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Wycieczka szkolna (1 dzień)
W-F NA NARTACH!
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, zima (od pn do pt)

Cena: od 100 PLN/os.

Przygotujmy się wspólnie do sezonu narciarskiego na najdłuższym stoku w centralnej Polsce! Ferie zimowe
i przerwa świąteczna to czas, kiedy wiele dzieci po raz pierwszy w życiu założy narty na nogi. Całodzienna
lekcja WF-u na stoku narciarskim sprawi, że przeżywając pierwsze przygody z „białym szaleństwem” dzieci
będą czuły się bezpiecznie i pewnie, dzięki czemu łatwiej będzie im złapać bakcyla sportów zimowych już za
pierwszym razem! Ideą tej krótkiej wycieczki jest umożliwienie aktywnego wypoczynku na ekskluzywnym
poziomie, połączonego ze zdobyciem od podstaw trudnej umiejętności jazdy na nartach dla każdego dziecka.
W szczególności chodzi o naukę dzieci, które nigdy nie miały nart na nogach, lecz grupa przedstawiająca
różne poziomy zaawansowania, zostanie podzielona wedle umiejętności.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wcześnie rano (ok. godz. 6.00) zbieramy się pod szkołą, pakujemy się do autokaru i ruszamy w Góry Świętokrzyskie. Startując z Łodzi lub Warszawy
mamy do przejechania ok. 170km, co powinno przełożyć się na 3 godziny jazdy. Następnie czeka nas:

Całodzienna lekcja narciarstwa na najdłuższym stoku w Centralnej Polsce!
Do ośrodka narciarskiego Sabat Krajno dojedziemy około godziny 9.00, a na stoku spędzimy łącznie 6 godzin. Pod bacznym okiem
wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa spędzimy cały dzień ucząc się jazdy na nartach w bezstresowych warunkach.
Zaczniemy od doboru odpowiedniego sprzętu z wypożyczalni (w cenie) i od obowiązkowej rozgrzewki w formie zabawy, a następnie:


nauczymy się korzystać z wyciągu taśmowego;



dowiemy się jak bezpiecznie upadać…



…i w jaki sposób podnieść się ze śniegu by kontynuować jazdę.



opanujemy narty dzięki technikom skrętów i hamowania;



spróbujemy podejść pod stromą górę bez odpinania nart;



doszlifujemy umiejętności tak, by po zakończonym dniu, każdy z uczestników mógł powiedzieć: „Umiem jeździć na nartach!”

Oprócz tego, w połowie zajęć zrobimy przerwę na ciepłą herbatę i pożywną zapiekankę (w cenie) w znajdującej się tuż pod wyciągiem restauracji, a
w przerwach od jazdy chętnie zorganizujemy animacje i zabawy na śniegu.
Zabawę kończymy w godzinach popołudniowych. Zmęczeni i zadowoleni wsiadamy do autokaru by ruszyć w drogę powrotną. Na miejsce zbiórki
wracamy około godziny 19.00.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:


Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC,
klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa) w obie strony w promieniu do 200km od
Krajna



Opłaty drogowe i parkingowe



Opiekę licencjonowanego pilota-animatora



wypożyczenie kompletnego sprzętu narciarskiego



opiekę instruktorów i naukę jazdy na nartach



ciepły posiłek (zapiekanka, herbata)



6cio godzinny karnet na wyciąg taśmowy



Udział kadry pedagogicznej (1 osoba / 10 uczestników)



Udział wybranego ucznia GRATIS w ramach programu Podróże Kształcą



Ubezpieczenie NNW



Podatek VAT

Cena nie zawiera: Dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji, wydatków własnych i kieszonkowego.
Inne warianty programu: kino 6D, aleja miniatur, wewnętrzna bawialnia, połączenie wycieczki z kilkudniowym zwiedzaniem Gór Świętokrzyskich
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

