
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ul. Skierniewicka 34 lok. U.10                                                  Bank Zachodni WBK S.A. 33 Oddział w Warszawie 

01-230 Warszawa                                                                      Nr konta 43 1090 1056 0000 0001 0734 7328 
Tel: + 48 22 636-01-50 lub 502 781 265                             REGON 140859283 

e-mail: biuro@animator-travel.com                                          NIP 527-25-47-755                                              

www: animatortravel.pl                                                            fb: www.facebook.com/AnimatorWarszawa 

Ferie zimowe w Polańczyku 

Hotel*** Skalny 

 

 
Hotel Skalny w Polańczyku w Bieszczadach osadzony jest na skale pośród gór nad „Bieszczadzkim 
Morzem”. Wyjątkowe położenie ośrodka stwarza nieograniczone możliwości zorganizowania aktywnego 
wypoczynku. 
 
Hotel oferuje 180 miejsc noclegowych w wygodnych, nowoczesnych pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych.  Wszystkie 
pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV. 
Wszystkie pokoje posiadają balkon a niektóre z nich przestronny taras (od strony wschodniej z pięknym widokiem 
na Jezioro Solińskie). 
 

   
 

Do dyspozycji gości:  
- kawiarnia, restauracja, 
- korty tenisowe, 
- kryty basen z atrakcjami wodnymi (przeciw fala, wodospad) 
- kręgielnia 
- Centrum Spa&Wellness, 
- sala fitness, 
- wypożyczalnia rowerów, 
 

  
 

Wyżywienie:  
Trzy razy dziennie - śniadanie, obiad, kolacja. Imprezę rozpoczynamy kolacją w dniu przyjazdu, a kończymy 
śniadaniem i suchym prowiantem na drogę. 
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Transport: transport na trasie Warszawa – Polańczyk – Warszawa oraz transfery do wyciągów i na wycieczki są 
realizowane autokarem o podwyższonym standardzie wyposażonym w barek, DVD, toaletę. Czas przejazdu z 
Warszawy do Polańczyka wynosi około 8 godzin (410km). 

 
Ubezpieczenie: NNW, wszyscy uczestnicy na terenie Polski objęci są ubezpieczeniem pokrywającym KL w ramach 
NFZ. 

 

Program: 

- NARTY I SNOWBOARD w programie obozu planujemy cztery wyjazdy na stok - na wyciąg narciarski w 

Weremieniu www.lesko-ski.pl. Stok w Weremieniu - doskonale przygotowane, naśnieżane dwie trasy ok 750 

metrów, ratrakowane i oświetlone o zmierzchu. 

- ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH (przejażdżki 15 minut). Nie zapomnij o ciepłych butach i wełnianej 

czapce gdy zabierzemy Cię na niezapomnianą, pełną przygód przejażdżkę skuterem po zaśnieżonych traktach. 

Każdy z Was będzie mógł wraz z instruktorem usiąść za sterami skutera śnieżnego.  

- ZIMOWE SZKOLENIE BIESZCZADNIKA - podczas szkolenia sprawdzimy Wasze przygotowanie do 

przetrwania w trudnych, zimowych warunkach. Nauczymy się chodzić na nartach, wbijać gwoździe i strzelać z łuku. 

- LODOWA ŚCIANA - zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - podczas tych zajęć przełamiemy barierę 

strachu i wytrzymałości, poczujemy się jak prawdziwi zdobywcy ośmiotysięczników.  

- WYPRAWA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH - wczesnym rankiem wyruszymy na rakietach w poszukiwaniu 

tropów mieszkańców lasów - dzików, jeleni, saren i wilków. Wyprawę poprowadzi przewodnik doskonale znający 

ciekawe miejsca i ukryte ścieżki wiodące brzegiem Jeziora Solińskiego. 

- WILKI PÓŁNOCY - PSIE ZAPRZĘGI - zabawimy się na śniegu w Bieszczadzkich Traperów - pionierów 

zasiedlających dzikie, górskie tereny. Pojedziemy po białym puchu saniami ciągnionymi przez gromadkę wesołych, 

kudłatych psów rasy Malamut. Właściciel tych sympatycznych zwierząt zdradzi przed nami tajniki tresury psów oraz 

techniki powożenia tym nietypowym zaprzęgiem 

- SPA RELAX (2 x po 2 godziny) - zapraszamy na chwilę relaksu w strefie SPA  naszego ośrodka. Do dyspozycji 

Kryty basen z atrakcjami wodnymi, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż i solarium.  

- Wieczór legend i opowieści bieszczadzkich - wieczorem rozpalimy wielkie ognisko w Dymnej Chacie podczas 

wspólnego smażenia kiełbasek bliżej poznacie ciekawą historię i legendy bieszczadzkie, których nikt inny Wam nie 

opowie.. 

- DYSKOTEKA -FLUO PARTY - nudzą Cię zwyczajne dyskoteki? Masz ochotę  naprawdę zaszaleć? W rytmie 

największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży. 

Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ. 

- piesze wycieczki po okolicy 

- zajęcia integracyjne. 
 

Wiek uczestników: 
kolonie: 8 – 13 lat 
obóz: 14 – 18 lat 

 

Termin: 08.02 – 14.02.2020r. 

    

 

Cena: 1590,00zł/osoba 7 dni 
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Cena zawiera: 
- transport 
- zakwaterowanie 
- wyżywienie 
- opiekę wychowawców i kierownika grupy 
- opiekę miejscowej służby zdrowia  
- program 
- ubezpieczenie NNW – inwalidztwo w wysokości 5000zł oraz NNW – śmierć – 2500zł. 
 
 

Cena nie zawiera: 
- kieszonkowego i cen wyciągów narciarskich - około 300,00zł; 
- sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, cena za wypożyczenie około 30,00zł/dzień; 
- dodatkowych świadczeń nie zawartych w ofercie i programie. 
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, wysokość ubezpieczenia równa 

jest wartości imprezy turystycznej, koszt ubezpieczenia wynosi 3% wartości wyjazdu, umowę można zawrzeć 

do 5 dni od zawarcia umowy, w przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni 

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można zawrzeć wyłącznie w dniu zawarcia umowy.  
 

Zbiórka: 
Wyjazd o godzinie 8.00 z parkingu pod PKiN od strony Kinoteki. 
Powrót w to samo miejsce około godz. 20:00. Godzina powrotu została podana orientacyjnie, czas przejazdu jest 
uzależniony od warunków atmosferycznych.  
 

Uwagi: 
- dodatkowo płatne wypożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego – 30zł dziennie za komplet (kask, kije, 
buty, narty lub deska)  
- dodatkowo płatne - karnety narciarskie  
- do dyspozycji infrastruktura ośrodka: gry zręcznościowe, tenis stołowy, bilard, darty,  
- posiłki serwowane do stolików 
- pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na  drogę 
powrotną 

 

Tereny narciarskie w najbliższej okolicy: 

1. Lesko-Ski Weremień, (orczyk, naśnieżanie, oświetlenie, dwie trasy: 750m i 680 m ), 15 minut jazdy z 

Polańczyka. 


