
Biała szkoła w Zakopanaem

Zakopiańskie szusowanie - program 5 dniowy

Zakopane to niewątpliwie serce polskich Tatr z przepięknymi widokami, szlakami  górskimi oraz bogatą 
infrastrukturą turystyczną. Klimat spacerów Krupówkami nie ma swojego odpowiednika w innym zakątku 
Polski, a widok na panoramę Tatr z aquaparku zapiera dech w piersiach. 
 
Ośrodek  Szkoleniowo  Wypoczynkowy  Moszczeniczanka  to  typowo  góralski  ośrodek  wypoczynkowy 
dysponujący 55 miejscami noclegowymi. Ośrodek położnony jest w spokojnej okolicy, u podnóża Tatr. 
Widok z okien ośrodka rozpościera się na panoramę Tatr z Giewontem w roli głównej, a z drugiej, na stok 
Gubałówki oraz Polanę Szymoszkową.
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2-4 osobowych z TV oraz pełni wyposażonymi łazienkami. 
Na  terenie  ośrodka  znajduje  się  jadalnia,  sala  kominkowa  do  przeprowadzania  zajęć  integracyjnych  i 
dyskotek, a także stół do ping-ponga oraz WIFI. 
Istenieje  możliwość  zakwaterowania  w  innym obiekcie  w  góralskim stylu.  Proponujemy tylko  ośrodki 
sprawdzone, o wysokim standardzie usług położone w Zakopanem lub okolicy.

Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem 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 Zakopanego, dojazd do ośrodka w godzinach 
popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, wycieczka po okolicy - spacer po Krupówkach, powrót do 
ośrodka

Dzień 2
śniadanie, zajęcia na stoku, obiad, góralski kulig, kolacja, zajęcia integracyjne

Dzień 3
śniadanie, zajęcia na stoku, obiad, 2 godz. wejście do aquaparku w Zakopanem, kolacja, karaoke

Dzień 4
śniadanie, zajęcia na stoku, obiad, zimowa olimpiada na wesoło, kolacja i biesiadowanie przy ognisku  
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Dzień 5
śniadanie, spacer pod skocznię, obiad, wyjazd z Zakopanego,  przyjazd do Warszawy w godzinach 
popołudniowych

Oferta dla 45 os + 3 osoby opieki gratis

Cena zawiera: transport,  zakwaterowanie (4 noclegi),  pełne wyżywienie,  realizację programu, w tym 2 
godz.  wejście  do  aquaparku,  szkolenie  narciarskie  lub  snowboardowe,  karnety  narciarskie,  opiekę 
pilota/przedstawiciela biura, ubezpieczenie NNW SKI, a także pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej. 

Koszt białej szkoły kalkulowany jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy, wybranego programu i 
opcji, w szczególności od ilości godzin szkolenia narciarskiego.

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.

– Szkolenie  narciaskie  odbywa  się  w blokach  godzinowych  (przykładowo 3  godz.  dziennie),  pod 
okiem  doświadczonych  instruktorów  narciarstwa.  Uczestnicy  podzieleni  są  na  grupy  wedle 
zaawansowania. Szkolenie przewidziane jest na Polanie Szymoszkowej (około 15. min pieszo od 
ośrodka  Moszczeniczanka).  Istnieje  możliwość  przepowadzenia  szkolenia  również  na  innych 
stokach, przykładowo w Białce Tatrzańskiej czy Bukowinie.

– Istnieje możliwość włączenia do programu wyjazdu do aquaparku Bania w Białce Tatrzańskiej, do 
Bukowiny czy też na Słowację, np. do Popradu.
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