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ZIMOWY UNIWERSYTET UŚMIECHU 
                w Krynicy Zdroju 
                        dla dzieci i młodzieży w wieku: 8 - 18 lat  
 

Krynica Zdrój w okresie zimowym to wbrew pozorom nie tylko raj dla narciarzy czy snowboardzistów. Zimą czeka 
wiele innych atrakcji ściśle związanych z obecnością śniegu, które uczynią pobyt w uzdrowisku ciekawym i pełnym 
wrażeń. Krynica położona jest w Beskidzie Sądeckim u stóp pasma Jaworzyny Krynickiej, na którą można wjechać 

najdłuższą w Polsce kolejką gondolową. Jest jednym z najbardziej znanych kurortów, określanym mianem „Perły Polskich Uzdrowisk”. Lecznicze wody 
mineralne wspomagają kuracje licznych schorzeń, a przepiękny Park Zdrojowy stanowi miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych regionu.  
 
ZAKWATEROWANIE 
Hotel JAGIELLONKA *** w Krynicy położony jest w ścisłym centrum uzdrowiska. Jest doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania okolicy. Znajduje 
się ok. 600 m od pijalni wód „Jan” i stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. Doskonała baza zabiegowa jest dodatkowym atutem ośrodka, który pozwoli na 
regenerację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu okolic. 
 
WYŻYWIENIE 
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek - kolacja, ostatni posiłek - śniadanie  
+ suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

TRANSPORT 
Transport autokarem turystycznym z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi. 
Miejsce wyjazdu:  Katowice, parking przy McDonald's, A4 w str. Krakowa - godz. 9.30 
  Lędziny, plac autobusowy przy KWK „Ziemowit” - godz. 10.00 

 
TERMIN :     CENA: 

               27.01 – 03.02.2018                        1 099  zł    

 
RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsca zbiórki, przyjazd do Krynicy Zdroju, zakwaterowanie, kolacja;                             
2 -7 dzień: realizacja programu: 

 wjazd koleją linową na GÓRĘ PARKOWĄ. Kolej Linowa na Górę Parkową jest od kilkudziesięciu lat jedną z największych atrakcji 
Krynicy Zdroju mimo, że wyjście spacerem na szczyt góry nie jest trudne, przejazd kolejką stanowi świetną rozrywkę; 

 szaleńcza zabawa na wielosezonowym torze saneczkowym. Przeżyjecie tam niezapomniane chwile i poczujecie dreszcz emocji. 
SANKOSTRADA KRYNICA to jeden z najdłuższych torów w Polsce; 

 wejście na lodowisko (w cenie 1 h zabawy na lodzie + wypożyczenie łyżew na miejscu), Hala Lodowa posiada pełnowymiarowe lodowisko  
o wym. 30 x 60 m; 

 emocjonujący przejazd gokartami na torze w Tyliczu - szczególna atrakcja dla pasjonatów motoryzacji i adrenaliny; 
 realizacja bogatego programu animacyjnego; 
 wycieczki po okolicy, zawody w rzucaniu śnieżkami, szaleństwa na śniegu, dyskoteki, turnieje wiedzy, konkursy, gry i zabawy świetlicowe. 

8 dzień:  śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu, wyjazd w drogę powrotną. 
 
PROGRAM ANIMACYJNY 
W programie animacyjnym przewidziano: 

 Radosny Cyrk - zabawa integracyjna, 
 kalambury za jeden uśmiech - zabawa integracyjna z elementami zajęć teatralnych, 
 poszukiwacze szczęścia - gra terenowa (przewidziano SUPER nagrody), 
 o rety kabarety - warsztaty teatralne,  
 quiz, który wcale nie jest śmieszny!, 
 bal dla uśmiechniętych absolwentów Uniwersytetu - bal przebierańców, konkurs na najlepszy 

strój i najbardziej uśmiechniętą buzię absolwenta, 
 rzeźbimy naturę - warsztaty kreatywne (konkurs z nagrodami na rzeźbę w śniegu), 
 zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu. 

 

Program animacyjny ma charakter fakultatywny i będzie dostosowany do wieku i potrzeb uczestników. Prosimy o przygotowanie dla dziecka przebrania na bal. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (7 noclegów) i wyżywienie, transport autokarem/busem z licencją i badaniami technicznymi, doraźną opiekę medyczną na telefon, ubezpieczenie 
NNW w Signal Iduna na 5 000 zł, bilet  na Górę Parkowa, bilet wstępu na Sankostradę (w cenie 1 przejazd), bilet wstępu na lodowisko (1 h), bilet wstępu na tor 
gokartowy, program animacyjny i sportowo-rekreacyjny. 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 każdy uczestnik musi posiadać odzież zimową, czapkę, ciepłe obuwie na zmianę, rękawiczki (najlepiej 2 pary), a także mały plecaczek na wycieczki, 
 jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać 

pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki, 
 wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego, 
 kieszonkowe po przyjeździe dzieci na miejsce, można zdeponować u wychowawców, 
 adres i numer telefonu ośrodka będą rozdawane przy autobusie w dniu wyjazdu, 
 podane dni są dniami wyjazdu i powrotu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORGANIZATOR: Biuro Podróży IwTravel Iwona Machera spółka komandytowa 

40 - 013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 4, tel./fax 32 710 57 67, tel. 32 710 60 02  


