TATRY
Tatry to najwyższe pasmo górskie w Karpatach i jednocześnie najwyższe góry w Polce. Najbardziej
rozpoznawane szczyty Tatr to po stronie polskiej: Rysy, które są najwyższym szczytem polskich gór,
Kasprowy Wierch i Giewont. W Tatrach znajduje się również wiele potoków oraz jezior. Do największych
z nich należą Morskie Oko oraz Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów, natomiast najgłębszym z jezior jest
Czarny Staw pod Rysami. W Tatrach znajdują się także dobrze znane turystom Dolina Kościeliska oraz
Dolina Chochołowska, będące doskonałym miejscem dla pieszych wędrówek.

ZAKWATEROWANIE
Poronin – urokliwa spokojna wieś podhalańska po położona w województwie małopolskim, położona 7
km od Zakopanego.
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W OFERCIE:

WARSZTATY DIY (DO IT YOURSELF)-m.in.: tworzenie własnych świec zapachowych, kolaży
artystycznych, zmienianie starych przedmiotów w ciekawe instalacje lub dekoracje.

WARSZTATY KULINARNE-m.in.: nauka przygotowania potraw mączno-ziemniaczanych,
kolorowych sałatek oraz dań regionalnych, a także autorskich potraw wedle smaku i
uznania.

BLOK TEMATYCZNY „MUZYKALNI”- zabawy oraz gry ruchowe przy hitach ostatnich lat.
Karaoke, taniec oraz wszystko dla spragnionych ruchu i zabawy.
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BLOK TEMATYCZNY „ODSZUKAJ UKRYTE TALENTY” – zajęcia poświęcone testom
zdolności zawodowych, kalamburom edukacyjnym, quizom.

WYCIECZKI:
-Zakopane - spacer po Krupówkach, przejazd kolejką na Kasprowy Wierch, spacer pod skocznię
narciarską Wielka Krokiew.
Najpiękniejszym i najbardziej urokliwym miastem polskich Tatr jest Zakopane, zwane też zimową stolicą
Polski. Miejscowość położona między górami, oferuje malownicze widoki, doskonały mikroklimat
i wszystko to, czego można oczekiwać od wypoczynku w górach. Jest to najwyżej położone miasto
polskie, centrum miasta stanowią słynne Krupówki – handlowa ulica Zakopanego, gdzie można
zaopatrzyć się w rozmaite pamiątki regionalne, kupić pyszny oscypek, albo zjeść obiad, czy kolacje przy
dźwiękach góralskiej muzyki na żywo.

-Wjazd kolejką na Gubałówkę

-Dolina Kościeliska/lub/Chochołowska
Dolina Kościeliska to miejsce przez które biegnie przepiękna spacerowa trasa. Znajduje się na niej wiele
ciekawych jaskiń, takich jak Mylna, Mroźna, Raptawicka, Miętusia. Prowadzi do schroniska "Ornak", skąd
można dojść na Smreczyński Staw, Iwaniacką Przełęcz i Czerwone Wierchy.
Dolina Chochołowska to najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na zachodnim
skraju polskich Tatr Zachodnich i stanowiąca lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca.

-Aqua Park Zakopane – zabawa w parku
wodnym z 5 rożnymi zjeżdżalniami, z
basenem sportowym, rekreacyjnym i
leczniczym, nurtem z prądami „Dzika Rzeka”,
jacuzzi. To nowoczesny i jedyny w mieście
kompleks basenów z wodami termalnymi.
Oferuje baseny sportowe i rekreacyjne, taras z
basenem zewnętrznym, zjeżdżalnie oraz wiele
atrakcji wodnych. Basen rekreacyjny wyposażony jest w trzy wydzielone tory pływackie i część
rekreacyjną, w której znajdują się bicze wodne i gejzer powietrzny denny. Basen rekreacyjno-leczniczy
wyposażono w bicze i kaskady wodne, gejzery (powietrzny denny i strumieniowy denny), przeciwprąd,
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masaż ścienno-denny i leżaki podwodne.

Jednodniowa wycieczka na Słowację
W programie m.in.:
- wejście do Jaskini Dobszyńskiej Lodowej wpisanej na listę UNESCO posiadającej bogatą szatę lodową
- zwiedzanie Zamku Spiskiego również znajdującego się na liście UNESCO- jest to największy
średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej
-zwiedzanie miejscowości Levocza będącej perłą architektury średniowiecznej z pięknym Starym
Miastem i kościołem św. Jakuba w którym znajduje się najwyższy na świecie ołtarz gotycki

Na zakończenie zimowiska odbędzie się konkurs
artystyczny z nagrodami!!!
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