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SZESNASTE ZAKOŃCZENIE SEZONU  
NARCIARSKO-SNOWBOARDOWEGO  

W ZAKOPANEM 2020 
 

Termin: 05 - 08.03.2020 r. 
 

Zakopane 
Zakopane to niekwestionowana stolica polskich Tatr. Dzięki atrakcyjnemu położeniu i bogato rozwiniętej 
infrastrukturze jest jednym z najważniejszych ośrodków sportów zimowych oraz turystyki górskiej. 
Atrakcyjność ośrodków narciarskich sprawia, że jest to idealne miejsce dla pasjonatów narciarstwa                 
i snowboardu. Zakopane przyciąga również niepowtarzalną atmosferą oraz tętniącymi życiem Krupówkami! 
 

 

ZAKWATEROWANIE   
  50m do Aquaparku Zakopane 
550m do Krupówek 
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Ośrodek Wypoczynkowy GEOVITA 
 

Ośrodek Geovita w Zakopanem znajduje się w zaciszny m południowym stoku Antałówki. Z jego okien 
rozciąga się malowniczy widok na Giewont i panoramę Tatr. Jednocześnie, ośrodek położony jest tylko 
550m od Krupówek. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się  kompleks „Aquapark Zakopane”.  
 
 
Do dyspozycji gości nowoczesne,  2-,3-osobowe pokoje z balkonem. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, 
telewizję satelitarną, radio, i telefon. W sali restauracyjnej jednocześnie przebywać może 120 gości. Do 
dyspozycji gości w obiekcie znajduje się również kawiarnia i miejsce biesiadne.  

 
OŚRODKI NARCIARSKIE 
 
STACJA NARCIARSKA JURGÓW - sytuowana jest niespełna kilometr od granicy z Słowacją. W Jurgowie 
panują bardzo dobre warunki śniegowe. W ośrodku zagospodarowano 7 tras narciarskich o zróżnicowanym 
poziomie trudności. Wszystkie stoki są oświetlone, sztucznie naśnieżane i każdego dnia ratrakowane. 2 
koleje linowe 4 os. (A) o długości 760m, różnicy poziomów 200m, czasie wyjazdu 5 minut i  (B) o długości 
705m, różnicy poziomów 190m, czasie wyjazdu 4,5 minuty i 4 szybkie wyciągi narciarskie talerzykowe. Przy 
dolnej stacji znajduje się bar, toalety, wypożyczalnia. 

Do dyspozycji: 2 koleje krzesełkowe oraz 4 wyciągi orczykowe. Trasa nr 5 posiada homologację FIS. 
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STACJA NARCIARSKA SUCHE – to nowoczesny obiekt otwarty w 2012 składający się z doskonale 
przygotowanych, oświetlonych, sztucznie naśnieżanych i ratrakowanych tras zjazdowych. 
Do dyspozycji nowoczesna czteroosobowa kolej krzesełkowa firmy Doppelmayr, trasy o łącznej długości 
ponad 3 km. Do dyspozycji Gości na miejscu przygotowane są szałasy regionalne, w których można się 
rozgrzać i dobrze zjeść. 
Do dyspozycji: kolej krzesełkowa oraz 3 wyciągi orczykowe oraz 4 trasy narciarskie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
STACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE  położona w uroczym zakątku Podhala, gdzie z górnej stacji ośrodka 
rozciąga się piękna panorama Tatr. Obiekt wyróżniony jako „Najlepsza Stacja Narciarski Małopolski”. 
Nowoczesne koleje krzesełkowe, doskonale przygotowane trasy oraz sztucznie naśnieżane i oświetlone 
gwarantują świetne warunki do uprawiania sportów zimowych. 
Do dyspozycji:  2 czteroosobowe koleje krzesełkowe, 3 wyciągi orczykowe, 6 tras narciarskich oraz 
snowpark.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDSTAWIONE OŚRODKI NARCIARSKIE POSIADAJĄ SZTUCZNY SYSTEM NAŚNIEŻANIA ORAZ JEGO WYSOKIE 
POŁOŻENIE GWARANTUJE BARDZO DOBRE WARUNKI NARCIARSKIE PRZEZ CAŁY SEZON ZIMOWY. 
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UCZESTNICY POD STAŁĄ OPIEKĄ INSTRUKTORÓW 
 

