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ZAKOPANE 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
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, m.in. Morskie 
Oko, Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów, Czarny Staw pod Rysami. W Tatrach znajdują się także dobrze 
znane turystom Dolina Kościeliska oraz Dolina Chochołowska, będące doskonałym miejscem dla pieszych 
wędrówek. 
 
   
 

 
 
 

http://www.pojadetam.pl/miejsca/rysy.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/kasprowy-wierch.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/giewont.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/morskie-oko.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/morskie-oko.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/wielki-staw.html
http://www.pojadetam.pl/miejsca/czarny-staw-pod-rysami.html
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NARTY I SNOWBOARD:  
OŚRODEK NARCIARSKI MAŁE CICHE 
Piękna panorama Tatr, nowoczesna kolej krzesełkowa i wyciągi orczykowe, doskonale przygotowane 
trasy, wypożyczalnia sprzętu, serwis, szkoła narciarska, sklep sportowy, baza gastronomiczna i 
noclegowa, czyli wszystko czego potrzeba do zimowej zabawy!  
Największym atutem stoku są piękne widoki na główną grań Tatr oraz - jak sama nazwa wskazuje - cicha 
i spokojna okolica. Stacja znajduje się w odległości 12 km od Zakopanego, 9 km od Bukowiny 
Tatrzańskiej i 9 km od przejścia granicznego na Łysej Polanie. 
Ośrodek oferuje łagodne niebieskie trasy odpowiednie dla rodzin z dziećmi. Głównym środkiem 
transportu w ośrodku jest 4-osobowa szybka kanapa o długości 1199 m (213 m różnicy wysokości). Na 
stoku działa jeszcze jeden 4-osobowy wyciąg krzesełkowy oraz kilka 
orczyków. 
 
PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY: 

• przygotowanie i obsługa nart/snowboardów 

• projekcja filmów narciarskich i snowboardowych 

• omówienie techniki jazdy  

• jazdy szkoleniowe z instruktorami 

• zawody ski&snb – slalom na tyczkach z pomiarem czasu 

• zajęcia na snowblade’ach 

• sesja foto 
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WARSZTATY DIY (DO IT YOURSELF)-m.in.: tworzenie własnych świec zapachowych, kolaży 

artystycznych, zmienianie starych przedmiotów w ciekawe instalacje lub dekoracje.  
Zajęcia rozwijają wyobraźnie oraz kreatywność dzieci i pozwalają na wyrażanie siebie poprzez techniki 
artystyczne. 
    
 
 
 
 
 
 

 BLOK TEMATYCZNY „MUZYKALNI”- zabawy oraz gry ruchowe przy hitach ostatnich lat. 

Karaoke, taniec oraz wszystko dla spragnionych ruchu i zabawy. 
 
  
 
 
 
 
 
 

BLOK TEMATYCZNY „ODSZUKAJ UKRYTE TALENTY” – zajęcia poświęcone testom 

zdolności zawodowych, kalamburom edukacyjnym, quizom. Wszyscy, którzy nie są pewni czym chcieliby 
się zajmować w przyszłości, dzięki takim zajęciom mogą dowiedzieć się o sobie nieco więcej.   
 
 
 
 
 
            

 
WYCIECZKI: 
-Zakopane - spacer po Krupówkach, przejazd kolejką na Gubałówkę  , spacer pod skocznię narciarską 
Wielka Krokiew. 
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-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, masaż ścienno-denny i leżaki podwodne.  

     
 
Oferta dla grupy wiekowej 6- 15 lat  
 

  
 


