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Ferie zimowe w Szczyrku 

Zimowisko z elementami aktywnego wypoczynku 

Termin: 26.01 – 02.02.2019r. 

 

Szczyrk to miasteczko turystyczne położone u podnóża Klimczoka (119m n.p.m.)i Skrzycznego (1257m 

n.p.m.) w dolinie rzeki Żylicy. Szczyrk jest kurortem górskim z długimi tradycjami w którym każdy 

znajdzie dla siebie wiele atrakcji. W każdej porze roku organizowane są tu imprezy kulturalne, 

folklorystyczne i sportowe. Amatorzy sportów zimowych znajdą tutaj znakomite warunki do uprawiania 

sportów na ponad 50 trasach zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności. Malownicze otoczenie 

przyciąga miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Wszystko to sprawia, że obecnie Szczyrk jest jedną z 

najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych w kraju.  

 

  
 
Ośrodek Wypoczynkowo „Panorama”  położony jest na południowym stoku Klimczoka, blisko centrum Szczyrku, w 

miejscu z którego rozpościera się wspaniały widok na góry. Do dyspozycji gości jest m.in. sala rekreacyjno 

sportowa, boisko zimowe i bezprzewodowy internet.  

Pokoje 3, 4, 5  -osobowe z łazienkam i TV. 

Wyposażenie pokoi: szafy, nowe tapczany, telewizory. 

  
Wyżywienie:  

Trzy razy dziennie – śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. Imprezę rozpoczynamy 

kolacją w dniu przyjazdu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę. 
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Transport: 

Autokar turystyczny o podwyższonym standardzie, wyposażony w toaletę barek, DVD, klimatyzację. 

Autokar zostaje na miejscu i jest do dyspozycji uczestników. 

 

Ubezpieczenie:  
NNW 

 

Opieka: 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i instruktorska. Miejscowa służba zdrowia. 

 

Program: 

- Codzienne szkolenie jazdy na nartach i na snowboardzie z instruktorami 

- Zajęcia survivalowe i sprawnościowe: 

 Rozpalanie ognia w deszczu i śniegu za pomocą różnych technik, zdobywanie wody w lesie i w górach, 

filtracja wody  

– zajęcia pokazowe w grupach. 

 zakładanie obozowiska, budowa szałasu, namioty, pałatki wojskowe – pokaz różnych wariantów obozowych 

w różnych warunkach, odżywianie w warunkach extremalnych – wojskowe racje żywnościowe, 

uzupełnianie składników mineralnych w organizmie. 

 ABC alpinistyki - minimum sprzętu – maximum wiedzy – podstawowe węzły, pokonywanie wąwozów i 

rzek techniką linową, zjazdy w kluczu itp. 

- Piesze wycieczki po Szczyrku 

- wycieczka do Wisły – spacer po mieście 

- ognisko 

- Dyskoteki i zajęcia sportowe na terenie ośrodka 

- Zajęcia integracyjne 

 

Cena: 1470,00 zł/osoba.  

 

Cena zawiera: 

- transport 

- zakwaterowanie 

- wyżywienie 

- opiekę wychowawców, instruktorów i kierownika grupy 

- opiekę miejscowej służby zdrowia  

- realizację programu 

- ubezpieczenie NNW,  

 

Cena nie zawiera: 

- kieszonkowego i cen wyciągów narciarskich, wypożyczenia sprzętu narciarskiego 

- dodatkowych świadczeń nie zawartych w ofercie i programie 

 

Zbiórka: 

Warszawa – PKiN z pod Muzeum Techniki, godz. 7.50 wyjazd o godzinie 8.00. 
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Powrót w to samo miejsce około godz. 20:00. Godzina powrotu została podana orientacyjnie, czas przejazdu jest 

uzależniony od warunków atmosferycznych.  

 
Uwagi: 

- do dyspozycji infrastruktura ośrodka: Internet bezprzewodowy, gry zręcznościowe, tenis stołowy, bilard, boisko zimowe, sala 

rekreacyjna,  

- śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiady serwowane do stolików, 

- pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną(po 

wcześniejszym uzgodnieniu można to zmienić), 

- szacowany dzienny koszt wynajęcia sprzętu narciarskiego wynosi około 35,0zł/os. za zestaw. 

 

Tereny narciarskie w najbliższej okolicy: 

1. http://www.szczyrkowski.pl 

2. http://www.kaimowka.szczyrk.pl/ 

3. http://www.szczyrk.cos.pl/ 

 
 
 
 
 

 


