Zakopane

położone na samym południu kraju, w atrakcyjnej
Małopolsce. Od lat fascynuje turystów, zapewniając niezapomniane
i spektakularne widoki na najwyższe polskie szczyty. Zakopane samo
w sobie jest atrakcją ze słynnym w całej Polsce deptakiem zwanym
Krupówkami, tradycyjną zabudową, wszechobecnym folklorem, tak
oryginalnym
i pociągającym
dla przybyszów z innych
regionów. Fantastyczne położenie sprawia, że Zakopane to wspaniały
i najlepszy punkt wypadowy w Tatry w przepiękne, malownicze dolinki tatrzańskie, urokliwe, górskie
stawy i szczyty. Świetne miejsce wypoczynku zarówno zimą, jak i w lecie.

Ośrodek

Edukacji

Leśnej

„Leśnik”

Zakopane

–

Jaszczurówka

Ośrodek usytuowany

w malowniczym miejscu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obiekt
w stylu regionalnym posadowiony jest nieopodal wejścia do pięknej Doliny
Olczyskiej, skąd zielonym szlakiem dotrzeć można przez Olczyską Polanę
i Kopieniec do Toporowej Cyrhli, bądź przez Nosal do Ronda Kuźnickiego.
W odległości ok. 400 metrów od „Leśnika” znajduje się centrum narciarskie
Nosal. Do dyspozycji uczestników miejsca noclegowe w pokojach 2, 3, 4osobowych, wyposażonych w łazienki, WC i TV. Na terenie Ośrodka
znajduje się sala konferencyjno-edukacyjna, wiata ogniskowa, ścieżka
edukacyjna „Szlakiem Jaszczurki” oraz plac zabaw.

Rodzinny wyjazd integracyjno-wypoczynkowy
Termin: 18 lipca-23 lipca 2022 r.
Cena: 1.490,00 od uczestnika obejmuje:








wyżywienie w stołówce ośrodka
zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym
przejazd
autokarem
do
ośrodka
wypoczynkowego i z powrotem
ubezpieczenie NNW
składkę na TFG i TFP
opiekę kadry pedagogicznej
program integracyjno - wypoczynkowy:
- wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch,
- wycieczki piesze po Zakopanem - zwiedzanie atrakcji turystycznych m.in. Krupówki - jeden
z najsłynniejszych deptaków w Polsce, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają
zasłużeni dla miasta, kultury polskiej i Tatr, Willa Koliba, Wielka Krokiew,
- wycieczka na Polanę Szymoszkową – korzystanie z kąpieliska
geotermalnego,
- wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN,
- wycieczka Doliną Olczyska,
- zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Królowej
Podhala (ogród różańcowy) oraz Dębna – wizyta w drewnianym
kościele św. Michała Archanioła z końca XVw.
- spacery ścieżką zdrowia – spotkanie z leśnikiem,
- zajęcia integracyjne: spotkania przy muzyce, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Pobyt i program wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na obecną sytuację
epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według
wytycznych MZ, GIS i MEN.
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