


                                                                                                                                OFERTA LATO 2022

      BIAŁKA TATRZAŃSKA      

Dom wczasowy w centrum Białki Tatrzańskiej. Obiekt położony jest w Białce Tatrzańskiej,  6 minut
spacerem od parku wodnego „Terma Bania”.

Do Państwa dyspozycji:
 pobyt 8 dni / 7 nocy,✔

 stołówka z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja),✔
 korzystanie z obiektów sportowych KS Watra Białka Tatrzańska (płyta główna, boczna, kompleks orlik,✔

hala),
 mecze sparingowe,✔

 pobyt w Termach Bania,✔
 do wyboru wycieczka fakultatywna,✔

 NNW,✔
 1/15 – opiekun gratis,✔

 zgłoszenie do kuratorium.✔
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      ZAWOJA      

Do Państwa dyspozycji:
 zakwaterowanie Zawoja Centrum,✔

 stołówka z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja),✔
 korzystanie z obiektów sportowych – boisko pełnowymiarowe, kompleks orlik, hala,✔

 korzystanie z całej infrastruktury obiektu,✔
 możliwość organizacji wycieczki fakultatywnej,✔

W ramach pobytu:
 lekarz na telefon✔

 NNW,✔
 1/15 – opiekun gratis,✔

 zgłoszenie do kuratorium.✔
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      BIAŁKA TATRZAŃSKA III     

.

Do Państwa dyspozycji:
 ✔ pobyt 7 dni/6 nocy,

 ✔ pełne wyżywienie (obiad dwudaniowy, śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego),
 ✔ korzystanie z obiektów sportowych (płyta główna, boczna, kompleks orlik),

 ✔ pobyt w Termach Bania ,
 ✔ do wyboru wycieczka fakultatywna Morskie Oko, Zakopane ,

 ognisko z pieczeniem kiełbasek w szałasie, ✔
 1/15 opiekun gratis,  ✔

 zgłoszenie do Kuratorium.✔
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      BIAŁKA TATRZAŃSKA  IV     

.

Do Państwa dyspozycji:
 ✔ pobyt 7 dni/6 nocy,

 ✔ pełne wyżywienie (obiad dwudaniowy, śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego),
 ✔ korzystanie z obiektów sportowych (płyta główna, boczna, kompleks orlik),

 ✔ pobyt w Termach Bania ,
 ✔ do wyboru wycieczka fakultatywna Morskie Oko, Zakopane ,

 ognisko z pieczeniem kiełbasek w szałasie, ✔
 1/15 opiekun gratis,  ✔

 zgłoszenie do Kuratorium.✔
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      BIAŁKA TATRZAŃSKA  I    

Do Państwa dyspozycji:
 pobyt 8 dni / 7 nocy,✔

 stołówka z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja),✔
 korzystanie z term Bania,✔

 boisko sportowe do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej,✔
 dwie jednostki treningowe,✔

 NNW,✔
 1/15 – opiekun gratis,✔

 zgłoszenie do kuratorium.✔
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      CZARNY DUNAJEC k. Nowy Targ      

 ✔ Zakwaterowanie – pokoje 2-5 osobowe z łazienkami 
 ✔ Przepyszna domowa kuchnia serwowana trzy razy dziennie 

 ✔ Boisko pełnowymiarowe sztuczne 
 ✔ Hala sportowa 35 x 17 m

 ✔ Dwie sale treningowe 15 x 15 m

 - TO WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU ! - 

 ☑ 6 km od obiektu znajdują się Termy Chochołowskie 

                                              GOLDEN TRIP ROMANOWSKI       
                                              WITOLD ROMANOWSKI
                                                 os. Na Stawach 10/20, 34-200 Sucha Beskidzka
                                              +48 600 257 542   ∎   biuro@goldentripromanowski.pl



                                                                                                                                OFERTA LATO 2022

      GROŃ (k. Białki Tatrzańskiej)      

Do Państwa dyspozycji:
 8 dni / 7 nocy,✔

 zakwaterowanie,✔
 całodzienne wyżywienie (3 posiłki),✔

 korzystanie z obiektów sportowych,✔
 pobyt w Termach Bania,✔

W ramach pobytu:
 NNW✔

 zgłoszenie do kuratorium.✔
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      KĘTY      

 Pakiet pobytowy na obozie piłkarskim obejmuje: 
 ✔ Nocleg w hotelu (w pokojach 2,3,4,5 osobowych)

 Ś✔ niadanie w formie bufetu szwedzkiego
 ✔ Obiad w formie bufetu szwedzkiego

 ✔ Deser (podwieczorek)
 ✔ Kolacja w formie bufetu szwedzkiego + danie ciepłe

 ✔ Korzystanie z orlika 30mx60m
 ✔ Korzystanie hali Piłkarskiej z sztuczną nawierzchnią trawiastą 20mx40m

 ✔ Korzystanie z sali gimnastycznej z matami
 ✔ Korzystanie z sali konferencyjnej

 ✔ Korzystanie z infrastruktury hotelu
 ✔ Wejście na basen 3x w ciągu pobytu x 1godzina

