
 dniach  27.12.2018 –02.01.2019r. /7dni/ 

Cena imprezy 1500 z³ od osoby.  
W kosztach s¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia: 

1. Przejazd poci¹giem lub mikrobusem, 
2. Noclegi w Hotelu FIAN 2 osobowe z ³azienkami, 

   Oœrodek Hotelowo Gastronomiczny FIAN Zakopane ul.Cha³ubiñskiego 38 
3. Wy¿ywienie /dwa  posi³ki przez 7dni/ w restauracji FIAN, 
4. Wycieczki  piesze po Tatrach z przewodnikiem, 
5. Pilot - przewodnik. 
6. Ubezpieczenie NNW 

 
 
 
 
 Dla chêtnych dodatkowo p³atne: 

7. Bal sylwestrowy w restauracji obok 250z³ od osoby, 
 
    W programie wypoczynku imprezy fakultatywne : 
             8.    Nauka jazdy na nartach pod nadzorem instruktora narciarskiego, 
          9.    Kulig z pochodniami  z grzanym winem, 
          10.  Biesiada góralska w chacie Zbójnickie, 
          11.  Posiady góralskie chacie Regionalnej w Murzasichlu. 
          12.  Wycieczka jednodniowa do Oravic na S³owacji 
         na narty i k¹piel  w basenach geotermalnych, 
         13.  Wycieczka kolej¹ linow¹ na Kasprowy Wierch i powrót 
 
 
 
 
 
    Zg³oszenia udzia³u, podpisanie umowy i wp³acenie zaliczki w wysokoœci 500 z³ mo¿na  
    dokonaæ w biurze w szkole, w sali nr 5  po uprzednim zg³oszeniu tel. kom. 0 602 172  274  
    Pozosta³¹ czêœæ wp³aty nale¿y przelaæ na konto biura na miesi¹c przed wyjazdem.  
    Uczestnik pokrywa sam przejazdy mikrobusami i op³atê za korzystanie z wyci¹gów  
    narciarskich. Program  wypoczynku  mo¿na odebraæ w biurze sala nr 5 w dniu 20.12.2018 r.  
    o godz : 17.00. 

SYLWESTROWY 

WYPOCZYNEK

 W ZAKOPANEM

dniach  27.12.2020 –02.01.2021r. /7dni/
Cena imprezy  od osoby. 
W kosztach s¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia:

1800 z³

1. Przejazd mikrobusem lub poci¹giem sypialnym
2. Noclegi w 2 osobowe z ³azienkami,
Oœrodek Hotelowo Gastronomiczny FIAN Zakopane ul.Cha³ubiñskiego 38
3. Wy¿ywienie /dwa  posi³ki przez 6 dni/ w restauracji FIAN,
4. Wycieczki  piesze po Tatrach z przewodnikiem,
5. Pilot - przewodnik.

Hotelu FIAN pokoje 

Zg³oszenia udzia³u, podpisanie umowy i wp³acenie zaliczki w wysokoœci 800 z³ mo¿na 
 dokonaæ w biurze w szkole, w sali nr 5  po uprzednim zg³oszeniu tel. kom. 602 172 274 
 Pozosta³¹ czêœæ wp³aty nale¿y przelaæ na konto biura na miesi¹c przed wyjazdem. 
 Uczestnik pokrywa sam przejazdy mikrobusami i op³aty za korzystanie z wyci¹gów 
 narciarskich. Program  wypoczynku  mo¿na odebraæ w biurze sala nr 5 w dniu 17.12.2021 r. 
 o godz : 17.00.

Dla chêtnych dodatkowo p³atne:
       6. Bal sylwestrowy w restauracji obok 250z³ od osoby,

W programie wypoczynku imprezy fakultatywne:
      7.    Nauka jazdy na nartach pod nadzorem instruktora narciarskiego,
      8.    Kulig z pochodniami  z grzanym winem,
      9  .  Biesiada góralska w “B¹kowej Zyhylinie” i “U Wnuka”,
     10.  Posiady góralskie Chacie Regionalnej w Murzasichlu.
     11.  Wycieczka jednodniowa do Oravic na S³owacji
             na narty i k¹piel  w basenach geotermalnych,
     12.  Wycieczka kolej¹ linow¹ na Kasprowy Wierch i powrót
     13. Mikrobus bêdzie do dyspozycji uczestników wypoczynku
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