
ZIMOWA AKADEMIA PRZYGODY                                                                                                                                                         
oferta dziecięca i młodzieżowa - zima 2017/2018 

Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica to kompleks składający się                        
z Hotelu**Pieniny, Domu Wypoczynkowego Pod Taborem oraz Zespołu 
Rekreacyjnego Polana Sosny.  Oddajemy do Państwa dyspozycji 210 miejsc 
noclegowych w pok. 1, 2,3,4 os z łazienką i TV. Niedzica przyciąga pięknem 
zabytków, wyjątkową atmosferą oraz bliskością jeziora i gór.                                               
Perłami architektonicznymi oraz atrakcjami są między innymi: 
średniowieczny zamek Dunajec w Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie, 
bliskość źródeł termalnych, nowoczesna i potężna elektrownia wodna                         
z zaporą oraz Restauracja Dwór w Ośrodku Rekreacyjnym Polana Sosny 
wpisana w Szlak Architektury Drewnianej.  
 

Akademia Przygody, to możliwość spędzania niezapomnianych chwil  
z elementami aktywnego programu dla grup dziecięcych  i młodzieżowych, 
które oferuje Niedzica i najbliższa okolica.  Znajdą Państwo u nas kompleks 
rekreacyjny, przygotowany na przyjęcie dzieci i młodzieży w ramach zimowisk 
i białych szkół. Z dala od miejskiego zgiełku w oazie spokoju, pomożemy                 
w realizacji wszelkich programów pobytowych, zapewniając szereg atrakcji                  
i propozycji. 
 
W odległości max 1,5 km od obiektów jest do Państwa dyspozycji Stacja 
Narciarska Polana Sosny z 5 trasami, 3 wyciągami  orczykowymi, szkółką 
narciarską i wypożyczalnią nart. Istnieje możliwość transferów busem lub 
autokarem pomiędzy stokiem i obiektami.  Stok jest oświetlony i naśnieżany 
a dla uczestników oferujemy najtańsze w okolicy ceny na karnety dzienne: 
30 zł/karnet dzienny/grupy - dzieci 
40 zł/karnet dzienny/grupy – dorośli 
1 zł/karnet dzienny/grupy – instruktor ( 1 na 10 os )  
 

w ramach białych szkół oraz na zimowiskach oferujemy: 
 zakwaterowanie w pok. 2,3,4 os z łazienkami i TV 
 całodniowe wyżywienie w restauracji  
 salę do zajęć świetlicowych z multimediami 
 bezprzewodowy internet – strefa wifi 
 opiekę medyczną podczas zimowiska – odrębnie płatna umowa 
 narciarnię z suszarnią w każdym obiekcie 
 salon gier i kręgielnię dwutorową* 
 dyskotekę z DJ* 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek* 
 zwiedzanie Elektrowni Wodnej*  

 1 opiekun na 15 uczestników* 
 

*ilość usług w ramach ceny pobytu zależna od długości pobytu grupy oraz ilości uczestników 
 

 

cennik – zima 2017/2018  
 

 

*ceny pobytu zależne od długości pobytu grupy, ilości turnusów, oraz ilości uczestników                                                                                                    
  ( dla organizatorów powyżej dwóch turnusów ceny mogą być negocjowane do -5 zł/os/doba ) 

zakwaterowanie  
zimowisko/biała szkoła  

do 7 dni                          
do 6 noclegów 

powyżej 7 dni            
od 7 noclegów 

DW Pod Taborem 
Hotel**Pieniny 
Polana Sosny 

80 zł 
85 zł 
95 zł 

75 zł 
80 zł 
90 zł 

DZIAŁ SPRZEDAŻY IMPREZ GRUPOWYCH                                                                                                                                                                               
                     Bogdan Mieczkowski                                                                                                 
                    tel. kom. 604 671 976                                                                                                                                 

   email: marketingniedzica@gmail.com  
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