Biała Szkoła
Zakopane - Harenda
Gdzie jedziemy i mieszkamy:
Dom wycieczkowy mieści się na osiedlu Harenda do centrum miasta jest ok 4 km. Pokoje 2,3,4,5 osobowe oraz
studia z łazienkami i tv. Na terenie budynku jest sala do disco, ping-ponga, przechowalnia sprzętu narciarskiego. Na
posesji jest boisko do piłki koszykowej, piłki nożnej, huśtawki, zjeżdżalnia dla maluchów.

Czym dojeżdżamy:
Autokarem , który zostaje z nami na miejscu.

Co będziemy jeść:
Wyżywienie w stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja oraz zupa na stoku). Pierwsze
świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie - śniadanie w dniu wyjazdu.

Co będziemy robić:








Nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod opieką kadry instruktorskiej.
Możliwość zorganizowania szkolenia sportowego na tyczkach.
Zajęcia szkolne – do ustalenia
Zajęcia narciarskie będą prowadzone na pobliskich stokach w zależności od panujących warunków. Planujemy
wyjazdy do ośrodków narciarskich: Witów Ski, Szymoszkowa, Nosal, Harenda, Małe Ciche, dla osób o wysokich
umiejętnościach możliwy wyjazd na Kasprowy Wierch.
Spacery po Zakopanym - do ustalenia
Wyjście do Aqua Parku w Zakopanym - do ustalenia

Kiedy jedziemy:
zima

Cena:
każdą ofertę wyceniamy indywidualnie w zależności od
ilości uczestników i terminu wyjazdu.

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, szkolenie narciarskie i snowboardowe z
doświadczoną kadrę instruktorów.
Cena nie zawiera: opłat za wyciągi i wypożyczenie sprzętu. Zapewniamy możliwość wypożyczenia sprzętu w naszej
szkółce po preferencyjnych cenach.

Przykładowy plan dnia:
07.00 - 07.15

pobudka

07.15 - 07.45

śniadanie

07.45 - 08.00

odpoczynek po posiłku

08.00 – 11.00
11.15- 12.00

lekcje
Przejazd na narty do Witowa, przygotowanie
do zajęć na stoku

12.00-15.00

Szkolenie narciarskie

15.00 – 15.45

Przerwa na zupę

16.00 – 18.00

Szkolenie narciarskie

18.00 – 18.45

Powrót do ośrodka

19.15-20.00
20.30 - 21.00

Obiadokolacja
bitwa na śnieżki / analiza materiału filmowego
ze szkolenia narciarskiego

22.00 - 07.00

cisza nocna

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt narciarski/snowboardowy oraz opłaty za karnety i wejścia do
AquaParku.

UWAGA: KASKI OBOWIĄZKOWE !!!
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na wyjazd w cenie 180zł/komplet/wyjazd/osobę.
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