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Zimowisko „ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH” 
              w Szczytnej k. Dusznik Zdroju 
                    dla dzieci i młodzieży w wieku: 8 - 18 lat 
Zapraszamy na fascynującą podróż do przeszłości, która rozpocznie się Dusznikach - Zdroju 

niedaleko ukrytego pociągu. Szczytna to miejscowość położona u podnóża Gór Stołowych, nieopodal 
Dusznik - Zdroju. To znane uzdrowisko jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie amatorzy narciarstwa 
biegowego mają do dyspozycji około 200 km darmowych tras, także oświetlonych. Zaletą jest to,  
że śnieg potrafi leżeć tutaj przez 150 dni w roku - gdy go brakuje - trasy są dośnieżane. 
 

 
ZAKWATEROWANIE 
OW „RELAX” w Szczytnej położony na częściowo zalesionej działce o powierzchni powyżej 10 ha. Przez teren ośrodka przepływa malowniczo 
wijąca się rzeka - Bystrzyca Dusznicka. Na miejscu: basen kryty (wolnostojący), bilard, tenis stołowy, sala wielofunkcyjna, jadalnia, kawiarnia, 
świetlica, Wi-Fi – w obrębie recepcji. 
 

WYŻYWIENIE 
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Śniadania i kolacje w formie bufetu.  
 

TRANSPORT 
Transport autokarem turystycznym z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi. 
Miejsce wyjazdu:  Lędziny, plac autobusowy przy KWK „Ziemowit” - godz. 9.30  

Katowice, parking przy McDonald's, Al. Górnośląska w str. Wrocławia - godz. 10.00  
 

TERMINY:    CENA:  CENA z wycieczką do PRAGI:  
27.01 – 03.02.2018  1 069 zł      1 169 zł 
03.02 – 10.02.2018  1 069 zł      1 169 zł 

  

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsca zbiórek, przyjazd do Szczytnej, zakwaterowanie, obiad, kolacja;                      
2 - 7 dzień: realizacja programu: 

 codzienne korzystanie z krytego basenu. Jeżeli umiesz pływać – udoskonalimy Twoje umiejętności; jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z wodą - 
sprawimy, że pływanie stanie się Twoją sportową pasją; 

 Złoty Stok - Kopalnia Złota, zobaczymy podziemny wodospad w „Czarnej Sztolni”, basen do płukania złota, skarbiec, spotkanie z Gnomem w 
chodniku śmierci i muzeum tabliczek ostrzegawczych; 

 Duszniki Zdrój - zwiedzenie Muzeum Papiernictwa mieszczące się w starym młynie papierniczym. We wnętrzu można obejrzeć m.in. warsztaty 
produkujące papier ręcznie czerpany; 

 Kudowa - Czermna - Kaplica Czaszek. To jedna z nielicznych w Europie kaplic, której wystrój stanowią warstwowo ułożone czaszki i piszczele ok. 3 
tys. osób zmarłych wskutek wojen i epidemii;  

 Kudowa Zdrój: Muzeum Zabawek - zebrano tu zabawki z całego świata. Można obejrzeć kolekcje lalek, miniaturowe meble, modele kolejek i masę 
innych zabawek. Muzeum Żaby - to nietypowe muzeum powstało aby pokazać przedmioty codziennego użytku wiążące się z wizerunkiem płazów, a 
w szczególności żab. Muzeum posiada kolekcję ponad 3000 eksponatów pochodzących z blisko 20 krajów świata i 6 kontynentów; 

 program animacyjny „Poszukiwacze Złotego Pociągu”, 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 zajęć „Złoto Dla Zuchwałych” przewidziano (program animacyjny ma charakter fakultatywny i będzie dostosowany 
do wieku i potrzeb uczestników): 

 Złoto dla Zuchwałych – zabawa integracyjna, 
 Pociąg Marzeń - zabawa integracyjna z elementami zajęć artystycznych (z farbami, kredkami, plasteliną, modeliną) 
 rzeźby ze śniegu,  
 Poszukiwacze Zaginionego Skarbu - gra terenowa,  
 Tajemnica Zaginionego Pociągu - zajęcia edukacyjne, konkurs wiedzy,  
 Bal dla poszukiwaczy skarbów - bal przebierańców, konkurs na najlepszy strój,  
 wybory najsympatyczniejszych super poszukiwaczy i super poszukiwaczek przygód. 
 

 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie, transport autokarem/busem z licencją i badaniami technicznymi, opiekę wychowawczą, doraźną opiekę medyczną na 
telefon, ubezpieczenie NNW w Signal Iduna na 5 000 zł, wycieczki autokarowe zawarte w programie i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  program 
animacyjny i sportowo-rekreacyjny.  
 
Dla zainteresowanych opcja z wycieczką do Pragi. 
PROGRAM WYCIECZKI DO PRAGI: zwiedzanie: Hradczany – Zamek Praski (ogrody i dziedzińce zamkowe), katedra św. Wita, najciekawsze budowle 
Małej Strany, Most Karola, spacer po Rynku i uliczkach Starego Miasta, ratusz z zegarem Orloj, plac św. Wacława.                                                           
Wymagany paszport lub dowód ! Zalecamy zabranie ok. 200 CZK jako kieszonkowe. 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE 
Każdy uczestnik musi posiadać odzież zimową, czapkę, ciepłe obuwie na zmianę, rękawiczki (najlepiej 2 pary), strój kąpielowy, a także mały plecaczek na 
wycieczki. Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie go w ten lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie 
wychowawcy na miejscu zbiórki. Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego. Kieszonkowe 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   


