
                                Biuro Podróży WiGOR  bezpośredni organizator imprez turystycznych

                                             i   PTTK Oddział Mysłowice
zapraszają dzieci i młodzież  w wieku  8 do 17 lat na

ZIMOWISKO – 930 zł 
OBÓZ NARCIARSKO – SNOWBOARDOWY – 930 zł

        KORBIELÓW – Hotel HARNAŚ
 (www.gorzelanny.pl/hotel-harnas)

Termin; 9 luty - 15 luty 2019 r. (7dni)

ZAKWATEROWANIE: Hotel  HARNAŚ znajduje się w Korbielowie. Uczestnicy zimowiska mają do dyspozycji 
30 eleganckich i przestronnych pokoi 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i bezprzewodowym internetem. 
Pokoje 2,3 os. wyposażone są w estetyczne meble, wygodne łóżka oraz telewizory. Gospodarze ośrodka zapewniają 
gościom smaczną i zdrową kuchnię tradycyjną. W hotelu HARNAŚ znajduje się duża jadalnia, restauracja z barem. 
Do użytku  udostępniona będzie; sala dyskotekowa, sala z bilardem oraz piłkarzykami, stół ping - pongowy oraz 
lotki. Na terenie ośrodka basen, brodzik, jacuzzi, sauna. Do dyspozycji uczestników funkcjonalna suszarnia sprzętu 
narciarskiego.   Korzystanie ze wszystkich     sprzętów i urządzeń dla uczestników zimowiska bezpłatnie i bez   
ograniczeń.
KORBIELÓW  jest niewielką miejscowością położoną na południowym krańcu województwa śląskiego, na 
zboczach masywu góry Pilsko (1557 m n.p.m.). Otaczające Korbielów góry są najwyższe i jak wielu uważa 
najpiękniejsze w całych Beskidach. Korbielów to bezsprzecznie jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów 
narciarskich w Polsce. Sezon narciarski rozpoczyna się tu w listopadzie i trwa zwykle do końca marca, a na Hali 
Miziowej i kopule szczytowej Pilska nieraz do pierwszych dni maja. Poza nartami adrenaliny w Korbielowie 
dostarczą skutery śnieżne, snowtubing i inne zimowe atrakcje.
STACJA NARCIARSKA PILSKO  –  ośrodek został wyposażony w trzy kolejki krzesełkowe w tym jedna 
czteroosobowa o długości 710 m i dwie dwuosobowe o długości 1536 m i 680 m oraz sześć wyciągów orczykowych.
Ilość tras narciarskich – 10 o łącznej długości 10 km. Większość tras naśnieżanych i oświetlonych.
PROGRAM TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY: 

1.  Trzy wyjazdy na baseny Aqua Park Leśna k. Żywca. 
2.   Codzienne zajęcia narciarsko – snowboardowe na Stacji Narciarskiej „PILSKO”.
3.  Nauka pływania dla zainteresowanych w basenie w hotelu HARNAŚ i w basenach Aqua Park Leśna.
3.   Zwiedzanie atrakcji turystycznych Żywiecczyzny – zamek w Żywcu, zabytki miasta Żywca, karczma w Jeleśni, 
wodospad w Sopotni (największy w Beskidach), Muzeum Motóra w Korbielowie, Muzeum Etnograficzne „Na 
Rozdrożu” w Krzyżowej. 
Fakultatywnie zwiedzanie; Młodzieżowa Stacja Kosmiczna w Sopotni Wielkiej (30 zł/os) i Beskidzkie Centrum 
Nauki – NAUKOTECHNIKA (20 zł/os.)  
4.   Góralski kulig z pochodniami i z pieczeniem kiełbasek.
5.   Zabawy,  gry sportowe, dyskoteki.
ZIMOWISKO - program wspólny z obozem, lecz zajęcia na stoku pod opieką wychowawców lub dla 
niezainteresowanych zajęciami na stoku gry i zabawy terenowe, wycieczki terenowe. 
OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY -  program wspólny z zimowiskiem, lecz zajęcia na stoku pod 
opieką instruktorów narciarstwa i snowboardu, w tym nauka jazdy dla początkujących.  
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem w obie strony, zakwaterowanie  i wyżywienie – w hotelu HARNAŚ trzy 
posiłki dziennie i podwieczorek. Autokar do dyspozycji uczestników. Pierwsze świadczenie: obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu i obiad na trasie w drodze powrotnej. Wyjazdy do Stacji 
Narciarskiej „PILSKO”, opłaty za Aqua Park Leśna. Kulig i kiełbaski na plenerowe ognisko oraz opłaty za 
zwiedzane miejsca. Każdy uczestnik otrzyma płytkę CD z pamiątkowymi fotografiami, laureaci konkursów i zabaw 
otrzymają nagrody. Ubezpieczenie NNW (10 000 zł). 
KADRA - instruktorzy narciarstwa i snowboardu, instruktor pływania.  
Kierownikiem zimowiska/obozu będzie  przewodnik beskidzki  – Zbigniew Orłowski. 
UWAGA - istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia: sprzętu sportowego i NNW.

CENA NIE ZAWIERA - opłat za karnety na stokach narciarskich. Przewidywana cena karnetów  kształtuje 
się od 35 zł do 45 zł/dziennie. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarsko-snowboardowego w 
Korbielowie. Dobór wypożyczanego sprzętu pod nadzorem naszych instruktorów. Koszt od 25 do 35 zł/dzień/osoba.

Szczegółowe informacje w B.P. WiGOR Mysłowice ul. Armii Krajowej 22  
 tel. 32 222 56 06,    508 063 653,     602 490 918.

https://www.polskieszlaki.pl/pilsko.htm
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