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Sportowy Obóz Narciarsko - Snowboardowy  
Szumperk - Czechy 
10.02-16.02.2020 
17.02-23.02.2020 

 

SZUMPERK 
Szumperk to największe miasto obszaru Jesioników. W II poł. XVII wieku miały tu miejsce procesy 
czarownic. W 18. stuleciu doszło do potężnego rozwoju tkactwa i płóciennictwa, więc od tych czasów 
Szumperk nazywano „Manchesterem” mocarstwa austriackiego. Nowoczesny wizerunek od 2. połowy 
XIX w. kształtowali tu najsłynniejsi wiedeńscy architekci, których dzieła możemy odnaleźć w różnych 
częściach miasta. Ze względu na swą okazałość Šumperk był nazywany "Małym Wiedniem".  
Po Kosztownej rekonstrukcji zabytków w 2005 roku miasto przebudziło się i zyskało nowe, piękne 
oblicze. Szumperk w swojej ofercie posiada dużo propozycji turystycznych, dzięki czemu jest 
wyjątkowym miejscem na wypoczynek. Lokalizacja miasta, wokół którego znajduje się wiele 
ośrodków narciarskich, powoduje, że jest to świetne miejsce dla fanów sportów zimowych.  
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GÓRY ORLICKIE 
Góry Orlickie – najwyższa część  Sudetów Środkowych, w Czechach i Polsce.  Wielka Desztna (Velká 
Deštná)  1115 m n.p.m. Region Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego jest położony w północnej części 
Czech Wschodnich. Ten region turystyczny jest rajem dla zwolenników turystyki i sportów zimowych. 
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OŚRODKI NARCIARSKIE 

POSIADAJĄ SZTUCZNY SYSTEM NAŚNIEŻANIA, ICH WYSOKIE POŁOŻENIE GWARANTUJE DOBRE WARUNKI 
NARCIARSKIE PRZEZ CAŁY SEZON ZIMOWY. 

 

Kompleks Sportów zimowych BUKOVA HORA 

Ośrodek narciarski SKIPARK Červena Voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowocześniejszy ośrodek w Górach Orlickich. Przyjazny dla dzieci i początkujących narciarzy. Znajdują 

się tu 2 najdłuższe trasy zjazdowe w regionie o długości 2150 m oraz 2290 m. Zróżnicowany profil, 

odpowiednia szerokość i różnica poziomów wynosząca 399 m zadowolą także najbardziej wymagających. 

Szerokość i nachylenie stoku, duży snowpark, trasa narciarska dla najmłodszych oraz oddzielny wyciąg dla 

szkółki narciarskiej sprawiają, iż jest to miejsce wprost idealne wyjazdu na narty. Dodatkową zaletą obiektu 

jest podgrzewany wyciąg krzesełkowy z 4-osobową kanapą oraz bańką, jedyny wyciąg tego typu w 

Czechach. Stoki sztucznie naśnieżane. Przy dolnej stacji znajdują się bar i toalety. 
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Ośrodek narciarski SKI Čenkovice 

 

  

 

 

 

 

 

Położony na zachodnich stokach Bukowej hory. Jego osią jest kolejka krzesełkowa, wzdłuż której prowadzi 

w dół czerwona trasa,  a także dużo dłuższa, łagodniejsza niebieska. Równolegle do wyciągu krzesełkowego 

narciarzy obsługuje wyciąg orczykowy z przyległą czerwoną trasą. Na przeciwległym stoku znajdują się 2 

wyciągi orczykowe, przy których znajdują się łatwe trasy dla początkujących, a także wyciąg dla dzieci. Stoki 

sztucznie naśnieżane i oświetlone. Przy dolnej stacji znajduje się restauracja, toalety, wypożyczalnia. 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Grand *** 
Hotel 3-gwiazdkowy, położony w samym centrum miasta Szumperk, 
oferuje przyjemne i eleganckie noclegi w atrakcyjnej lokalizacji. Z 
okien widać przepiękną czeską starówkę . Hotel dysponuje dużą 
restauracją, która serwuje śniadania i obiadokolacje. Na miejscu 
znajduje się kawiarnia, sklep z lokalnymi oraz świeżymi produktami, 
sala wielofunkcyjna, narciarnia, winda. Do dyspozycji gości są pokoje 
2-os., jak i 4-os. Wszystkie posiadają  łazienki z prysznicem i WC, TV-
sat. Dostęp do internetu Wi-Fi w pokojach i w lobby. 
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PROGRAM POBYTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY 

• codzienne (z wyjątkiem dnia z wycieczką) zajęcia z instruktorem na stoku (do 6 godzin)  – 
rozgrzewka, ćwiczenia-szkolenie, jazda w grupach 

• przygotowanie, obsługa, regulacja nart i deski, dopasowanie 

• instruktaż  prawidłowego użytkowania sprzętu 

• podział na grupy zależnie od poziomu umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie 

• szkolenie na każdym poziomie i w każdym wieku, także dla początkujących i najmłodszych 

• teoria narciarstwa i snowboardu, omówienie techniki jazdy 

• projekcja filmów 

• sesja foto 

• zajęcia w snowparku, freestyle 

• analiza postępów w nauce jazdy 

• zawody - slalom z pomiarem czasu i numerami startowymi – dla zwycięzców nagrody 
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PROGRAM SPORTOWY I REKREACYJNY 

• wycieczka po Szumperku – Wystawa „Procesy Czarownic”, „Śladami Małego Wiednia” 

• konkurs karaoke, dyskoteki 

• zimowe igrzyska na wesoło 

• zajęcia integracyjne 

• gra w kręgle w centrum rozrywki Szumperk (bilet wstępu w cenie)      

• basen (2 wejścia w cenie) 

• mecz hokeja na lodzie 

• spotkanie z hokeistą 

• zajęcia na hali sportowej z siatkówki x2 
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UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: 
 

❖ medale i dyplomy za udział w zawodach sportowych, grach i zabawach 
 

❖ dyplomy pasowania na narciarza i snowboardzistę 
 

❖ sprawozdanie foto w wersji elektronicznej 

 

 

 

CENA OBEJMUJE:  

• zakwaterowanie w Hotelu Grand w miejscowości Szumperk 

• wyżywienie na miejscu (śniadanie, obiadokolacja, pakiet na stok), prowiant na drogę powrotną 

• realizacje programu pobytu 

• bilety wstępu wg programu 

• opiekę wychowawczo-instruktorską  

• całodobową opiekę medyczną na wezwanie  

• transport autokarem klasy LUX  

• ubezpieczenie: NNW i KL  

• gadżety i nagrody 

CENA NIE OBEJMUJE: 

• skipass całodzienny w godzinach 8.00-16.00 na 5 dni (koszt ok. 250 zł) 

 
 

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKO-SNOWBOARDOWEGO   

Z PROFESJONALNYM DOPASOWANIEM W NASZYM W BIURZE 

Cena: 1350 zł 


