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PORONIN 
obóz narciarsko – snowbordowy 

* * * D. W. PAWEŁ * * * 
         

TERMIN:  20 - 26.02.2022   CENA:  1450 zł/os. 
 

 

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy PAWEŁ. Znakomite położenie; w kilka minut dotrzemy do centrum 

Zakopanego, basenów termalnych w Bukowinie, czy wyciągu narciarskiego SUCHESKI. Pokoje urządzone  

są w stylu regionalnym i zostały niedawno odświeżone. Każdy z pokoi z własną łazienką i TV. Szybka sieć Wi-fi  

zapewnia gościom komfort dostępu do Internetu. Część pokoi posiada balkon z widokiem na góry. 
 

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie - śniadania, obiady i kolacje - serwowane.  

Do dyspozycji gości sala jadalniana oraz sala kominkowa urządzona w stylu 

góralskim (możliwość organizacji dyskotek). Pobyt zaczynamy od kolacji  

w dniu przyjazdu, a kończymy obiadem w ostatnim dniu. 
 

TRANSPORT autokarem turystycznym z licencją, zezwoleniem i aktualnymi 

badaniami technicznymi. Autokar zostaje na miejscu i dowozi uczestników  

na stację narciarską. 
 

STACJA NARCIARSKA SUCHESKI  
SUCHA GRAPA – trasa Sucha Grapa to trasa o długości 650 m biegnąca pod wyciągiem krzesełkowym. 

ZIELONA MILA – to trasa o długości 350 m. SPORTOWA – trasa Sportowa jest najdłuższą trasą naszej Stacji. 

Długość trasy wraz z odcinkiem dojazdowym wynosi prawie 1000 m.  
 

KARNETY (dodatkowo płatne) do wyboru (ceny z sezonu 2020/2021): 

Karnet 6-dniowy     lub   Karnet 5-dniowy   

- dzieci do lat 15 – 480 zł       - dzieci do lat 15 – 415 zł                  

- dzieci od 16 lat – 540 zł     - dzieci od 16 lat – 465 zł 
 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO  
Do dyspozycji wypożyczalnia sprzętu narciarskiego zlokalizowana w Stacji Narciarskiej Suche, kompleksowo 

wyposażona w najnowszy sprzęt przez firmy Blizzard i Burton. Cena za wypożyczenie kompletu na 24 h (buty, 

narty, kije) - ok. 45 zł/ dzień (cena z sezonu 2020/2021/ przy większej ilości dni cena do negocjacji/ KAŻDY 

UCZESTNIK POWINIEN POSIADAĆ SWÓJ KASK. 
 

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
Dzień 1: Wyjazd autokarem z Katowic, ul. Sądowa, godz. 08.00, przyjazd do Poronina, zakwaterowanie,  

obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 - 5: Realizacja programu, m. in.: codzienne szkolenie na stoku SUCHE SKI z instruktorem narciarskim, 

dowóz na stok, zabawy na stoku połączone ze szkoleniem, mini zawody na stoku, dyskoteka, gry i zabawy  

na terenie ośrodka, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 1 wejście do Strefy Zabawy w Termach Bania w Białce 

Tatrzańskiej (3,h).   

Dzień 6: Śniadanie, ostatnie zabawy na stoku, obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki  

w godzinach wieczornych. 
 

CENA ZAWIERA: transport autokarem z licencją i badaniami technicznymi, zakwaterowanie (6 noclegów), 

wyżywienie 3 x dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wejście na Termy Bania, program sportowo-

rekreacyjny, opiekę wychowawczą, podstawowe lekarstwa, doraźną opiekę medyczną na telefon, 

ubezpieczenie NNW+SKI Signal Iduna 10 000 PLN, opłaty na TFP / TFG. 
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