
SZCZYRK – znana miejscowość turystyczno – wypoczynkowa słynąca 
przede wszystkim jako kurort i ośrodek sportów zimowych. Położony w 

głębokiej kotlinie otoczonej górami, wśród których króluje masyw 

Klimczoka i Skrzycznego. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski to pod 

względem długości tras narciarskich najdłuższy w Polsce. Ponad 24 km 

tras zjazdowych o zróżnicowanej trudności, do tego kolej gondolowa, 3 

nowoczesne 6 osobowe kanapy i 3 orczyki o przepustowości 12 tys osób 

na godzinę 

ZAKWATEROWANIE: 
O.W. PANORAMA - Ośrodek wczasowy położony na zboczu Klimczoka z 

pięknym widokiem na dolinę Szczyrku, w odległości 10 minut od centrum 

miasta. Miłośnicy górskich wycieczek wychodzą wprost na malownicze 

szlaki. Ośrodek oferuje zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 osobowych z 

pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji uczestników:  3 sale 
wykładowe, korzystanie ze sprzętu szkoleniowego i audio, internet 

bezprzewodowy w całym obiekcie, ping – pong, boisko do gry w siatkówkę 

plażową, mini siłownia,  basen otwarty letni relaksacyjny. W odległości 

700 m Centralny Ośrodek Sportu ze stadionem, halą, basenem i odnową 

biologiczną, tenisem oraz boiskami do gier  - (możliwość rezerwacji 

obiektów za dodatkową opłatą) 

 

CENA ZAWIERA: 

 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie – 4 noclegi 

 wyżywienie – 2 posiłki dz. (śniadania-bufet, obiadokolacje-serwowane) 

 imprezę integracyjną – dodatkowe menu, muzyka - DJ 

 ubezpieczenie  NNW 

 program turystyczno – rekreacyjny opisany niżej 

 

PROGRAM: 
Dnia 04.02.2020 - Wyjazd z Włocławka o godz. 05.00, przejazd do 

Szczyrku, zakwaterowanie w ośrodku wczasowym, czas wolny do 

dyspozycji uczestników, jazda a nartach, spacery po okolicy, 

obiadokolacja połączona z imprezą integracyjną przy muzyce,  nocleg 

 
Dnia 05.02.2020 – śniadanie, czas wolny do dyspozycji uczestników. Ok. 

godz. 14.00 - Wycieczka autokarowa do Wisły – spacer po  centrum 

Wisły, pod skocznię "Malinka" i do Galerii Trofeów Adama Małysza  Dla 
chętnych -1,5-godzinny pobyt w Aquaparku Tropicana w Hotelu 

Gołębiewski, powrót do Szczyrku, obiadokolacja, nocleg 

 
Dnia 06.02.2020 – śniadanie, czas wolny do dyspozycji uczestników. 

Obiadokolacja. Po posiłku Dla chętnych - Kulig - 45 minutowa jazda, 

po niej  poczęstunek w góralskiej karczmie – kiełbasa zbójnicka, 

pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, dodatki, herbata, GRZANIEC; 

Zabawa nawet do białego rana w góralskiej Karczmie, nocleg 

 
Dnia 07.02.2020 – śniadanie czas wolny do dyspozycji uczestników, 

jazda a nartach, spacery po okolicy, Dla chętnych wjazd do Żywca – 

zwiedzanie muzeum browaru wraz z degustacją, powrót do Szczyrku 

obiadokolacja, nocleg 

 
Dnia 08.02.2020 – śniadanie , wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd do 

Włocławka. Po drodze postój w Częstochowie ok. 2 godzin – czas wolny.  

Przewidywany powrót ok. godz. 20.00 – 21.00 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 Biletu do Aquaparku Tropicana w H. Gołębiewski – 50,00 zł 

 Opłaty za kulig ok. 65,00 zł 

 Zwiedzania muzeum Browaru w Żywcu z degustacją – 30,00 zł 

 

ZNIŻKI: 
Dzieci do 5 lat –    415,00 zł 
Dzieci 5 – 14 lat – 595,00 zl 

UWAGA: Zniżki dla dzieci przy zakwaterowaniu z 2 osobami dorosłymi 

 

TERMIN: 04.02 - 08.02.2020 

LAST MINUTE - 700,00 zł 
 

 

 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

 

 

 

Szczyrk-PANORAMA 
Super zabawa, narty, kulig, zwiedzanie, degustacje,itp   


