Styczeń, 17-24, 24-30

Ferie
Rodzinne
Ośrodek z basenem STASINDA

cena od 1690 zł
150zł / 300zł Super Rabatu dla klientów i znajomych
Władców Wody / do 10.10.2020 > tel. 723 897 862

Ośrodek
STASINDA

Pokoje
Nowoczesne, eleganckie pokoje 2-5 os.
z łazienkami i tv

Wyżywienie
3 posiłki dziennie, szwedzki stół z dużym
wyborem, domowe obiady z deserem
serwowane przez kelnerów. W przerwie
treningu narciarskiego dzieci otrzymują
soczek i batonik. Możliwe przygotowanie
przez kuchnię posiłków zgodnych z dietą
wegetariańską, bezglutenową.

Bukowina Tatrzańska

Cieszy się opinią jednego z najlepszych
ośrodków turystycznych w Polsce. Basen,
sauna, jacuzzi, wygodne, świetnie wyposażone
pokoje, domowe posiłki, sale zabaw dla dzieci.
Położony w przepięknej scenerii z widokiem
na Giewont.
W pobliżu wyciągi z karnetu Tatry Ski : Rusiń Ski, SKI Suche, Kaniówka, Kotelnica, Czarna
Góra - Koziniec, Bachledova SKI .Trasy dla
początkujących jak i zaawansowanych.

Relaks i odnowa
po nartach

Basen, sauna, jacuzzi - w cenie pobytu, bez
ograniczeń

Dodatkowo

Monitorowany, bezpłatny parking, ogrzewana
narciarnia, kawa z ekspresu ciśnieniowego i
herbata gratis - 24 h. Sala gier i zabaw: piłkarzyki,
automaty, cymbergaj, stół do ping - ponga,
stanowiska komputerowe, bezpłatne wi-fi,

Opcje do wyboru
Przedszkole
narciarskie

Obóz NarciarskoSnoboardowy

Pobyt
dla dorosłych

Eskimosek to dla dzieci
niezapomniane emocje
i wrażenia. Dla Państwa to
okazja do chwili relaksu
i pewność, że dzieci są pod dobrą
opieką. Eskimosek to ponad
6 godzin zajęć i animacji dziennie.
Efekty szkoleniowe dzięki małym
grupom 3-6 os.

OBÓZ to dla dzieci od 7 lat
aktywny dzień pod opieką
naszych instruktorów
i wychowawców:
Trening NarciarskoSnowboardowy,
małe grupy 6-8 os., 5 poziomów
szkolenia, opcje SKI+FUN /
SKI_SAFARI

Dorośli mają dużo “czasu
wolnego” gdy dzieci
uczestniczą w zajęciach. Można
się zrelaksować na basenie
z sauną. Albo
wybrać Trening Narciarski dla
dorosłych z naszymi
instruktorami. Wieczorem czas
na wspólną zabawę i turnieje.

Przedszkole
narciarskie

Animacje
w ośrodku

Eskimoski spędzą aktywnie
czas podczas szkolenia
narciarskiego oraz animacji.
Czas jazdy dopasowujemy
do wieku, możliwości
motorycznych i chęci dziecka.
Pozostały czas to zabawy
z animatorami w restauracji
obok stoku oraz dodatkowy
posiłek.

Codziennie działa Klub
Eskimoska - zabawy i zajęcia
które wprowadzają radosny
nastrój i odprężenie po
nartach. M.in. Eko-torby,
Chusta Klanzy, Noski
Eskimoski, animacja tańcem
i śpiewem.

godz. 10.00-13.30
Szkolenie narciarskie

godz. 16.00 - 18.00
Klub Eskimoska

Potyczki
Rodzinne
Wspólna zabawa rodziców
z dziećmi prowadzona przez
animatorów Zielonej Brygady.
M.in. Gramy w kręgle, wieczór
góralski z turniejem darta, gra
terenowa, tworzymy ekotorby.

Przedszkole
narciarskie
"eskimosek"
3-6 lat
Przedszkole Narciarskie
Animacje w ośrodku
Basen, jacuzzi
Potyczki Rodzinne
Znacznik Eskimoska
W ostatni dzień zawody narciarskie
Sprawdzona kadra instruktorów i
animatorów

Ski + Fun

Ski - Safari

Dla dzieci, które po jeździe na
nartach / snowboardzie chcą
rozwijać inne zainteresowania.

Dla dzieci, pozytywnie
zakręconych w temacie jazdy
na nartach / snowboardzie.

godz. 10.00-14.00
Trening narty, snowboard.
godz. 16.00-18.00
Zajęcia tematyczne
Sport, Artysta, Przygoda.
godz. 19.30-21.00
Zajęcia wieczorne, relaks
na basenie lub gry i zabawy.

godz. 10.00-14.00
Trening narty, snowboard.
godz. 16.00-18.00
Trening narty, snowboard.
godz. 19.30-21.00
Zajęcia wieczorne, relaks
na basenie lub gry i zabawy.

