
ZAKOPANE 
KOLONIA / OBÓZ 

Polskie góry! Ośrodek wypoczynkowy 
„LIMBA GRAND” w Poroninie 

        
        Cena: 1.679 zł / dziecko 8 - 13 lat 

Termin: 31.07 -  07.08.2022 (8 dni/7 noclegów)       Cena: 1.769 zł / dziecko 14 - 16 lat 

Wyjazd: 31.07.2022 (niedziela) 09:00 – Niemodlin , 10:00 – Kędzierzyn-Koźle 
Powrót: 07.08.2022 (niedziela) około godziny 17:00–K-Koźle, 18:00 - Niemodlin 

Ośrodek wypoczynkowy LIMBA GRAND & RESORT *** 
Położony w Poroninie w spokojnej ładnej okolicy, pośród łąk i lasów. Luźna zabudowa i piękna panorama Tatr oraz 
czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to bardzo dobrze nadaje się do wypoczynku. Ośrodek znajduje się 
w odległości 8 km od Centrum Zakopanego, oraz około 4 km od Bukowiny Tatrzańskiej. Ośrodek stanowi idealną 
bazę na spacery po tatrzańskich dolinach, wycieczki górskie, czy odwiedzenie najciekawszych miejsc w Zakopanym. 

       

Wakacje w polskich górach to dla dzieci i młodzieży czas aktywnego wypoczynku na górskich szlakach, spotkanie 
z górskim folklorem oraz zwiedzenie największych atrakcji stolicy polskich gór. Będzie to niezapomniana lekcja 
przyrody, geografii, historii a dla zainteresowanych również tańca 😊. Zajęcia na świeżym powietrzu, a także 
wycieczki piesze/autokarowe będą na miejscu dostosowane do możliwości dzieci oraz warunków pogodowych. 

Zakwaterowanie: 
Limba Grand & Resort to obiekt o standardzie hotelowym posiada pokoje 2, 3, 
4 i 5-cio osobowe, każdy pokój posiada łazienkę (prysznic, suszarka do 
włosów, ręcznik), telewizor LED, balkon, TV oraz bezprzewodowy dostęp do 
internetu. Dodatkowo na terenie ośrodku znajdują się sale taneczne, szałas 
z grillem, „Strefa relaksu” (nowoczesny kryty basen, jacuzzi, sauny), plac 
zabaw dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie), boisko do koszykówki, piłki nożnej, 
siatkówki, oraz bilard, tenis stołowy, piłkarzyki i inne gry, plac zabaw 
z przeszkodami, siłownia plenerowa. 
 

 

 



Kolonia: wiek 8 –13 lat  /  Obóz: wiek 14 - 16 lat 

 

Zajęcia w grupach: 

GRUPA REKREACYJNA: Stałym elementem dnia będzie rekreacja na 
świeżympowietrzu oraz czas na odpoczynek i udział w wycieczkach. Zajęcia 
sportowei rekreacyjne, takie jak: piłka siatkowa i nożna, ringo, tenis stołowy, gry 
i zabawyruchowe. Wyjścia w góry pod opieką, górskie wędrówki, dyskoteki i ogniska. 

 

GRUPA TANECZNA: oprócz realizacji programu grupy rekreacyjnej w trakcie turnusu 
odbędą się zajęcia taneczneprowadzone przez profesjonalnych instruktorów – 
choreografów tańca. W praktycznych zajęciach takie formy tańca jak: taniec 
nowoczesny (street dance , disco dance, taniec jazzowy, taniec współczesny), 
elementy tańca klasycznego oraz gimnastyki. Ponadto zabawa w choreografa – czyli 
tworzenie swoich autorskich układów, animacje taneczne na dyskotekach. Na koniec 

turnusu pokazy i „konkurs tańca” z nagrodami! Na zajęcia niezbędne jest odpowiednie obuwie, strój i dres. 

Cena dla wszystkich zawiera: 

- przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, video) 
- 8 dni  (7 noclegów) – pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, balkonem, tv i WiFi 
- wyżywienie 3 x dziennie + deser + suchy prowiant na drogę powrotną 
- opieka pilota/kierownika kolonii/obozu, opiekę medyczną – państwowa służba zdrowia (podstawowe leki) 
- realizacja programu dla grupy rekreacyjnej dla każdej z grup 
- program: zabawy i spacery w zależności od warunków pogodowych, organizacja dyskotek i ognisk, piesze 

i autokarowe wycieczki w góry, konkursy i quizy z nagrodami, wybory miss i mistera,  rozgrywki i zawody 
sportowe, olimpiada sportowa, aranżacje znanych programów telewizyjnych (np. „Mam talent” itp.). Na 
wszystkich czekają ponadto miłe niespodzianki! 

- wycieczka autokarowa do Zakopanego, zwiedzanie: Krupówki, cmentarz na Pęskowym Brzysku, Muzeum 
Tatrzańskie, skocznie narciarskie, sanktuarium na Krzeptówkach, dla chętnych wjazd/zjazd kolejką linowo-
terenową na Gubałówkę (bilet 21 zł ulgowy) i spacer, a także za dodatkową opłatą możliwość skorzystania 
z parku linowego i zjeżdżalni grawitacyjnej, lub wizyta w Tatrzańskim Mini Z o.o. (bilet ok. 20 zł) 

- pobyt w Aquaparku w Zakopanem do 2,5 godziny (bilet w cenie) 
- wyprawa do jednej z najsłynniejszych tatrzańskich dolin – Doliny Kościeliskiej, gdzie zobaczymy  Wąwóz Kraków 

i Smoczą Jamę, łącznie około 3 wyjścia w góry 
- ubezpieczenie od NNW w Polsce firmy Signal Iduna PTU SA 
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2 zł/os 
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 zł/os 
 
Przed wyjazdem każdy z uczestników otrzyma niezbędne informacje: wyjazdowe, dot. ekwipunku, bagażu itd😊 

    
GWARANTUJEMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ  

ORAZ WYSOKĄ JAKOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ! 

 


