
OBÓZ NARCIARSKO-JĘZYKOWY W PORONINIE
• 7 dni     • 11-17 lat

Zapraszamy na ferie zimowe do Poronina, gdzie w komfortowych warunkach ośrodka LIMBA spędzimy 
tydzień pełen atrakcji. Przed południem czekają na Was zajęcia na stoku pod okiem wykwalifikowanej 
kadry, a po południu moc wrażeń językowych. 

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy LIMBA (www.limba-poronin.pl) znajduje się w Poroninie, w spokojnej i ładnej 
okolicy. Luźna zabudowa i piękna panorama Tatr oraz czyste, górskie powietrze sprawiają że jest to 
idealne miejsce do wypoczynku.

Na terenie ośrodka znajdują się: nowoczesny, kryty basen, jacuzzi, sala taneczna, telewizyjna, sale 
konferencyjne, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki i inne gry, dodatkowo: szałas, wiata grillowa i plac zabaw.

Pokoje: 3-6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem i dostępem do internetu 
bezprzewodowego.

Wyżywienie na terenie ośrodka: śniadanie, obiad z deserem, kolacja. Jedna kolacja w formie ogniska z 
kiełbaskami. W dniu wycieczki do Zakopanego suchy prowiant zamiast obiadu, wieczorem obiadokolacja.

WAŻNE INFORMACJE

• prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 65 x 40 x 25) 
oraz jednej sztuki bagażu podręcznego

• do autokaru można zabrać jeden komplet sprzętu narciarskiego na uczestnika. Istnieje także 
możliwość wpożyczenia sprzętu na miejscu

PROGRAM

1 DZIEŃ niedziela

Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. W godzinach popołudniowych przyjazd do Poronina. 
Zakwaterowanie. Kolacja. Wieczór zapoznawczy.

2 DZIEŃ poniedziałek

Śniadanie, przed południem wyjazd na stok, podział uczestników na grupy wg zaawansowania. Zajęcia z 
instruktorami. Powrót do ośrodka na obiad. Po południu gry i zabawy językowe. Kolacja. Wieczór filmowy 
po angielsku.

3 DZIEŃ wtorek

Śniadanie, przed południem wyjazd na stok, zajęcia z instruktorami. Powrót do ośrodka na obiad. Po 
południu wejście na basen na terenie ośrodka oraz gry i zabawy językowe. Kolacja – ognisko z 
kiełbaskami, zabawy przy ognisku.

4 DZIEŃ środa

Śniadanie, wycieczka do Doliny Strążyskiej. Spacer po Zakopanem, „treasure hunt” po angielsku (suchy 
prowiant) Powrót do ośrodka na obiadokolację. Wieczór filmowy po angielsku.

5 DZIEŃ czwartek

Śniadanie, przed południem wyjazd na stok, zajęcia z instruktorami. Powrót do ośrodka na obiad. Po 
południu gry i zabawy językowe. Kolacja. Wieczorny kulig w wozach z pochodniami.



6 DZIEŃ piątek

Śniadanie, przed południem wyjazd na stok, zajęcia z instruktorami. Powrót do ośrodka na obiad. Po 
południu gry i zabawy językowe. Kolacja. Dyskoteka pożegnalna.

7 DZIEŃ sobota

Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd.

Powyższy program ma charakter ramowy. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

TERMINY I CENA

         Turnus       Cena        Transport autokarem

    17.01 - 23.01.2021               1 490 PLN             Warszawa, Wrocław 220 PLN, Opole 190 PLN

    31.01 - 06.02.2021                    1 490 PLN             Katowice 140 PLN, Łódź 180 PLN  

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na nią minimum 35 osób. W przypadku braku minimalnej liczby osób, impreza może zostać 
przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator powiadamia o tym 
fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu. 

CENA NIE ZAWIERA

Dodatkowe opłaty

• przejazd autokarem do Poronina (ceny i miasta wyjazdu – patrz rozkład jazdy). Jeździmy 
komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, ogrzewanie oraz DVD. Miejsca w 
autokarach są nienumerowane.  

• koszt karnetów narciarskich: ok 250 PLN (Murzasichle Ski dla początkujących, oraz Suche Ski dla 
średnio-zaawansowanych i zaawansowanych)

CENA ZAWIERA

Świadczenia zawarte w cenie

• zakwaterowanie: 6 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym LIMBA w Poroninie

• wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 4 obiady, 2 x suchy prowiant, 5 kolacji, 1 obiadokolacja – 
świadczenia rozpoczynają się kolacją w niedzielę, kończą się śniadaniem i suchym prowiantem w 
sobotę)

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika

• opieka i prowadzenie programu językowego przez wychowawców lektorów

• 15h zajęć językowych w formie gier i zabaw

• min. 16h zajęć na stoku z instruktorami narciarskimi

• autokar na miejscu do dyspozycji grupy

• jedno wejście na basen na terenie ośrodka

• kulig w wozach z pochodniami

• ubezpieczenie AXA SKI

ROZKŁAD JAZDY 
Zbiórka na 30 minut przed godziną odjazdu podaną w tabeli. 

Miejscowość  Miejsce zbiórki   Godzina odjazdu Godzina powrotu  Dopłata 
Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 10:00 17:00 220 PLN

Wrócław* Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej 
przy wzgórzu Andersa) 

11:00 16:00 220 PLN

Opole* Dworzec Autobusowy ul. 1-maja 4 13:00 14:00 190 PLN

Łodź Dworzec Łódź Widzew przy ulicy Służbowej 8 10:00 17:00 180 PLN

Katowice Parking dla autokarów przy Muzeum Śląskim, 
ul. Nadgórników 13 

14:00 13:00 140 PLN

*Wyjazd realizowany przy zgłoszeniu się min. 5 osób 


