
  Dom Wczasów Dzieci cych „Pa ac Tatrza ski”.. Organem prowadz cym jest Starostwo
  Powiatowe w Zakopanem.. 
        Budynek usytuowany w centrum miejscowo ci (w pobli u ko cio a i szko y, ok. 900 m 
n.p.m., z okien wspania a panorama Tatr z widokiem na Giewont i Czerwone Wierchy)
zapewnia bardzo dobre warunki pobytu dla oko o 60 uczestników. Ze wzgl du na swoje 
po o enie i mikroklimat o rodek mo e spe ni  rol  profilaktyczno - lecznicz  i turystyczno-
krajoznawcz .
W pobli u trasy; Dolina Ko cieliska, Dolina za Bramk  20 min., Buforowy Wierch 30 min.. 

 Ca odobow  opiek  zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a w zwi zku z jej 
profesjonalnym przygotowaniem placówka specjalizuje si  w pracy z dzie mi klas 0 – III 
szko y podstawowej. 
Ka dy turnus prowadzony jest wed ug specjalnie opracowanego programu
uwzgl dniaj cego potrzeby, zainteresowania i mo liwo ci fizyczne uczestników. Równie
dla m odzie y kl. IV – VI jest realizowany program - „odkrywamy cie ki - przedmiotowe”
w ramach regionu wysoko-górskiego, ekologiczno-turystycznego- klimatycznego. 
W ka dym turnusie przewidziane jest ognisko. 
Turnusy rozpoczyna si obiadem w dniu przyjazdu i 
ko czy niadaniem w dniu wyjazdu 
Wymagane dokumenty:

1. Karta kwalifikacyjna.
2. Lista uczestników zawieraj ca:
-  imi  i nazwisko
- data i miejsce urodzenia 
- adres zamieszkania
- imiona i nazwiska rodziców 
- numer PESEL
Cena obejmuje.

Zakwaterowanie w D.W.Dz. „Pa ac Tatrza ski”
Pokoje;   3x10,  2x7, 1x6, 3x5 - osobowe . azienki z WC dost pne na korytarzu

    w I kondygnacji..
Wy ywienie : 3 posi ki dziennie + podwieczorki .
Zaj cia dydaktyczne, kulturalno – o wiatowe i rekreacyjno – sportowe prowadzone 
przez miejscowych nauczycieli, 
Wycieczki edukacyjne piesze po okolicy
Przewodnika przez 1 dzie  do Doliny Ko cieliskiej
Bilet wst pu do Doliny Ko cieliskiej
Zaj cia profilaktyczno-zdrowotne, turystyczno – krajoznawcze: Dolina Ko cieliska,
Krzeptówki,  Krupówki,  Guba ówka, Chocho ów
Program regionalny i kulturowy
Transport autokarem  /przy ma ej grupie do 20 osób – busem/ 
 TERMINY:      15.02. -  20.02.2012r. 07.04. – 13.04.2012r.

        CENA: 435 z .  CENA:  460 z .
lub inne do uzgodnienia.
Cena nie obejmuje: biletów wst pu na wyci gi oraz do zwiedzanych obiektów. ok.25z .
Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki . T umaczenia. Education.
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65  www.alma.tbg.net.pl


