
  

    

      UNIVERS        
                M a ł e  C i c h e   

                Małe Ciche to jedna z wsi na Podhalu, położona 

w dolinie wśród podtatrzańskich wzgórz.  Rozwojowi  sprzyjają powstałe  

w ubiegłych latach liczne wyciągi. Dzięki dobremu położeniu śnieg leży tu 

zwykle już od listopada.   

 

                                              Zapraszamy 
 

       TERMIN:                     KOSZT                                                              

        21.01. – 27.01.2023               1600  zł ( 7 dni )                                      Małe Ciche                                                                                 

         Cena dla młodzieży 16-18 lat 1650 zł / os.                                                            ♥                                              

                                   
PROGRAM:               
Dzień 1.    Zbiórka parking przy M1 ul. Brzezińska godzina 7.45. Wyjazd 8.10.  

Zbiórka parking Carrefour ul. Rzgowska przy Kolumny – zbiórka 8.30. Wyjazd 8.50  

Przejazd na miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Spotkanie informacyjne. Dla chętnych 

wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Nocleg.  

 

Dzień 2-6.  Pobyt na zimowisku. W programie m.in.: 

Zwiedzanie Zakopanego. Trafiamy w jego serce-bazar pod Gubałówką. Tutaj sprawdzimy co 

to oscypek, a co bundz. Zobaczymy drewniane rzeźby, narzędzia, kożuchy i ciupagi. 

Zwiedzanie nie ominie Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Tu spoczywają znani 

narciarze, skoczkowie, pisarze i wielu innych, którzy swoje życie związali z Tatrami.   

Jak przystało na prawdziwych ceprów czeka nas także spacer po Krupówkach.  

 Wyprawa piesza do TPN – wybór spaceru zostanie dokonany na miejscu.   

 Góralska watra (czyli ognisko) z pieczeniem kiełbasek. 

 Wyjazd do karczmy z muzyką góralską ( na żywo ) 

 nie zabraknie zabaw, zajęć integracyjnych i dyskotek 

 dla chętnych narciarzy wyciągi w bliskiej odległości  

od ośrodka.  

 

Dzień 7. Wyjazd po śniadaniu – prowiant na drogę.  
                Planowany powrót ok. 18.00. 
 

ŚWIADCZENIA: 

Transport – autokar 

    Zakwaterowanie – 

1  Gościniec nad Potokiem – Małe Ciche: pokoje  

z łazienkami, ogrodzony teren, miejsce na grill i ognisko, 

świetlica, stół do ping-ponga, 

www.gosciniecnadpotokiem.com.pl  

2.  Dom Wypoczynkowy Jaskółka – Małe Ciche  - warunki j.w  

➢ Wyżywienie – pełne    

➢ Wycieczki, wstępy, zajęcia opisane w programie     

➢ Opieka kadry pedagogicznej i przewodników na trasach górskich 

➢ Ubezpieczenie NNW 
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FAKULTATYWNIE (przy min. 30 zgłoszeniach):  
- Termy Bukowina – do 4 godzin – 70 zł / os. 

- Gubałówka  - kolejka – sezon wysoki – kurs w 1 stronę ok. 20 zł/os.  ,  

w dwie strony ok. 25 zł  

- kulig z pochodniami – sanie – ok. 40-45 zł. / os.   

 

Informacja dla uczestników zimowiska  :  
Dla narciarzy gwarantujemy dojazd autokarem lub skipas GRATIS na wybrane wyciągi narciarskie –  

UWAGA:            

- Dla początkujących narciarzy  możliwość wynajęcia instruktora narciarskiego – szczegóły w biurze   

 ( proszę o zgłoszenia przed wyjazdem ) cena zależy od wielkości grupy. 

 - wypożyczalnia nart na miejscu - koszt wypożyczenia kompletnego zestawu narciarskiego – 25-30 zł 

/ doba 

 

 

 

 

 

Wyciąg Panorama ski – obok miejsc zakwaterowania 

http://panorama.ski/  Wyciąg Narciarski PanoramaSKI to 

nowoczesny wyciąg orczykowy o długości ok. 450 m z piękną 

panoramą Tatr. Oferuje trasę zjazdową optymalną dla narciarzy 

początkujących lub średnio zaawansowanych.  

Stok jest oświetlony, co umożliwia jazdę po zapadnięciu 

zmroku.  Trasa jest naśnieżana i codziennie przygotowywana 

przez ratrak dzięki czemu oferuje odpowiednie warunki do 

uprawiania zimowego szaleństwa 

Stacja narciarska Małe Ciche – www.skimaleciche.com  ok 250 - 300 m od ośrodków 

Znajdziecie tutaj nowoczesna czteroosobową kolej krzesełkową  

o długości 1250m. , średnim nachyleniu 17%, oraz różnicy wzniesień wynoszącej ok. 220m. Tuż 

obok 600 m wyciąg orczykowy.  Najważniejszym jednak atutem stoku są piękne widoki na Tatry.  
 

Uwaga : dla zainteresowanych prześlemy ceny karnetów i zjazdów   

 

Cena nie zawiera kosztów korzystania z wyciągów i ski-servisu 

 Uwaga:  obowiązuje zakaz jazdy bez kasków dzieci w wieku do 15 lat 
 

  

 

 
 

 

Bliższych informacji udzielamy w siedzibie biura  

Możliwość płatności bonem turystycznym 
 
_____________________________________________________________________________ 
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