
W malowniczej miejscowości położonej w polskich górach mieści się nasz ośrodek, 
w którym każdy odetchnie od miejskiego hałasu. W ośrodku znajdują się pokoje 2-6 osobowe. 
Dookoła ośrodka jest wiele miejsca na zimowe gry i zabawy. Na miejscu serwowana jest pyszna 

Kadra
  Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną: 
    doświadczonego kierownika, sprawdzonych wychowawców.
  Zimowisko zostało zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

Wyżywienie
  W ramach wyżywienia zapewniamy trzy posiłki dziennie 
    (śniadanie, obiad, kolacja) oraz deser. 
  Na terenie obiektu zawsze jest dostępna woda do picia.

Miejsce:  Pensjonat "U Andrzeja”

Oferta jest skierowana dla dzieci, które nie lubią nudy i chcą spędzić ferie w fantastycznym miejscu! 
 Z Watrą każdy dzień będzie udany!

domowa kuchnia.   Pobyt tutaj musi być udany!

8 dni 
w urokliwym miejscu!

Kontakt: tel. 501 678 443 , 697 555 208     watra.wroclaw@gmail.com

 11.02-18.02.2023

ZIMOWISKO Z WATRĄ



piesze wycieczki po Białym Dunajcu i okolicy

wycieczki na baseny: Termy Chochołowskie, Termy Bukovina

wieczór kinowy

ognisko z pieczeniem kiełbasek

dyskoteka

gry i zabawy na świeżym powietrzu

warsztaty tematyczne, konkursy oraz wiele innych...

program sportowy 

(narty lub snowboard w grupach max 4 osobowych z instruktorem, łącznie 14h na stoku).

Cena

program rekreacyjny: 1960zł
program sportowy (narty): 2670zł
program sportowy(snowboard): 2760zł 

W  ramach tej ceny zapewniamy

Transport pociągiem z Wrocławia do Poronina i z powrotem, autokarem z Poronina 
do Białego Dunajca i z powrotem,
zakwaterowanie ( 8 dni pobytowych, 7 noclegów),
pełne wyżywienie, opieka kadry , realizacja programu, ubezpieczenie NNW
program sportowy (wypożyczenie sprzętu, karnet, 1 instruktor/4 dzieci, 14h na stoku)

Rezerwacja miejsca

Co trzeba zrobić, żeby zarezerwować miejsce?

Wysłać zgłoszenie na nasz adres mailowy, w treści maila proszę wpisać:
ZGŁOSZENIE/ZIMOWISKO 2023/ BIAŁY DUNAJEC / IMIĘ NAZWISKO DZIECKA/ WIEK/ KONTAKT DO RODZICA

Po otrzymaniu zgłoszenia - prześlemy niezbędne dokumenty.
O zakwali�kowaniu się na zimowisko z Watrą (Biały Dunajec 2023r.) decyduję kolejność zgłoszeń.

Kontakt: tel. 501 678 443 , 697 555 208     watra.wroclaw@gmail.com
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