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                                   BIURO PODRÓŻY, TURYSTYKI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

Hit lata – 2020!!! 

Poronin letniskowa wieś, położona w południowej części województwa małopolskiego, u podnóża 

Tatr, przy spływie potoków Zakopianka i Poroniec, który daje początek rzece Biały Dunajec. Bliskie 

sąsiedztwo Zakopanego, Pasma Gubałówki, Tatr oraz niewielka odległość od granicy ze Słowacją, 

stwarzają nieograniczone możliwości organizowania wycieczek pieszych i autokarowych. Miejsce 

nieskażonej przyrody, czystych wód, gorących term oraz szlaków turystycznych. 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy „GRAND &RESORT LIMBA” to przestronny, i nowoczesny 

obiekt wybudowany w 2019r. Kompleks wypoczynkowy „Limba” to zespół boisk, placów zabaw, sal 

dyskotekowych i sal do zajęć świetlicowych, grill w górskim szałasie a przede wszystkim obiekt 

„GRAND” to bardzo wysoki standard zakwaterowania. Rewelacyjne wprost wyżywienie serwowane w 

formie „bufetów szweckich” dale możliwość wyboru największym „łakomczuchom” czy „niejadkom”. 
 

Ośrodek "Grand&Resort Limba" oferuje b. dobry standard - pokoje 2-4 osobowe z łazienkami  

i TV. Na terenie ośrodka: place zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki,  

sala dyskotekowa, świetlica, ping-pong, „piłkarzyki”, gry elektroniczne, miejsce na ognisko,  

grill w góralskim szałasie. UWAGA: Ośrodek „GRAND&RESORT LIMBA” posiada – basen!!! 
 

Wyżywienie : 3 x dziennie + podwieczorek  

Ubezpieczenie : PZU S.A. w zakresie NNW i KL. 

Transport: Autokar LUX  
 

Program  
 

- wycieczka na Słowację do Jaskiń Bielskich i Szczyrbskiego Jeziora 

- piesza wycieczka do „Morskiego Oka” 

- wycieczka  Gubałówka - Butorowy Wierch 

- zwiedzanie zakopiańskich obiektów sportowych (m.in. skocznia narciarska na Wielkiej Krokwi) 

- piesza wycieczka „Droga pod Reglami” 

- zajęcia sportowe i rekreacyjne na basenie 

- konkurs wiedzy o regionie „Omnibus – Tatry 2020” 

- ogniska, pieczenie kiełbasek 

- dyskoteki, bale przebierańców 

- wybór najmilszych kolonistów 

- konkurs plastyczny „pocztówka z Tatr” 

Termin:  07-20.07.2020r.   

Cena: 1980 zł./os. 
Cena obejmuje: transport autokarem LUX, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę 

kadry pedagogicznej, opiekę kadry medycznej, usługi licencjonowanych przewodników, upominki dla 

uczestników kolonii, ubezpieczenie. 
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