
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMUUURRRZZZAAASSSIIICCCHHHLLLEEE   
 

 

Transport: Autokar o podwyższonym standardzie 

  Zakwaterowanie:  

Dom Wczasowy u Aniołka  
Ośrodek znajduję się w sercu wsi Murzasichle, 
pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Piękna 

okolica gwarantuje udany wypoczynek. Ośrodek 
wyposażony jest w  basen, bilard, stół do ping-ponga, 
siłownię, świetlicę z TV satelitarną oraz dwa boiska 

sportowe. Do dyspozycji gości jest kilka sal jadalnych, 
w dwóch z nich znajdują się kominki.  Każdy pokój 
posiada łazienkę, ponadto w ośrodku można korzystać 

z darmowego Wi-Fi.   
 

WYŻYWIENIE: 

 Całodzienne wyżywienie w miejscu zakwaterowania  
             ( 4 posiłki dziennie) 
 śniadanie x 13 
 obiad (dwa dania + kompot lub napój) x 13 
 podwieczorek (owoc, jogurt lub drożdżówka) x 13 
 kolacja x 13 
 suchy prowiant z napojem na drogę powrotną i w czasie                         

.                                                                  całodziennych wycieczek zamiast obiadu 
 napoje dla dzieci w miejscu zakwaterowania (kompot, 
       woda herbata)  
 

LATO 2019  
_____________________________________________ 

14- dniowy letni obóz 
wypoczynkowy  

dla dzieci i młodzieży 
_____________________________________________ 

 

01.07 - 14.07.2019 
 super cena ! 

 

 PLN 1.535,00  
 



PROGRAM RAMOWY: 
1 DZIEŃ: 

Zbiórka uczestników  godz. 9:00  - Rzeszów - Parking k/ ul. Powstańców Warszawy 8, budynek L-27 
- przejazd do Murzasichle. Zakwaterowanie w ośrodku. Obiad. Odpoczynek, spacer po okolicy.  
Kolacja. Nocleg 
 

2 - 13  DZIEŃ: 
Zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów, wycieczki autokarowe i piesze, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, basenów, wycieczki m.in.:  

 Wycieczka w Pieniny – Niedzica – Czorsztyn + rejs statkiem, 
 Zwiedzanie Zakopanego – Stary Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Kaplica na 
Jaszczurówce, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, 

 Skocznia Wielka Krokiew 
 Uroki Krupówek – zakupowe szaleństwo  
 Spacer z Zakopanego do Kuźnic, Polana Kalatówki, Polana Kondratowa 
 Dolina Kościeliska 
 Gubałówka – wjazd i zjazd kolejką linowo-terenową 
 Kąpielisko Szymoszkowa – największy w Polsce zbiornik z wodą 

podgrzewaną geotermalnie, z mnóstwem atrakcji i zjeżdżalni 
 Spotkanie z Gazdą  
 4 x wizyta na basenie  

 
W PROGRAMIE PONADTO: 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne, sprawnościowe, na świeżym powietrzu 
oraz plastyczne, edukacyjne, integracyjne, muzyczne, dyskoteki, zabawy, 
itp., wycieczki piesze oraz autokarowe, zajęcia przyrodnicze (zapoznanie 

z miejscową fauną i florą), zajęcia/dni tematyczne: plastyczne, 
muzyczne (np. karaoke, aktorskie, taneczne, sportowe, terenowy bieg 

sprawnościowy, ogniska, gry zespołowe, gry integracyjne, zajęcia 
manualne, gry logiczne, turnieje, quizy, zabawy i gry terenowe z 

użyciem mapy    i kompasu, dyskoteki, wieczorne seanse filmowe, warsztaty kulinarne). Animacje dla dzieci 
prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga/animatora posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi. 

 
14  DZIEŃ:  
Śniadanie, wykwaterowanie. Suchy prowiant na drogę. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 
popołudniowych (ok. 15.00/16.00). 

 
CENA OBEJMUJE:  
13 noclegów - pokoje  max 3,4,5 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym,  
całodzienne wyżywienie - od obiadu 1 dnia do śniadania 14 dnia w hotelu,  
Suchy prowiant w czasie  całodziennych wycieczek oraz w drodze powrotnej,   
przejazd autokarem na całej trasie i na wycieczki,   
program określony w ofercie, 
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,  
ubezpieczenie NNW, KL i bagażu 

 
CENA NIE OBEJMUJE: płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez  Hotel lub na życzenie 
uczestników. 

 
UCZESTNICY:  Wiek uczestników kolonii: 7 do 13 lat. 

Wszystkich  obowiązują „OGÓLNE  WARUNKI  UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ  STANPOL 


