
MKS JEDYNKA ŁÓDŹ
            LETNI OBÓZ SPORTOWY

         ZAKOPANE

TERMIN TURNUSU 8 DNIOWEGO: 
TURNUS 28.08 – 04.09.2016.

ZAKOPANE  OLCZA:  malownicza  dzielnica  Zakopanego,  położona  z  dala  od  zgiełku  i  gwaru
centrum miasta, graniczy z Pardałówką. Miejsce to usytuowane jest przy wyjściu z Zakopanego na
szlaki  turystyczne  oraz  do  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego.  Z  Olczy  rozciąga  się  wspaniała
panorama: od Tatr Bielskich, przez Wysokie, Zachodnie aż po Gubałówkę.

ZAKWATEROWANIE: w  pensjonacie  o  wysokim  standardzie,  pokoje  2,  3,  4,  5  osobowe  z
łazienkami  i  telewizorami.  W  pensjonacie  jest:  świetlica,  sala  do  dyskotek,  stół  do  tenisa
stołowego, przed obiektem jest szałas góralski oraz ogrodzone miejsce do zabaw i gier: siatkówka,
piłka nożna, koszykówka.

ŚWIADCZENIA: 7 noclegów, trzy posiłki dziennie + podwieczorek (od obiadokolacji do śniadania 
+ prowiant na drogę), ubezpieczenie grupy NNW 2000 zł (w TUiR Axa S.A.), dojazd i powrót
autokarem  o  podwyższonym  standardzie  (autokar  zostaje  na  miejscu  do  obsługi  grupy),
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, opieka przewodnika, program

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

PROGRAM: 
wycieczki piesze po TPN z przewodnikiem:

 wycieczka ścieżką nad reglami od Kuźnic do  Doliny Strążyskiej - jest to wycieczka aklimaty-
zacyjna z wejściem na Sarnią Skałę 

 wycieczka na Kasprowy Wierch - wejście przez Myślenickie Turnie zejście przez Halę Gąsie-
nicową.

 wejście na Halę Kondratową i  na Kopę Kondracką - w razie dobrego czasu wejście na Mało-
łoczniak i zejście do Doliny Małej Łąki

 wejście z polany Palenicy do  Doliny 5 Stawów Polskich i wejście na Kozi Wierch - zejście tą 
sama trasą.

 wycieczka na Halę Gąsienicową - wejście na Świnicę i zejście na Halę i do Kuźnic (szlak z 
łańcuchami), alternatywnie zamiast Świnicy wejście na Kościelec.

 wejście z Kuźnic na Giewont i zejście do Doliny Strążyskiej.

 wieczorne atrakcje – wieczór gawęd w izbie regionalnej, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
uroczysta kolacja regionalna, dyskoteki.

Każdy uczestnik otrzyma nagrodę niespodziankę!

CENA IMREZY: 990 ZŁ
300zł zaliczki należy wpłacić do kierownika sekcji Piotra Turkowskiego 
do dnia 25.04.2016r.
tel. kontaktowy 605-691-415

Dane organizatora
„WAN – MAR” – Łódź, ul. Sienkiewicza 145 m 1; Tel. (42) 632 02 22   
www.wan-mar.com.pl; Wpis do rejestru organizatorów turystyki poz. Nr 160

http://www.wan-mar.com.pl/

