
 Polska Alaska  

7 – dniowe Zimowiska dla dzieci 

   i młodzieży z jazdą na nartach i snowboardzie  

Terminy: 1/ 12.01-18.01.2020  

                                        2/ 19.01-25.01.2020 
Zakwaterowanie:  

Pensjonat** GAWRA – Łączki k/Leska 
dwugwiazdkowy obiekt położony w urokliwym rejonie Bieszczad.  
W Pensjonacie znajdują się  pokoje  2, 3 i 4 os. Każdy z pokoi 
wyposażony jest w  pełny węzeł sanitarny. Pensjonat dysponuje 
restauracją z wyśmienitymi daniami. Wokół Pensjonatu znajduje się ogrodzony teren                           
z miejscem na ognisko.Dostępny jest też darmowy internet (Wi-Fi) 
 
 
 
 

 ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH 
Nie zapomnij o ciepłych butach i wełnianej czapce gdy zabierzemy Cię na 
niezapomnianą, pełną przygód przejażdżkę skuterem po zaśnieżonych traktach. 
Każdy z Was będzie mógł wraz z instruktorem usiąść za sterami skutera śnieżnego. 
ZIMOWE SZKOLENIE BIESZCZADNIKA - podczas szkolenia sprawdzimy Wasze 
przygotowanie do przetrwania w trudnych, zimowych warunkach. Nauczymy się 
chodzić na nartach, wbijać gwoździe i strzelać z łuku. 
LODOWA ŚCIANA - zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej - podczas tych zajęć 

przełamiemy barierę strachu i wytrzymałości, poczujemy się jak prawdziwi zdobywcy 
ośmiotysięczników. 
WYPRAWA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH - wczesnym rankiem wyruszymy na 
rakietach w poszukiwaniu tropów mieszkańców lasów - dzików, jeleni, 
saren i wilków. Wyprawę poprowadzi przewodnik doskonale znający 
ciekawe miejsca i ukryte ścieżki wiodące brzegiem Jeziora Solińskiego. 
WILKI PÓŁNOCY - PSIE ZAPRZĘGI - zabawimy się na śniegu w Bieszczadzkich 
Traperów – pionierów zasiedlających dzikie , górskie tereny. Pojedziemy po 
białym puchu saniami ciągnionymi przez gromadkę wesołych, kudłatych 
psów rasy Malamut. Właściciel tych sympatycznych zwierząt zdradzi przed 
nami tajniki tresury psów oraz techniki powożenia tym nietypowym 
zaprzęgiem 
RELAX (2 x po 1 h) - zapraszamy na chwilę relaksu w strefie SPA. 
 Do dyspozycji Kryty basen z atrakcjami wodnymi, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi. 
WIECZÓR LEGEND I OPOWIEŚCI BIESZCZADZKICH - spotkamy się wieczorem przy wielkim ognisku. 
Podczas wspólnego smażenia kiełbasek bliżej poznacie ciekawą historię i legendy bieszczadzkie, 
których nikt inny Wam nie opowie. 
BIESZCZADZKI KULIG – kulig konnym zaprzęgiem w pięknej zimowej scenerii 

W PROGRAMIE: 



 
DYSKOTEKA -FLUO PARTY - nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę 
naprawdę zaszaleć ? W rytmie największych przebojów zabawimy się 
podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem 
świecących tatuaży. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ. 

 ZAJĘCIA ZUMBA FITNESS – Zumba zawiera w sobie 
elementy tańca i aerobiku. Jej choreografia łączy w sobie 
takie style, jak: hip-hop, soca, samba, salsa, merengue, 
mambo, sztuki walki, oraz elementy 
Bollywood i tańca brzucha. 
NARTY I SNOWBOARD – podczas zimowego 
wyjazdu nie może zabraknąć jazdy na nartach  
i snowboardzie! W Ustrzykach Dolnych – Stacja 
Narciarska GROMADZYŃ  ; jazda 4 dni  x po 4 

godziny oraz 2 godziny jazdy nocnej na oświetlonym 
stoku  Stacji Narciarskiej SKI Weremień.   

- Muzeum Bieszczadzkiego PARKU    
 NARODOWEGO w Ustrzykach Dolnych 

- zwiedzanie z przewodnikiem. 
CENA OBEJMUJE :  
- zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
- transport autokarem na całej trasie i na wycieczki autokarowe oraz dojazdy do Stacji Narciarskich 
  w czasie całego pobytu, 

- wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje ,obiad na trasie przejazdu tam i w drodze powrotnej, 
- śnieżne safari na skuterach – przejażdżki z instruktorem po ok. 10 minut. W przypadku braku śniegu,  
  przejażdżki samochodami terenowymi z instruktorem, 
- zabawna nauka przygotowania się do przetrwania w trudnych zimowych warunkach tzw. Zimowe Szkolenie 
  Bieszczadnika prowadzona przez instruktorów (w programie min. nauka chodzenia na nartach, strzelanie  
  z łuku itp. gry zręcznościowe) – program ok 2/2,5 godz./grupa, 
- indywidualne zajęcia, przeznaczone dla początkujących na sztucznej ściance wspinaczkowej  z instruktorami  
  w pełnym zabezpieczeniu i kasku – dla każdego uczestnika,ok.2/2,5 godz./ grupa, 
- zabawa na śniegu tzw. Wyprawa na Rakietach Śnieżnych, prowadzona przez instruktorów przewodników 
  w poszukiwaniu tropów mieszkańców lasów(zwierząt ; np. jeleni, saren, dzików itp.  – ok.2/2,5 godz./grupa, 
- zabawa na śniegu w Bieszczadzkich Traperów, która ma na celu zapoznanie uczestników z tzw. WILKAMI  
  PÓŁNOCY-PSIE ZAPRZĘGI ,opowieści o tajnikach tresury psów oraz technik powożenia psim zaprzęgiem – 
  zorganizowanie spotkania z właścicielem psów i ich  treserem, 
- zorganizowanie z udziałem przewodnika bieszczadzkiego, wieczoru Legend i Opowieści Bieszczadzkich przy 
  ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek ,  
-zorganizowanie dla całej grupy kuligu z zaprzęgiem konnym w śnieżnej scenerii Bieszczad, (w przypadku 
 niesprzyjających warunków śniegowych, przejażdżka na wozach kołowych z zaprzęgiem konnym) 
- nauka jazdy na nartach 4  x ok. 4 godz. plus 1 x jazda wieczorna ok.2 godz. pod opieką instruktora 
  narciarstwa (karnety narciarskie bez limitu przejazdów)  
-zorganizowanie minimum dwóch dyskotek, po ok. 3 godz. w tym jedna dyskoteka – „Fluo Party” (z laserami  
  i malowaniem świecących tatuaży), 
- gry, zabawy, konkursy i turnieje świetlicowe, zapewnienie korzystania z pomieszczeń świetlicowych min.;  
  gry zręcznościowe ,organizacja zajęć świetlicowych, konkursów  i zabaw wg programu wykonawcy, 
- zajęcia ZUMBA FITNESS – dla całej grupy 2 x w turnusie x  1 godz. w Sali klubowej miejsca zamieszkania, 
- Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych , zwiedzanie z przewodnikiem,  
 - sprzęt narciarski lub snowboardowy (buty, narty, kijki, kask ) , 
- korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego i sal w hotelu (sala fitness), 
- ubezpieczenie turystyczne uczestników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC + rozszerzenie  
  o amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu. 
- opiekę kadry pedagogicznej i medycznej, 
-korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu , gry, zabawy, konkursy i turnieje świetlicowe 