 

PROGRAM NARCIARSKI: 

• przygotowanie i obsługa nart/snowboardów 

• projekcja filmów narciarskich i snowboardowych 

• teoria, omówienie techniki jazdy  

• zajęcia z instruktorem narciarstwa na stoku 

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

• zajęcia na snowblade’ach 

• sesja foto 

PROGRAM „A PO NARTACH” – JAK SIĘ BAWIMY? 

• zabawa „Mam Talent” 

• zawody karlingu 

• zimowa olimpiada na wesoło  

• turniej broomball – miotłohokej 

• wieczór z muzyką 

• konkursy, dyskoteka 

• dla turystów specjalny program 
 

 
 
PROGRAM* I ŚWIADCZENIA 

 

 
I DZIEŃ   05.03 2020 
14.00 –  wyjazd z Warszawy 
22:00 –  przyjazd do  Zakopanego, zakwaterowanie 
      
 
II DZIEŃ   06.03.2020 
8.00 – śniadanie 
9.00 – spotkanie z instruktorami, dopasowanie sprzętu, regulacja nart i snowboardów 
9.15 – wyjazd do Stacji Narciarskiej  
10.00 – zajęcia z instruktorami na stoku,  jazda dowolna   

* grupa turystyczna  - zwiedzanie Zakopanego lub rekreacyjny wyjazd na stok   
16.00 – powrót do hotelu 
17.00 – obiadokolacja 
18.00 – czas wolny, spacer po Zakopanem 
20.00 – wieczór z muzyką, humorem, karaoke, kalambury, taneczne inspiracje 
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III DZIEŃ   07.03.2020 
8.30 – śniadanie 
9.30 – wyjazd do Stacji Narciarskiej  
10.00 – zajęcia z instruktorami na stoku ośrodka narciarskiego, jazda dowolna, mini zawody   

narciarskie- sprawdzian umiejętności 
* grupa turystyczna - zwiedzanie Zakopanego lub rekreacyjny wyjazd na stok   

16.00 – powrót do hotelu 
17.00 – program „A po nartach” lub spacer po Zakopanem 
20.00 – kolacja koleżeńska – muzyka, konkursy, podsumowanie wyjazdu, wręczenie nagród  
               
IV DZIEŃ  08.03.2020 
8.00 – śniadanie 
9.00 – wyjazd do Stacji Narciarskiej - jazda dowolna 
13.00 – powrót do hotelu, obiad 
14.00 – wykwaterowanie, wyjazd z Zakopanego 
22.00 – przyjazd do Warszawy 

 
CENA      625,00 zł – osoba dorosła 
              525,00 zł – dziecko do 14 lat 

 
CENA OBEJMUJE 

• zakwaterowanie w Ośrodku GEOVITA 
• wyżywienie w restauracji na miejscu  - 3 śniadania, obiad, obiadokolacja, kolacja koleżeńska 
• transport autokarem klasy LUX – do dyspozycji uczestników przez cały wyjazd 
• program narciarsko-snowboardowy 
• opiekę instruktorską  
• program “a po nartach” - animacje 
• program turystyczny 
• upominki  
• opiekę pilota  
• ubezpieczenie NNW  

 oraz świetną zabawę!!! 

                         
* OŚRODKI NARCIARSKIE POSIADAJĄ SZTUCZNY SYSTEM NAŚNIEŻANIA,  

MIKROKLIMAT GWARANTUJE DOBRE WARUNKI NARCIARSKIE, JEDNAK W PRZYPADKU NIEKORZYSTNEJ 
POGODY PRZEWIDUJEMY ZMIANĘ PROGRAMU 

 
 

KARNETY DODATKOWO PŁATNE 
 

 
MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO PO PROMOCYJNYCH CENACH 

Z PROFESJONALNYM DOPASOWANIEM W NASZYM  W BIURZE 