 ✔ Ping pong, bilard, xBox, piłkarzyki - GRATIS
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      ŁOPUSZNA      

Do Państwa dyspozycji:
 ✔ stylowa kawiarenkę z barem

 ✔ sauna  ✔ siłownia  ✔ jacuzzi
 ✔ bilard i tenis stołowy  ✔ bacówka z grillem i miejscem na ognisko
 ✔ letni basen ogrodowy  ✔ pięknie urządzony plac zabaw dla dzieci

 ✔ bezpłatny parking samochodowy  ✔ bezpłatne łącze internetowe WIFI
 ✔ pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i tv

 ✔ 31 pokoi w tym 10 pokoi o podwyższonym standardzie – DELUX
•ok 100 miejsc noclegowych

W okolicy znajdują się:
 Szczyt Turbacz  Szczyt Trzy Korony   Spływ Dunajcem  Jezioro Czorsztyńskie✔ ✔ ✔ ✔

 ✔ Zakopane  Nowy Targ  ✔ ✔ Tatry I Gorce  ✔ Tatralandia
 ✔ Termy Bania  ✔ Termy Chochołowskie  ✔ Zamek w Niedzicy  ✔ Zapora w Niedzicy

 ✔ Park Zdrojowy w Rabce  ✔ Gorczański Park Narodowy  Tatrzański Park Narodowy✔
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      MRZEŻYNO      

 ZAKWATEROWANIE :  szkoła, pokoje w nowych salach lekcyjnych 4 – 8 osobowe, sanitariaty na
korytarzach 

 WYŻYWIENIE :   w stołówce 3 razy dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady dwudaniowe) +
podwieczorek 

 OBIEKTY SPORTOWE :   pełnowymiarowa, 3 sektorowa, położona najbliżej morza hala widowiskowo –
sportowa, z boiskiem głównym o wymiarach 24 x 44m, sala kondycyjna fitness, siłownia, sauna, sala do gry
squash, modułowa ścianka wspinaczkowa, boisko piłkarskie naturalne o wymiarach 50m x 40m, boisko do

plażowej piłki siatkowej, Boisko tartanowe do koszykówki i siatkówki lub mini piłki nożnej, boisko
pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią w Trzebiatowie.  

   zakwaterowanie z nowoczesnych klasach 4-8 osobowych✔
 całodzienne wyżywienie + podwieczorek✔

 2x dziennie 1,5h treningi na boisku przy MCS✔
 korzystanie ze ścianki wspinaczkowej✔

  opieka pielęgniarki✔
 ubezpieczenie grupowe NNW✔

 ratownik WOPR na plaży✔
   wycieczka fakultatywna (zwiedzanie Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia NMP, Port Morski, Port✔

Jachtowy, molo w Kołobrzegu, Latarnia Morska)
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      MURZASICHLE      

 Pobyt 8 dni/ 7 nocy✔
 stołówka z całodziennym wyżywieniem✔

 szałas regionalny z grillem, sala disco, stół do tenisa stołowego, bilard, trampolina✔
 boisko sportowe do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej✔

 korzystanie z obiektów boiska trawiastego ✔
 NNW✔

 ✔ 1 / 15 opiekun gratis
 zgłoszenie do kuratorium✔
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      NIECHORZE      

Zakwaterowanie – Ośrodek Wypoczynkowy MEWA
 ✔ położony 10 m od morza oraz nad jeziorem Liwia-Łuża- ścisłym rezerwatem przyrody.

 trzy budynki o charakterze pensjonatowym, domy gościnne (45 miejsc) z obszarem aktywnego✔
wypoczynku miejscem posadowienia domu kolonijno-wczasowego (180 miejsc)

 pokoje 2-4 osobowych z łazienkami, lodówkami,TV i internetem ✔
 Bujna zieleń, duży basen letni, kort tenisowy, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, miejsca na✔

ogniska, letnia kawiarnia, sale konferencyjno-pedagogiczne 

Infrastruktura sportowa:  trzy kompleksy sportowe, w których umiejscowione są oświetlone, pełno
wymiarowe boiska piłkarskie ze sztuczną i naturalną murawą (najbliższy w Niechorzu, oddalony od ośrodka

o 150 metrów), trzy hale sportowe z pełnym wyposażeniem w tym profesjonalne siłownie, (najbliższa
oddalona od ośrodka o 250 metrów) 
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      OCHOTNICA      

 ✔ Zakwaterowanie 7 dni / 6 noclegów
 całodzienne pełne wyżywienie – 3 posiłki✔

 pokoje 2, 3, 4 osobowe, kadra studio✔
 korzystanie z jacuzzi i sauny✔

 korzystanie z obiektów sztucznego boiska pełnowymiarowego ✔
w Tylmanowej (5 km od obiektu)

 hala sportowa w Łącku ✔
(10 km od obiektu, gwarancja treningu do południa jak i po południu – do uzgodnienia)

