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AKTYWNE FERIE W GÓRACH 

Rabka-Zdrój, Willa Promienna 
 

     Szukasz idealnego miejsca na ferie dla Twojego dziecka? Chcesz mu zapewnić 

bezpieczny, profesjonalnie zorganizowany, a jednocześnie ciekawy tematycznie obóz, 

który stanie się dla niego niezapomnianą przygodą? Cieszymy się, że jesteś właśnie tutaj i 

przedstawiamy nasza ofertę aktywnych ferii zimowych 2017 dla dzieci w wieku 7-12 lat.  

 

WYRÓŻNIA NAS  

 

 atrakcyjnie położona, między 

dwoma pasmami górskimi, baza 

noclegowo gastronomiczna obozu - 

Willa Promienna, obiekt w pełni 

przystosowanym do wypoczynku 

dzieci i młodzieży, spełniający 

wszelkie aktualne normy i 

wymogi związane z 

bezpieczeństwem, 

 

 profesjonalny zespół, który będzie sprawował 

całodobową opiekę i dbał o bezpieczeństwo Twojej pociechy. Wyszkoleni 

wychowawcy – praktykujący pedagodzy, instruktorzy (posiadający państwowe 

stopnie instruktorskie) i ratownicy GOPR, którzy uczą, bawią i organizują zajęcia na 

najwyższym poziomie. Nasza kadra to sprawdzone osoby, z którym współpracujemy 

od wielu lat.  

 

 6-dniowe szkolenie narciarskie lub sowboardowe / ze skipassem w cenie/; dajemy 

gwarancję, że po jego odbyciu, Twoje dziecko będzie umiało samodzielnie zjeżdżać z 

każdego stoku, 

 

 autorski program zajęć dodatkowych, 

jakich nie znajdziecie nigdzie indziej! Każdy 

dzień to 3 h zajęć na stoku, oraz 

popołudniowy blok atrakcji zapewniający 

dzieciakom aktywność i zabawę przez cały 

czas! 
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DO DYSPOZYCJI NASZYCH GOŚCI  

 

 60 miejsc noclegowych w 

pokojach 2, 3 i 4 osobowych z 

łazienkami, 

 multimedialna świetlica, na 

której można prowadzić 

zajęcia, 

 sala dyskotekowa, 

 wielki ogród z dala od ulicy, 

 góralski szałas na ognisko, grill 

lub zajęcia w czasie złej 

pogody.  

 

TERMINY 

 I - 28 styczeń do 3 luty 2017r  

 II - 4 luty do 10 luty 2017r 

 

CENA OBOZU - 1100 ZŁ/OS. ZAWIERA 

 

 pobyt 7 dni - zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 

osobowych oraz pełne wyżywienie uczestnika /4 posiłki 

dziennie/,  

 6-dniowe szkolenie narciarskie lub snowboardowe, 

 skipass na czas trwania szkolenia, 

 atrakcje dodatkowe zawarte w 

opisanym poniżej programie,  

 ubezpieczenie NNW, 

 opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej. 

Cena nie zawiera wypożyczenia sprzętu 

narciarskiego/snowboardowego. 
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PROGRAM  

 

Podczas obozu będziemy realizować nasz autorski program zajęć AKTYWNE FERIE W 

PROMIENNEJ. Są to sprawdzone na wielu wcześniejszych obozach atrakcje i zajęcia, które 

zapewnią frajdę i niezapomniane wrażenia, a wszystko przy zachowaniu maksimum 

bezpieczeństwa. 

 profesjonalne, 6 dniowe szkolenie 

narciarskie/snowboardowe. Z nami 

każdy nauczy się jeździć, a ci, którzy 

już wcześniej poznali tajniki 

szusowania, będą mogli je 

doskonalić pod okiem instruktorów 

PZN i PZS. Zajęcia prowadzone są na 

stoku narciarskim – Polczakówka, 

znajdującym się tuż przy naszym 

pensjonacie. Na koniec każdy będzie 

mógł zostać mistrzem stoku w 

zawodach o puchar Willi Promienna 

w slalomie gigancie, 

 

 wspinaczka po lodospadzie – wspinaczka po 

ścianie lodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

(raki, czekany, uprząż, kask), przy asekuracji 

ratownika GOPR! 

 kulig na pontonach snowtubingowych – kto raz 

spróbuje tej frajdy nie będzie chciał przestać, wkręca 

jak rollercoaster, tyle że po śniegu!   
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 lawinisko-  prelekcja prowadzona przez 

ratownika GOPR na temat lawin oraz 

bezpieczeństwa w górach zimą. Wyjście w teren, 

zajęcia praktyczne z użyciem specjalistycznego 

sprzętu lawinowego,  

 

 zimowe igrzyska olimpijskie- rywalizacja w 

drużynach z dużą dawką humoru i świetnej zabawy 

na śniegu, wśród konkurencji m.in. 

 wyścigi na sankach i na wieloosobowych nartach 

 slalom na dętkach 

 monumentalne budowle śnieżne 

 

DODATKOWE ATRAKCJE 

Dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek w góralskim szałasie, wieczory filmowe i 

inne, dostosowane do specyfiki grupy.  

 

KONTAKT I ZAPISY 

Willa Promienna 

Ul. Zaryte 152 

34-700 Rabka Zdrój 

 

 

              +48 660 096 49 

            +48 504 164 840 

 

msmolecki@o2.pl 

 

facebook.com/WillaPromienna.Rabka.Zdroj 

 

Rekomendacje osób, które już u nas gościły można znaleźć na naszej stronie willapromienna.pl 

mailto:msmolecki@o2.pl

