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Tatry Camp 2023

OD 16 LAT
ORGANIZUJEMY

OBOZY SPORTOWE W
GÓRACH 

TYM RAZEM  : 
TATRY SPORT CAMP -
WILCZE SZLAKI 2023

  TO OBÓZ ZIMOWY W
TATRACH. JEST TO

PEŁEN ATRAKCJI OBÓZ
DLA AKTYWNYCH

DOROSŁYCH  Z
CODZIENNYMI

ATRAKCJAMI   ORAZ
NAUKĄ JAZDY NA

NARTACH LUB
SNOWBOARD 

W STACJI 
"MAŁE CICHE" +

WYCIECZKI...

MIEJSCOWOŚĆ: 

FERIE
2 STRONA/ TATRY 2023

  Nasza Baza  mieścić się będzie w Murzasichle. Miejscowość ta położona jest  na  skraju
Tatrzańskiego Parku Narodowego na wysokości ok. 1000 m n.p.m., w południowej 
części skalnego Podhala, pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Murzasichle to 
przyjazna turystom mała , cicha i spokojna miejscowość , w której ludzie kochający góry, 
sporty zimowe  i  przede wszystkim poszukujący spokoju dla wypoczynku rodzinnego
odnajdą to czego szukają. Murzasichle słynie z przepięknego widoku na panoramę Tatr.  
Znajdziemy tu infrastrukturę dla początkujących narciarzy i snowboardzistów w stacjach 
Hajduk i Budzowy Wierch ...



:: Wycieczka  Kasprowy Wierch lub 

    Dolina Kościeliska ;  

:: Wycieczka po Zakopanem;

:: Kulig z pochodniami; 

:: Wycieczka na Słowację + basen 

   termalny;

:: Zawody Sportowe na stoku; 

:: Codzienne formy ruchowe i 

   Aktywność na śniegu; 

   

Atrakcje

      333 STRONASTRONASTRONA      / TATRY 20/ TATRY 20/ TATRY 20232323
zobacz filmik z trasy 

https://www.youtube.com/watch?v=p_nXkTrlazE


 Zapraszamy do Pensjonatu u Gąsienicy w 
 MURZASICHLE, pięknej podhalańskiej miejscowości,
malowniczo położonej pod Tatrami na wypoczynek w
nowym, stylowym domu, który łączy w sobie elementy
tradycyjnej architektury góralskiej z nowoczesnymi
rozwiązaniami. Położenie pensjonatu (40 m od
głównej ulicy) zapewnia spokojny wypoczynek oraz
piękne widoki. Oferujemy tylko 60 miejsc noclegowych
w wygodnych i przestronnych pokojach z łazienkami,
które gwarantują kameralną, domową atmosferę oraz
umożliwiają komfortowy wypoczynek. Śniadania są
podawane w formie bufetu w tym samym budynku,
natomiast obiadokolację serwujemy w Izbie
Regionalnej, która została wybudowana na wzór
tradycyjnej dwuizbowej chałupy góralskiej, a jej wystrój
stanowią autentyczne zbiory sztuki podhalańskiej.

Uprawiając sport zimą, przygotowujemy
się do nadejścia wiosennej, kapryśnej
pogody, która sprzyja infekcjom oraz
przeziębieniom. Nasz organizm uodparnia
się, przez co spada jego podatność na
zachorowanie. Jak to jest możliwe?
Regularne przebywanie w niskiej
temperaturze powoduje zwiększenie
produkcji krwinek białych, składnika krwi,
odpowiedzialnego za system 
 immunologiczny.
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BAZA NOCLEGOWA ZIMOWA AKTYWNOSĆ



Plan Campu
STOK
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:: dwa wyciągi krzesełkowe o długości tras 1300     
  i 800 metrów  :: wyciąg taśmowy dla dzieci  o 
długości 90    metrów  :: Zajęcia 12 godzin  w tym
zajęcia grupowe z instruktorami - 3 bloki dla
początkujących .
:: Dla zaawansowanych  Skipassy

