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SZCZYRK – położony w Beskidzie Śląskim, przez wielu narciarzy uważany jest za Zimową Stolicę 

Beskidów. Sport w Szczyrku skupia się głównie wokół narciarstwa. Popularnymi formami jego 

uprawiania są tu skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, kombinacja norweska oraz snowboard. 
 

Ośrodek PANORAMA 
Położenie: na zboczu Klimczoka z ładną 
panoramą na Skrzyczne, około 400 m do 

centrum, 2 km do stoku narciarskiego. 
W odległości 700 m Centralny Ośrodek Sportu 
ze stadionem, halą, basenem i odnową 

biologiczną, tenisem oraz boiskami do gier. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5–osobowe z łazienkami. 

Do dyspozycji: jadalnia, boiska, świetlica z TV, DVD i sprzętem nagłaśniającym, sala 
sportowa ze stołami do ping-ponga, mini siłownia, piłkarzy ki, Internet Wi-Fi.  
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + podwieczorki. Suchy prowiant na 

drogę powrotną. 
 

Program: 
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

Dzień 2 – 6: Realizacja programu:  
 wyjścia na stok – nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod opieką instruktorów,  
 ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek,  

 zabawy na śniegu, bitwa na śnieżki, konkurs rzeźb ze śniegu, 
 konkursy, zawody sportowe, dyskoteki, 

 2 wyjścia na basen w Szczyrku (po 1,5 godz.) 
Dzień 7: Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd w drogę powrotną. 
 

termin cena 

13.01 – 19.01.2019 1.030 zł 
 

Cena zawiera:  
- transport autokarem klasy LUX; 
- 6 noclegów;  

- wyżywienie 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 
prowiant na drogę powrotną;  

- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktora 
narciarstwa; 
- ubezpieczenie NNW; 

- ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek. 
 

Dodatkowo płatne:  
- karnety narciarskie w godzinach 08.30 – 16.00: dzieci 6-12 lat 
5-dniowy ok. 370 zł, 1-dniowy ok. 70 zł; junior 12–18 lat 5-

dniowy ok. 420 zł, 1-dniowy ok. 80 zł.  
- wypożyczenie  sprzętu narciarskiego (narty, buty, kijki) ok. 45 zł/dzień, kaski ok. 15 zł/dzień. 
Uwagi: Wymagane kaski i legitymacje szkolne. 


