Ferie dla dzieci i młodzieży 2019 rok
Zimowiska rekreacyjno – sportowe organizowane przez
„GEMI” Jarosław Serba

Warto zobaczyć zdjęcia z ubiegłych lat:

www.serba.com.pl
Hot wiadomości i zdjęcia w trakcie obozu z każdego dnia: https://www.facebook.com/obozyGEMI/
„Nowe miejsce to strzał w dziesiątkę” - ubiegłoroczny pobyt w Ostruźnej i super warunki
narciarskie na górze Ramzowa okazały się tym czego szukaliśmy
TYLKO JEDEN TURNUS

turnus

termin
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I

13.01.2019 r. - 20.01.2019 r.

1.350,- zł

Ostruźna - Czechy

Szczegóły oferty :
Ostružná – miejscowość gminna położona w kraju ołomunieckim, w powiecie Jesionik w Czechach, okolice
Kotliny Kłodzkiej, około 300 km od Zielonej Góry. To obszar rekreacyjny w samym sercu turystycznej
okolicy góry Ramzová z dużą ilością zjazdowych tras narciarskich, biegowych tras narciarskich, szlaków
rowerowych, oznakowanych szlaków turystycznych.

Ośrodek narciarski naszej oferty
Ośrodek narciarski Ramzová http://www.bonera.cz/index-pl.php 1350 m.n.p.m. w odległości jednego
przystanku kolejką szynową, 7 tras zjazdowych, jedna czteroosobowa i jedna dwuosobowa kolej linowa, 3
wyciągi orczykowe, trasy łatwe, średnie i trudne, stok dośnieżany, 3,2 km długości nartostrada należy do
najdłuższych w Czechach, dojazd kolejką górską.
Zakwaterowanie: Hotel SKYLAND w Ostruźnej, Penzion Rodzinny w całości do naszej dyspozycji:

dwupokojowe studio, z przedpokojem, łazienką i ubikacją

pokoje 3/4/5/6 osobowe

oddzielna kuchnia z kuchenką, mikrofalówką i lodówką do przygotowania czegoś na ząb dla
wyjątkowo zgłodniałych

dwie świetlice z przeznaczeniem na zabawy integracyjne, gry planszowe, kino domowe, dyskotekę, stół
do tenisa stołowego

na parterze budynku narciarnia, pomieszczenie z profesjonalnymi podgrzewanymi wieszakami do
suszenia butów oraz odzieży narciarskiej

dostęp do WiFi

posiłki w budynku głównym, w którym znajduje się również kawiarnia, restauracja, strefa lodów
i deserów

kręgielnia z dwoma torami i bilard
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 7 noclegów, trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja,
pełne ubezpieczenie narciarskie, KL i NW, opieka wychowawców i instruktora na stoku.
Cena NIE obejmuje:

opłaty za korzystanie z wyciągów narciarskich :
- góra Ramzova - karnet jednodniowy – do 10 lat – 400 Kć, powyżej 10 lat - 550 Kć
- karnet 6- dniowy – do 10 lat – 2.100 Kć, powyżej 10 lat – 2.900 Kć
- mniejszy stok obok Ramzowej dla uczących się – karnet jednodniowy – 250 Kć

opłaty za wypożyczenie nart/snowboardu :
- ok. 300,- Kć/kpl/dzień - narty do 120 cm, snowboard do 135 cm ( 1.200,- Kć /6 dni )
- ok. 360,- Kć/kpl/dzień - narty powyżej 120 cm, snowboard do 135 cm ( 1.500,- Kć/6 dni )
- wypożyczenie kasku – 60,- Kć/dzień, ( 250,- Kć/6 dni )
Dodatkowe atrakcje – nocny spacer na rakietach śnieżnych – 300 Kć
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do rejestru Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze.

Kadra z pełnymi kwalifikacjami i długoletnią praktyką.
Zgłoszenia:
Jarosław Serba e-mail jarekserba@wp.pl
tel.: 603 676 468, 605 670 324
Zaliczki i wpłaty: GEMI Jarosław Serba - mBank 95 1140 2004 0000 3602 3979 2544

