M³odzie¿owe Biuro Turystyczne
“Mechanik”
dzia³aj¹ce w Zespole Szkó³
Mechanicznych Nr 1
w Bydgoszczy
85-8224 ul.Œw.Trójcy 37

www.mechanik-travel.com
e-mail: mechanik@mechanik-travel.com

Organizuje w czasie ferii wypoczynek zimowy
dla m³odzie¿y doros³ych i ca³ych rodzin :
w dwóch turnusach 7- dniowych:
od 14.02.2021 do 19.02.2021,
od 20.02.2021 do 26.02.2021
( w cenie 1400 z³. za turnus)
W kosztach s¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1. Przejazd mikrobusem lub poci¹giem
2. Pe³ne wy¿ywienie – 2 razy dziennie w restauracji hotelu FIAN
3. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami
w Oœrodku Hotelowo Gastronomicznym FIAN w centrum
Zakopanego przy ul. Cha³ubiñskiego 38 .
4. Pe³na opieka pilota i opiekuna nad grup¹ m³odzie¿y.
5. Wycieczki z przewodnikiem po Tatrzañskim Parku
Narodowym
6. Nauka jazdy na nartach lub snowboardach pod nadzorem
instruktora narciarskiego 2 dni po 4 godziny dziennie w grupie
7. Kulig z pochodniami, ognisko z pieczeniem kie³basek
w okolicach Poronina
8. Ubezpieczenie NNW
Dla chêtnych dodatkowo p³atne:
9. wypo¿yczenie sprzêtu narciarskiego na miejscu
w O.W HYRNY
W programie wypoczynku zimowego imprezy fakultatywne:
10.Wyjœcie do Teatru Witkacego.
11.Wycieczka jednodniowa do jaskini Bielskiej i Popradu na
S³owacji
-na narty (skiipass 15€)
-k¹piel w basenach geotermalnych (3 godziny 15€)
12.Wycieczka kolejk¹ linow¹ na Kasprowy Wierch i powrót
13. Mo¿liwoœæ k¹pieli w aqua Parku w Zakopanem
14. Posiady góralskie w Chacie Regionalnejw Murzasichlu
15. Spotkania regionalne w “B¹kowej Zyhylinie” i “U Wnuka”
16. Mikrobus do dyspozycji uczestników wypoczynku

Liczba miejsc ograniczona. Biuro otwarte od 10.00 do 15.00
(proszê o wczeœniejszy telefon)

Zg³oszenie udzia³u, podpisanie umowy i wp³acenie zaliczki w wysokoœci 500 z³ mo¿na dokonaæ :
- w biurze na parterze szko³y w sali nr 5 tel. 602 172 274
Pozosta³¹ czêœæ wp³aty nale¿y przelaæ na konto biura na 30 dni przed wyjazdem.
Uczestnik pokrywa sam koszty wstêpu do TPN i op³atê za korzystanie z wyci¹gów narciarskich.
Zebranie, po³¹czone z wydaniem programu odbêdzie siê w biurze 11.02.2021r. o godz:17.00.
Zapraszamy

