
ZIELONA SZKO A
PIW N ICZN A

Dom Wczasowy „Stefanka” jest pi knie po o ony w

lasku sosnowym na terenie Popradzkiego Parku

Krajobrazowego. Walory lecznicze – wody mineralne z

du  zawarto ci  magnezu bardzo dobrze przyswajane

przez organizm. Doskona e, czyste powietrze.

Dom Wczasowy „Stefanka” jest bardzo bezpieczny dla

dzieci, ogrodzony teren, pilnowany. Du y teren do

zabawy, hu tawki, baza sportowa: pi ka siatkowa, bad-

minton, kosz, pi ka no na, dwa sto y do ping – ponga.

Biblioteka, 2 wietlice, TV – video, si ownia, kawiarnia,

disco z profesjonalnym sprz tem. Pokoje 1,2,3 –

osobowe + studia 2+2; 3+3 (2+4) (4+4) z komfortow

azienk  +TV.

Propozycje Domu Wczasowego:
Wizyta na Bacówce (serki owcze, oscypki). 
Spotkanie z rze biarzem
Pokaz broni i pracy Stra y Granicznej
Zwiedzanie Muzeum Regionalnego
w Piwnicznej (cena ok. 1 z .) – historia
Piwnicznej.
Wycieczki piesze na Such  Dolin  ok. 5 km. 
Gryll, ognisko – organizowane w lasku na 
terenie D.W. „Stefanka” ( w ramach kolacji)
Gry i zabawy na terenie o rodka baza 
sportowa (siatkówka, kosz, pi ka no na, ping –
pong, bad – minton, hu tawki, du y teren , las)
Biblioteka w D.W. do dyspozycji uczestników.
Wycieczka piesza na omnic  – wodospady,

ród a wody mineralne (ok. 2 km) 
Wizyta w pijalni w Piwnicznej
Wycieczka piesza na „Kicarz”.

Cena obejmuje.

Zakwaterowanie w D.W. „Stefanka.
W pokojach 1,2,3,4 – osobowe studio. 
Wy ywienie : 3 posi ki dziennie + 
podwieczorek . 
Zaj cia dydaktyczne, kulturalno – o wiatowe
i rekreacyjno – sportowe.
Wycieczki edukacyjne piesze: na omnic  – 
wodospady, ród a wody mineralne (ok. 2 km) ; na 
„Kicarz”.
Wycieczka autokarowa do Krynicy (Pijalnia 
wód).
Zwiedzanie Muzeum Regionalnego
w Piwnicznej  – historia Piwnicznej.
Wieczór przy wiecach – poezja recytowana przez 
naczeln  redaktor gazety „Z nad Popradem”
Wizyta na Bacówce (serki owcze, oscypki)..
Spotkanie z rze biarzem..
Pokaz broni i pracy Stra y Granicznej
Gryll, ognisko – organizowane w lasku na terenie
D.W. „Stefanka” ( w ramach kolacji)
Wycieczka autokarowa do Starego S cza.
Zwiedzanie : zabytkowego rynku, Zespo u
Klasztornego „Klarysek S deckich”, róde ka w.
Kingii.
Op ata klimatyczna
Ubezpieczenie NNW 
Transport autokarem zachodnim

TERMIN : do uzgodnienia z biurem
Turnus: 6 dni
CENA: 445 z .

Cena nie obejmuje. Biletów wst pu na kolejk  gondolow ,
na Jaworzyn  ok. 14 z . Poszczególne punkty programu
mog  ulec zamianie lub przesuni ciu.

Organizator; ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. 

Wynajem autokarów. ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg 

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