Obóz
narciarsko
snowboardowy
od 7 lat

Dla dobrze jeżdżących.

Zajęcia
tematyczne
Sport
Gra w kręgle, strzelanie z łuku.
rozgrywki darta, ping-pong,
piłkarzyki.
Artysta
Malowanie na szkle, eko torby,
szydełkowe maskotki, gramy
na Bum Bum Rurkach.
Przygoda
(wspólne dla wszystkich grup)
basen, gra terenowa, wieczór
góralski, warsztaty cukiernicze
- robimy kulki mocy, disco.

Trening Narciarsko-Snowboardowy
Opcje SKI+FUN / SKI_SAFARI
Zajęcia Tematyczne SPORT / ARTYSTA /
PRZYGODA
Soczek i batonik na stoku
Basen, jacuzzi
Wieczór Góralski
Znacznik Zielonej Brygady
W ostatni dzień zawody narciarskie
Sprawdzona kadra instruktorów i
animatorów

Szkolenie
Narciarskie

Po nartach
Nieograniczony basen, sauna,
jacuzzi //Turniej gry w kręgle //
Posiada góralska z grą w darta
i karaoke //Potyczki Rodzinne

Jazda z instruktorem przez 1,5
godz. x 5 dni w grupie o
dopasowanym poziomie
umiejętności. (koszt szkolenia
- 390 zł)

Potyczki
rodzinne
Wspólna zabawa rodziców z
dziećmi prowadzona przez
animatorów Zielonej
Brygady. M.in. Gramy w
Kręgle, Wieczór Góralski z
turniejem darta, Gra
terenowa, Tworzymy Ekotorby

Pobyt
dla dorosłych
Nieograniczony basen, sauna, jacuzzi
Turniej gry w kręgle
Posiada góralska z grą w darta i
karaoke
Potyczki Rodzinne
Nocna jazda
opcja Szkolenie Narciarskie

Karnet
Tatry-Ski
Szkolenia prowadzimy na różnych stacjach
narciarskich w oparciu o Karnet Tatry Ski który
zapewnia nam możliwość doboru tras o różnym
stopniu trudności.

Rusiń - Ski, SKI
Suche, Kaniówka,
Kotelnica, Czarna
Góra - Koziniec,
Bachledova SKI

Cena
zawiera
17-24 stycznia 2021
24-30 stycznia 2021*
DZIECKO 3-6 lat: 1690 zł
DZIECKO 7-14 lat: 1750 zł
DOROSŁY: 1750 zł
*w turnusie 24-30.01 ceny są
o 100 zł niższe od podanych powyżej

Zakwaterowanie

6/7 noclegów w zależności
od turnusu

Wyżywienie:

3 posiłki dziennie, śniadanie,
obiad, kolacja. Dodatkowo
batonik i soczek w przerwie
szkolenia

Strefa relaksu

Wejścia na basen z sauną
i jacuzzi (bez ograniczeń)

Szkolenie

Szkolenia prowadzone
przez instruktorów
narciarstwa i snowboardu

Ubezpieczenie NNW

Cena nie
zawiera:
koszt skipass`ów

Tatry Super Ski 6/5 dni cena
ok.300-400 zł w zależności od
długości turnusu i wieku
dziecka

transport

transport z transferami
na stoki 160 zł

Dojazd
Dojazd autokarem organizujemy z następujących
miejscowości: Wrocław, Opole, Katowice, Kraków,
Warszawa w cenie 160 zł. Cena obejmuje także transfery
na stoki w trakcie pobytu.
Dla dojeżdżających PKP, PKS, busem istnieje możliwość
bezpłatnego transportu z Bukowiny Tatrzańskiej
(przystanek Bukowina Klin) do ośrodka.
Osobom dojeżdżającym samodzielnie zapewniamy
możliwość wykupienia transferów na stoki w cenie 60 zł.

Cezary
"chillos"

Super
Rabat

nauczyciel, trener pływania,
instruktor narciarstwa i
snowboardu, ratownik,
masażysta

Dla stałych klientów Władców Wody oraz
znajomych przygotowaliśmy Super Rabat na
Ferie 2021.
Rezerwując miejsce poprzez system Active na
stronie wladcywody.pl do 10 października
otrzymasz zniżkę na wyjazd w wysokości 150zł
oraz 300zł.
https://wladcywody.pl/#zapisy-id

Kontakt
& Rezerwacja
tel. 723 897 862
basen@wladcywody.pl

