
Biała szkoła w Istebnej

SKI & FUN - program 5 dniowy

Istebna to malownicza miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, opodal granicy z Czechami i Słowacją.
Zaciszna  lokalizacja  z  dala  od  wielkomiejskiego  zgiełku  i  pośpiechu,  bliskość  natury,  a  także  szeroki 
wachlarz oferowanych usług stwarzają idealne warunki do aktywnego wypoczynku i profesjonalnego
szkolenia narciarskiego.

Stacja Narciarska Zagroń Istebna została zaprojektowana tak, aby spełnić wszelkie oczekiwania miłośników
białego  szaleństwa.  Dla  narciarzy  i  snowboardzistów  czekają  dwa  wyciągi  o  długości  840  metrów  i 
szerokości  100  metrów  z  przepięknymi  trasami  zjazdowymi  wytyczonymi  na  malowniczym  stoku  w 
Istebnej. Na oświetlonych, ratrakowanych i sztucznie naśnieżanych trasach panują doskonałe warunki nawet 
do końca kwietnia. Dodajmy, że jest to pierwszy całororoczny wyciąg krzesełkowy (kanapa 4 osobowa) na 
tym terenie. Dodatkowo, do dyspozycji narciarzy jest wyciąg talerzykowy oraz taśmowy.

Kompleks Zagroń Istebna oferuje również niesamowite atrakcje w Parku Wodnym Olza (baseny, zjeżdżalnia,
jacuzzi, gejzery, dzika rzeka, wodospady, sauny, grota solno-skalna).

Centrum  Szkoleniowo  Wypoczynkowy  Halniak  to  ośrodek  wypoczynkowy  o  doskonałej  lokalizacji 
(położony  300  m  od  Kompleksu  Zagroń  Istebna),  dysponujący  90  miejscami  noclegowymi.  W  skład 
Centrum Halniak wchodzą budynek główny oraz 2 budynki noclegowe. Uczestnicy będą zakwaterowani w 
pokojach 2-5 osobowych z komfortowo wyposażonymi łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia, 
sale  świetlicowe do  przeprowadzania  zajęć  integracyjnych  i  dyskotek,  a  także  stół  do  ping-ponga  oraz 
bilarda.

Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem na 
podróż.
W trakcie pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek podawany do obiadu. 
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Przykładowy pogram
 
Dzień 1
zbiórka przed szkołą w godzianch rannych, wyjazd grupy do Istebnej, dojazd do ośrodka, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, dyskoteka, cisza nocna

Dzień 2
śniadanie, zajęcia na stoku, obiad, wejście do aquaparku, kolacja, turniej ping-ponga, cisza nocna.

Dzień 3
śniadanie, zajęcia na stoku, obiad, zimowa olimpiada na wesoło, kolacja, ognisko

Dzień 4
śniadanie, zajęcia na stoku + zawody, obiad, góralski kulig, kolacja, dyskoteka lub karaoke 

Dzień 5
śniadanie + suchy prowiant na drogę, wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd grupy,  przyjazd do Warszawy w 
godzinach popołudniowych

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl



Oferta dla 45 os + 3 osoby opieki gratis

Cena  zawiera: transport,  zakwaterowanie  (4  noclegi),  pełne  wyżywienie,  realizację  programu,  w  tym 
szkolenie  narciarskie  lub  snowboardowe,  karnety  narciarskie,  opiekę  pilota/przedstawiciela  biura, 
ubezpieczenie NNW SKI, a także pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej. 

Koszt  zielonej  szkoły  kalkulowany  jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego 
programu i opcji.

Dodatkowe informacje

– Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji 
wynosi  ok.  30 zł.  Ubezpieczenie jest  ważne przy udokumentowanej  chorobie lub innego zajścia 
nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione po wpłacie 
całej kwoty za zieloną szkołę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu imiennej listy 
uczestnika/ów wraz z datą urodzenia
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