STACJA MAŁE CICHE 
:: Wypożyczalnia sprzętu i serwis
:: Możliwość wynajęcia indywidualnego 
 instruktora na godziny  /opcja dodatkowa/
:: Karczmy Góralskie w bazie oraz na stoku 
:: Zabezpieczenie stoku  Topr na miejscu

TRENINGI NA SALI 
:: Podział na grupy zaawansowania ;
::  Gimnastyka i Streching ; 
::  Aktywność ruchowa ;
::  Treningi Samoobrony; 

AKTYWNOŚĆ
:: Wycieczki Kasprowy Wierch  lub Dolina
Kościeliska ;
:: Wycieczka po Zakopanem ;
:: Codzienne formy aktywności na śniegu ;
:: Wycieczka na basen termalny ;  
:: Specjalne zajęcia stretching - rozciąganie i relaks
dla aktywnych ;
:: Wycieczka na Słowację  

CELE
:: Nauka i rozwój sportów zimowych jako budowa
zdrowych nawyków całorocznej aktywności
człowieka ;
:: Podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
w zakresie  sportu i przygotowań do sezonu
letniego
:: Regeneracja organizmu przy wsparciu
podhalańskiego klimatu.
:: Człowiek Aktywny = Człowiek Zdrowy i Radosny...



Koszt Zimowego ,Koszt Zimowego ,Koszt Zimowego ,
Sportowego "Tatry CampSportowego "Tatry CampSportowego "Tatry Camp    
   Wilcze Szlaki 2023"Wilcze Szlaki 2023"Wilcze Szlaki 2023"    

::  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 
    osobowych;

 ::  Wyżywienie 2 razy dziennie –   
    śniadanie w formie bufetu i 
    obiadokolacja + podwieczorek ; 

::  Treningi kondycyjne i przygotowawcze  
   do zawodów ;
::  Kulig;  
::  Wycieczki : Zakopane, Kasprowy 
   Wierch, Słowacja + Basen Termalny 
 :: Opiekę instruktora podczas zajęć  
  zorganizowanych ;
:: Zajęcia na sali
:: Transport Gdańsk - Murzasichle - 
  Gdańsk, oraz na miejscu na wycieczki i 
  zajęcia grupy. 
:: Opieka instruktorów podczas podróży i 
  pobytu; 

:: Kompletu sprzętu snowboardowego lub
narciarskiego 240,-  /Jeśli posiadasz zabierz
swój/

:: Karnetu na wyciąg - Skipass 300,- 

:: Lekcje grupowe Narciarstwa lub
Snowboardu na stoku 150,- /Jeśli już
szusujesz lekcje ci nie potrzebne/  

 
 UWAGA : Przy zaznaczeniu opcji 
 Sprzętu, Skipassu, Szkolenia
organizator dobierze odpowiedni sprzęt
w renomowanym serwisie dla
uczestnika oraz zakupi dla niego karnet
na stok. 
Dołączysz do grupy nauki Narciarstwa
lub Snowboardu. w zależności od
twojego zapotrzebowania.

Cena: 1890,-Cena: 1890,-Cena: 1890,-
Cena Zawiera : Cena nie zawiera :



::  Wpłać zaliczkę do Końca Listopada  i uzyskaj  
    rabat  - 50,-

:: Zabierz koleżankę , kolegę , żonę , dziewczynę
lub męża , chłopaka lub bliskiego    
    z poza Klubu  - za każdą osobę uzyskasz 
    rabat - 50,-   

:: Uwaga Rabaty sumują się!
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Rezerwacją miejsca na Zimowym Campie
dla dorosłych Tatry 2023 Wilcze Szlaki jest
wpłata zaliczki 450,- do końca Listopada
na konto Klubu Wilcze Szlaki,  poprzez
Czerwony Link z oferty /poniżej/ lub ze
strony www.wilczeszlaki.pl

Link

Rabaty:Rezerwacja:

https://s.przelewy24.pl/Vj2jmRYRdF1r
https://s.przelewy24.pl/Vj2jmRYRdF1r

