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 Pod Tatrami uczymy jeździć nartami... Czas dla dzieciaków!

6dniowy obóz narciarski pod Tatrami, dla dzieci 
w wieku 510 lat, zarówno samodzielnych, jak i w 
towarzystwie rodziców, pod opieką doświadczonej 
kadry pedagogicznej i czujnym okiem licencjonowanego 
instruktora narciarstwa. TERMIN: 2126 LUTEGO 2021

• jedna z największych kopalni odkrywkowych Europy  Bełchatów z 
punktem widokowym

• nauka zasad zachowania bezpieczeństwa w górach i na stoku
• nauka jazdy na nartach  początki, doszkalanie
• wędrówka piesza Szlakiem Papieskim na Gubałówkę
• wycieczka  poznamy Zakopane z jego wcale nienudną historią, ze 

skocznią Wielka Krokiew, Krupówkami i kolejką linowoterenową
• wodne szaleństwa w basenach termalnych (Szaflary lub Gorący Potok)
• zajęcia, zabawy i minizawody
• przejazd komfortowym autokarem
• noclegi w pokojach 34 osobowych z pełnym wyposażeniem
• pełne wyżywienie ( 3 posiłki dziennie)

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno...
W doskonale wyposażonym, świetnie położonym, z 
bezpośrednim dostępem do stoku, rodzinnie prowadzonym 
ośrodku narciarskim w okolicy podtarzańskiego Zębu (w 
którym wychował się i szlifował pierwsze narty Kamil 
Stoch) przygotowaliśmy ciekawy program zajęć dydatyczno
szkoleniowych, połączonych z zabawą i elementami turystyki 
poznawczej w okolicy. Dedykowany przede wszystkim dla dzieci w 
wieku 510 lat, choć ze względu na termin organizacji obozu  ferie 
zimowe  zapraszamy serdecznie również rodziców.
Kochani rodzice, dla Was też znajdziemy zajęcia!

W PROGRAMIE i w cenie imprezy m.in.:

6 DNI

MAŁE
GRUPY

WASZE BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT I WYGODA NASZYM STANDARDEM !!! 

UBEZPIE
CZENIA

OPIEKUN 
24/7

RELACJE 
FOTO

ASYSTENT 
PODRÓŻY

PROGRAM 
LOJALN.

CENA JUŻ OD: 1.350 zł z wyżywieniem*

EDYTA
biuro:  + 48 52 5670776
email: biuro@edutraveler.pl
web: www.edutraveler.pl

eduTRAVELER sp. z o.o.
MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.

ORGANIZATORZY:

NARTY

21  26 LUTEGO 2021

DZIECI 
510 LAT

DLA 
RODZIN

OPIEKUN IMPREZY:

*) cena dla grupy 18 uczestników, o szczegóły pytaj Organizatora

Choć płatne dodatkowo to w specjalnej cenie:

• karnet narciarski dopasowany do programu szkoleń i pobytu: 260 zł
• wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego (narty, buty, kijki, 

kask): 60 zł /doba
• bilety wstępu na baseny oraz kolejkę: 65 zł

PEŁNE 
POSIŁKI


