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Termin: 14.01 - 20.01.2023                   Cena 1850 PLN/os. 

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
 

1 DZIEŃ: 
 

Wyjazd z Łodzi w godzinach porannych (ok. godz. 10.00). Przejazd do Brennej (ok. 300km), zakwaterowanie w ośrodku 
noclegowym i obiad. Po południu spotkanie organizacyjne z omówieniem programu i regulaminu kolonii. Wieczorem kolacja i. 
nocleg.  
 

2-6 DZIEŃ: 
 

W trakcie pobytu pełne wyżywienie: śniadania w formie bufetu, dwudaniowe serwowane obiady i kolacje w formie bufetu. 
 

Swoje umiejętności jazdy na nartach doskonalimy pod okiem instruktora. Uczestnicy zostaną podzielni na  grupy treningowe 
wedle kryterium wieku i stopnia zaawansowania. Codzienne dojazdy na stok Skubisem. 
 

Wieczorami zapewniamy szereg atrakcji organizowanych przez kadrę - gry, zabawy, dyskoteki etc. Oprócz tego wybranego 
wieczoru Kulig oraz ognisko na śniegu! 
 

7 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Łodzi w godzinach popołudniowych. 

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności  
od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 

 

ZAKWATEROWANIE i OKOLICA: 
 
Pensjonat MALWA: Malowniczo położony u ujścia potoku Jatny do rzeki Brennicy pozwala rozkoszować się widokiem na pobliskie pasma górskie. 
Atrakcyjna okolica dostarcza szeroki wachlarz możliwości do aktywnego spędzania czasu. Szlaki piesze zapraszają do podziwiania przepięknych 
form górskiego krajobrazu, a sielska atmosfera Brennej (największej wsi w Polsce) sprzyja wypoczynkowi.  
 

Pokoje: Pokoje rodzinne 3, 4 i 5 osobowe w tym część typu studio. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telefon, TV-SAT i internet bezprzewodowy. 
Część pokoi z balkonem. 
 

Infrastruktura obiektu: Na terenie pensjonatu znajduje się siłownia, gabinety odnowy biologicznej, sauna, bilard, ping-pong, piłkarzyki, restauracja, 
narciarnia i duża sala zabaw. Przy ośrodku znajduje się rekreacyjny plac zabaw, klimatyczna karczma oraz zamykany, monitorowany parking. 
 

Stacja Narciarska: Najbliżej pensjonatu znajduje się Stacja Narciarska SKI-DOLINA Świniorka. Niewielki ośrodek narciarski z trzema wyciągami 
talerzykowymi, wyciągiem szkoleniowym (do nauki “od zera”) oraz torem do Snowtubingu. Proste trasy są idealne dla dzieci zaczynających 
przygodę z nartami i doskonalących dopiero swoje umiejętności, chociaż trasa z samej góry na dół to ok. 1200m zjazdu, co pozwala się wyszaleć, 
również bardziej doświadczonym narciarzom. Wszystkie trasy są naśnieżane i doświetlone. Przy dolnej stacji wyciągu znajduje się wypożyczalnia 
nart, a po drugiej stronie ulicy karczma. Będziemy również jeździć w Ustroniu, Wiśle lub Szczyrku uzależnione to będzie od warunków. 

 

Cena zawiera: 

✓ przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, 
klimatyzacja, WC, pasy bezpieczeństwa); 

✓ opłaty drogowe i parkingowe; 
✓ codzienne dojazdy na stoki narciarskie; 
✓ 6 noclegów w pokojach z łazienkami; 
✓ wyżywienie FB – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja); 
✓ opiekę kadry pedagogicznej + kierownik wypoczynku) 
✓ opiekę instruktora narciarstwa podczas zajęć na stoku; 
✓ ubezpieczenie NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże zawierające 

uprawianie sportów zimowych; 
✓ Kulig i ognisko na śniegu; 
✓ Składka na TFG/TFP 
✓ Podatek VAT. 
✓ Gadżety firmowe. 

Cena NIE zawiera: kieszonkowego, wydatków własnych, karnetu 
narciarskiego (około 500 zł), wypożyczenia sprzętu narciarskiego ( 
około 150 zł). 

PROSIMY O WPŁATĘ ZALICZKI W WYSOKOŚCI 500 ZŁ 

NA KONTO mBANK NR: 46 1140 2004 0000 3602 7748 5589  

Z DOPISKIEM IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NARTY BRENNA  
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