TATRY – MAŁE CICHE k. Zakopanego
kolonie letnie 9 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 15 lat
ZAKWATEROWANIE: Małe Ciche: prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie Filipczań skiego
Potoku, 10 km od Zakopanego. Położona bezpośrednio w otulinie Tatrzań skiego Parku Narodowego –
przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość atrakcyjnych turystycznie miejscowości
(Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzań ska).
Pensjonat goralski- budynek w stylu zakopiań skim, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu:
jadalnia, sala dyskotekowa wyposażona w sprzęt grający, sala z ping-pongiem, bezpłatne WIFI. Na terenie
posesji znajduje się miejsce na grilla w szałasie, boisko sportowe, cały teren jest ogrodzony i zamykany.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie w stołó wce na miejscu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Ś wiadczenia rozpoczynamy obiadokolacją w dniu przyjazdu, koń czymy śniadaniem plus prowiant na
drogę powrotną.
TRANSPORT: autokar Łó dź – Małe Ciche - Łó dź – bezpośredni przejazd.
KADRA: Kierownik i wychowawcy (BSP), opieka medyczna, ratownik na miejscu.
PROGRAM:
Wycieczki:
 Wycieczka ze zwiedzaniem Zakopanego: WIELKA KROKIEW – wjazd kolejką na szczyt skoczni
– jak czują się Dawid Kubacki i Kamil Stoch tuż przed startem? Krupó wki, Stary Cmentarz na
Pęksowym Brzyzku, Kaplica na Jaszczuró wce,
 odwiedzimy Centrum Edukacji Tatrzań skiego Parku Narodowego, gdzie czeka nas mnó stwo
atrakcji m.in. zobaczymy interaktywną mapę Tatr, w technologii 3D obejrzymy film, zintegrujemy
się podczas ró żnych super ciekawych gier w multimedialnej Sali Odkryć.
 wizyta w Aquaparku Zakopane - pobyt 2,5 godzinny w kompleksie na Antałó wce wyposażonym
w basen rekreacyjny, basen pływacko - rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka,
brodzik dziecięcy,
 Wycieczka na Gubałówkę – wjazd koleją linowo-terenową, spacer grzbietem Gubałó wki.
 wycieczka do Doliny Kościeliskiej lub Chochołowskiej.
 wycieczki piesze do Tatrzań skiego Parku Narodowego i po okolicy – np. Wiktoró wki, Polana
Rusinowa, Błociska, Gliczaró w Gó rny
Taneczne podrygi:
 dyskoteki,
 ognisko z gó ralskimi przyśpiewkami
 zabawy i konkursy z nagrodami: piżama party, konkurs fryzjerski
Gry terenowe:
 podchody terenowe – za gó rami za lasami
 „Janosikowe poszukiwanie” – ćwiczenia z mapą terenową, szukanie skarbu
Na sportowo:
 Zbó jnicy na olimpiadzie, m.in: spacer drwala, rzut kłodą drewna na odległość, siłowanie się na
rękę z Harnasiem, strzelanie z łuku, walka na papierowe ciupagi,
Klub góralski
 zapoznanie się z folklorem podhalań skim - spotkanie z gawędziarzem - wizyta w Izbie
Regionalnej w Murzasichlu,
 "Śpiewanki tań cowanki”- gó ralskie tań ce i muzyka,
 poznawanie wyrobu oscypkó w i bryndzy – wizyta w Bacó wce
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 gó ralskie śpasy: Zbó jecko narta, Wybó r Gaździnki wieczoru, Wybó r zbó jnika wieczoru, Nauczymy
się posługiwać kompasem, zdobędziemy odznakę tropiciela, tłumaczenie wyrazó w gwary
podhalań skiej, "Gó ralska strawa"...
 baśnie i legendy związane z gó rami,
 zapoznanie się ze strojem podhalań skim
 przysmaki gó rskie,
 pasowanie na gó rala / gó ralkę.

Turnus:
turnus I

Termin:

Ilość dni ( noclegów)

Cena

09.07.- 17.07.2022

9 (8)

1600 zł

Ilość miejsc ograniczona.
Cena obejmuje: 8 noclegó w, wyżywienie 4 x dziennie, transport, realizację programu, ubezpieczenie NNW
(5 000 PLN), opiekę doświadczonej kadry kierownika i wychowawcó w, opiekę medyczną, TFG, TFP.
Cena nie obejmuje: opłaty za dodatkowy program. Opcjonalnie możliwość wykupienia ubezpieczenia od
kosztó w rezygnacji z imprezy turystycznej – 70 zł/os. - zakup w dniu podpisania umowy.
- dopłat do diet specjalnych: wegetariań ska + 160 zł, bezmleczna + 120 zł, bezglutenowa + 180 zł,
bezmleczno-bezglutenowa + 180 zł,
dodatkowego ubezpieczenia od kosztó w rezygnacji Signal Iduna + 50 zł – wariant standard; + 90 zł – wariant
rozszerzony o COVID-19 i kwarantannę.
UWAGI: Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych wędró wek, mały plecak, kurtkę ortalionową,
nakrycie głowy od słoń ca, okulary przeciwsłoneczne, stró j kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Obowiązkowo
należy zabrać ważną legitymację szkolną.
PROGRAM FAKULTATYWNY : (przy min. 15 os. chętnych):
1. Termy Chochołowskie: największy kompleks basenó w termalnych w Polsce (powierzchnia lustra wody
prawie 3 tysiące m²), 3 baseny zewnętrzne, 18 basenó w wewnętrznych z wodami termalnymi
i ró żnorodnymi atrakcjami, baseny dla dzieci z 3 zjeżdżalniami, – cena: 80 zł /os.
Organizator:
GL TOUR Małgorzata Dzierżawa, Biuro Podró ży Łó dź, ul. Grota-Roweckiego 15 lok. 77, zaświadczenie o
wpisie do rejestru organizatoró w turystyki nr 342.
Po pełnej wpłacie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT marża upoważniające do refundacji
wypoczynku dziecka w zakładzie pracy rodzica.
Zapisy i informacje: Biuro Podró ży GL TOUR, Łó dź, tel. 505745835,
email: biuro@gltour.com.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – 28.02.2022
- dopłata – najpó źniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
Nr konta do wpłat dla GL TOUR: SANTANDER: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538
Uwaga: Można skorzystać z Bonu Turystycznego przy opłacie za kolonie. ( przedłużono do końca
września 2022) !!! Szczegóły w biurze.
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