programie: pobyt w parku wodnym, do dyspozycji 9 odkrytych basenów z termaln
lecznicz  wod  (28 -38 stopni C) 21 zje d alni, Witalny wiat: sauny parowe, fi skie, suche,
aromatyczne, jacuzzi.
CENA: 1050z .   TERMIN: 03.08. – 12.08. 2012r.
ZAPEWNIAMY:

Zakwaterowanie w O rodku GIEWONT w pokojach 2, 3 –osobowych z pe nym w z em
  sanitarnym, wraz z wyposa eniem. Korzystania z atrakcji na o rodku.
Wy ywienie : 4 posi ki dziennie: niadanie, obiad,  kolacja; prowiant

  na drog  powrotn . Podczas wycieczek suchy prowiant w ramach podwieczorka
   i kolacji.
Przewodnika podczas wycieczek turystyczno -  krajoznawczych wg. programu.
Opieka wychowawców- nauczycieli prowadz ce zaj cia taneczne.
Wycieczki turystyczno – krajoznawcze piesze i autokarowe: po Zakopanem

  i okolicach, na Hal  G sienicow , na Guba ówk  /wg programu rekreacyjnego/
 Przejazd autokarem zachodnim, op aty drogowe i parkingowe, wjazdówki wraz

   z wycieczkami podczas pobytu uczestników.
Program rekreacyjno-sportowy na obiekcie wypoczynkowym, 5 x wst p na basen /1godz.
Ognisko z kie baskami, 2 dyskoteki.
Ubezpieczenie uczestników NNW 7000 PLN
Nauka j zyka / teoria/- po 2 godziny dziennie oraz konwersacja z nauczycielami j. angielskiego.

UWAGA!!! Organizator sobie zastrzega – poszczególne punkty programu mog  ulec zamianie lub przesuni ciu
w zale no ci od zaistnia ych okoliczno ci lub ycze  nauczycieli i rodziców. Zmiany w programie s  dopuszczalne
 po uzgodnieniu z biurem. Na bilety wst pu nale y wg w/w programu nale y przeznaczy  90 z /dziecko.

Konieczna jest Legitymacja szkolna uczestnika i  nr PESEL. Kieszonkowe uzale nione jest od woli rodziców.