 ✔ 1 / 15 
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      RABKA II     

Zakwaterowanie:
 przepyszna domowa kuchnia serwowana 3 razy dziennie (śniadanie, kolacja w formie bufetu✔

szwedzkiego),
 obiekt oferuje ok. 120 miejsc noclegowych w pokojach o wysokim standardzie,✔

 pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz studio 2+3,✔
 ✔ korzystanie z obiektów Wierchy Rabka.

 sala gier✔
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      RABKA III     

foto. Nocowanie.pl

Zakwaterowanie:
 przepyszna domowa kuchnia serwowana 3 razy dziennie (śniadanie, kolacja w formie bufetu✔

szwedzkiego),
 obiekt oferuje ok. 120 miejsc noclegowych w pokojach o wysokim standardzie,✔

 pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz studio 2+3,✔
 ✔ korzystanie z obiektów Wierchy Rabka.

 sala gier, pokój zabaw dla dzieci, ✔
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      RABKA IV     

Zakwaterowanie:
 wyśmienita kuchnia słynąca ze smacznych i zdrowych posiłków przygotowanych według domowych✔

receptur
 obiekt oferuje ok. 45 miejsc noclegowych w pokojach o wysokim standardzie,✔

 pokoje 2, 3, 4 osobowe✔
 ✔ korzystanie z obiektów Wierchy Rabka.

 kompleks sportowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą korty tenisowe, boisko do siatkówki, boisko✔
wielofunkcyjne, wypożyczalnia sprzętu sportowego, miejsce na ognisko, grill, plac zabaw, małpi gaj,

piłkarzyki
 basen kryty w niedalekim sąsiedztwie✔
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      RABKA I   

Zakwaterowanie:
OW to nowo powstały, nowoczesny, II piętrowy obiekt położony na południowo-wschodnim stoku Bani.

 przepyszna domowa kuchnia serwowana 3 razy dziennie (śniadanie, kolacja w formie bufetu✔
szwedzkiego),

 obiekt oferuje ok. 120 miejsc noclegowych w pokojach o wysokim standardzie,✔
 pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz studio 2+3,✔
 ✔ korzystanie z obiektów Wierchy Rabka.
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      SUCHA BESKIDZKA      

Hotel *** zlokalizowany w Suchej Beskidzkiej – rozległej i malowniczej miejscowości położonej nad rzeką
Stryszawką.

Do Państwa dyspozycji:
 przepyszna domowa kuchnia serwowana 3 razy dziennie (śniadanie, kolacja w formie bufetu✔

szwedzkiego),
 pokoje 2-4 osobowe, z łazienkami✔

 korzystanie z hali sportowej, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz naturalną,✔
 korzystanie z krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej.✔
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      SZAFLARY      

Do Państwa dyspozycji:
 ✔ 90 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5-6 osobowych

 ✔ W każdym pokoju znajduje się telewizor, lodówka, a także łazienka 
 Urozmaicone posiłki 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, lub obiadokolacja)✔

 wynajęcie boiska sportowego z naturalną lub sztuczną nawierzchnią✔
 Sala konferencyjna na 50 osób  Dostęp do sieci wi-fi   możliwość wypożyczenia rowerów✔ ✔ ✔

W okolicy znajdują się:
 Zakopane  spływ Dunajcem liczne baseny termalne✔ ✔ ✔
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      SZTUTOWO      
ZAKWATEROWANIE:

   „Promyk” – obiekt położony jest na dużym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie centralnej części Sztutowa✔
ok. 1000 m od plaży  pokoje 4-6 osobowe z łazienkami (+TV)✔

 stołówka z dużym tarasem, sala konferencyjna, sala gier mechanicznych i symulatory, stoły do tenisa✔
stołowego, sala do zabaw, namioty, kryty basen letni, boisko typu orlik, plac zabaw, miejsce na ognisko i

grilla  wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek✔

PROGRAM: do wybory 3 atrakcje 

   wycieczki fakultatywne: Gdańsk  rejs statkiem Wisłą Królewiecką✔ ✔
 przejazd kolejką wąskotorową Sztutowo – Jantar  plażowanie i kąpiele w morzu ✔ ✔

  zajęcia integracyjne z wychowawcami ✔
 spotkanie z bursztyniarzem – prelekcje o bursztynie ✔

 ognisko ✔ ✔ wieczorne animacja  gry i zabawy na świeżym powietrzu✔
  wizyta w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof (dla młodzieży powyżej 13 roku życia) ✔

 piesza wycieczka do Rezerwatu Kormoranów na Mierzei Wiślanej, ścieżki edukacyjne.✔
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      USTROŃ     

Perła Beskidu oferuje: 

 komfortowe pokoje dwu, trzy osobowe, pokoje typu studio, apartament✔
 spersonalizowana gastronomia oparta o regionalne produkty przy współpracy z dietetykiem sportowym✔

  boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, orlik, siłownia✔
 w pobliżu: 10 szlaków spacerowych, 10 górskich szlaków turystycznych, 23 trasy biegowe, ✔

 Centrum SPA z ✔ profesjonalnym jacuzzi, sauną fińską, łaźnią parową oraz balią wodną, kriokomora
 sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem multimedialnym✔
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