ANCORA- BIURO TURYSTYCZNE
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 18/20 tel./fax 34 365 26 29
ING BSK 19 1050 11 42 1000 0022 9802 6671

KOLONIA LETNIA
05.07-14.07.2018

MURZASICHLE położone jest niedaleko Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku
Narodowego na wysokości 900 m n.p.m., pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską.
Centralna część wsi, położona na wzgórzu ciągnącym się wzdłuż ul. Sądelskiej nazywana jest
przez mieszkańców za Sichłą.
ZAKWATEROWANIE - Dom Wypoczynkowy -nowo wybudowana „Willa Jędruś”,
w której z dala od zgiełku samochodów, a jednocześnie niemal w samym sercu Tatr znajdziecie
Państwo miłą, domową atmosferę. Willa Jędruś oferuje 130 miejsc w różnej wielkości pokojach:
2,3,4-osobowe.Na terenie ośrodka znajduje się zadaszony grill, karczma góralska, sala
bilardowa, piłkarzyki, boisko do siatkówki, koszykówki, na każdym piętrze jest zaplecze
kuchenne.

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ I-05.07.2018
Wyjazd z Częstochowy o godz. 7.00
Przyjazd do Murzasichle-zakwaterowanie w ośrodku, obiad, przejazd do Zakopanego,wjazd kolejką
na Gubałówkę, spacer po Krupówkach, powrót na kolację ,nocleg.

DZIEŃ II-06.07.2018
Śniadanie, pobyt na basenach termalnych „BANIA”. Powrót do ośrodka na obiad, spacerpo okolicy,
kolacja, ognisko. Nocleg.

DZIEŃ III-07.07.2018
Śniadanie, wycieczka do Doliny Kościeliskiej –zwiedzanie Jaskini Mroźnej ,obiad,zajęcia sportowe
na terenie ośrodka, kolacja, dyskoteka, nocleg.

DZIEŃ IV-08.07.2018
Śniadanie.Przejazd do Bukowiny Tatrzańskiej -pobyt na basenach termalnych, powrót na obiad,
zajęcia sportowe na terenie ośrodka.Kolacja, nocleg.

DZIEŃ V-09.07.2018
Śniadanie, wycieczka do Doliny Strążyskiej przejście z przewodnikiem na Sarnią Skałę.Powrót Doliną
Białego Dunajca, obiad, zajęcia sportowe na terenie ośrodka.Kolacja, dyskoteka, nocleg.

Dzień VI-10.07.2018
Śniadanie, ”Dzień Sportu”. Obiad. Przejazd do Kuźnic wjazd na Kasprowy Wierch. Zejście przez
Murowaniec.Kolacja, ognisko, nocleg.

Dzień VII-11.07.2018
Śniadanie, przejazd do Chochołowa - pobyt na terenie Term „ Chochołowskich”. Obiad. Przejazd
do Niedzicy, zwiedzanie Zamku, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim.Kolacja, nocleg.

Dzień VIII-12.07.2018
Śniadanie, dopołudniowe zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka- Chrzest Kolonisty. Obiad. Przejazd
do Zakopanego, spacer po Krupówkach-zakup pamiątek, powrót na kolację, ognisko, nocleg.

Dzień IX-13.07.2018
Śniadanie. Przejazd do Zakopanego- wjazd na Wlk. Krokiew /, zwiedzanie Centralnego Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich, obiad, zajęcia na terenie ośrodka, kolacja, nocleg

Dzień X -14.07.2018
Śniadanie, przejazd do Krakowa – spacer po Rynku, obiad.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót ok godz. 20.00

CENA: 1350 zł
W ramach pobytu zapewniamy:


zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami,



9 noclegów,



dyskoteka,



transport w obydwie strony,



opiekę całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,



sala TV,



ognisko z pieczeniem kiełbasek,



medyczną,



wycieczki fakultatywne,



opiekę wykwalifikowanej kadry,



lokalnych przewodników,



wszystkie bilety wstępu ,



obiad w drodze powrotnej w Krakowie

ZAPRASZAMY !!!!!

