
TURNUS 8

MAŁ 30E CICHE  .07-12.08.2023
Hotel*** „TATRY”
WIEK  W TERAPII:  LATOSÓB 10-25

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku między śniadaniem 
a obiadem, przez 5h co drugi dzień (łącznie 25 godzin na turnusie). 
W dniu, w którym dana grupa nie ma zajęć -  wyjeżdża na wycieczkę.

Zajęcia ułożone są blokowo, jedne po drugich. Biorą w nich udział 
same dzieci. Dzieci między zajęciami przeprowadzają terapeuci. 
Rodzice/opiekunowie mają wtedy czas dla siebie.

Między obiadem a kolacją planujemy wyjazdy do Aquaparku 
Zakopane (5 pobytów po 2 godziny) zamiennie z atrakcjami na terenie 
ośrodka. Jako uczestnicy turnusu macie nielimitowany pobyt 
w aquaparku i możecie korzystać z niego także poza wyjazdami 
grupowymi.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w turnusie.

NIELIMITOWANY POBYT W AQUAPARKU ZAKOPANE W CENIE!

 Hotel trzygwiazdkowy położony 15 km od Zakopanego, na Polanie Zgorzelisko, w cichej i spokojnej okolicy, z POŁOŻENIE:
dala od zgiełku miasta. Najbliższy sklep spożywczy w iejscowości Małe Ciche - pieszo wzdłuż wyciągu ok. 2km. m

DOJAZD: i , na miejscu zapewniony autokar w ramach realizacji programu turystycznegondywidualny

OŚRODEK: Zakwaterowanie w budynku głównym, wszystkie pokoje do dyspozycji uczestników, łącznie 40 pokoi, 3 piętra, 
winda, jadalnia, sala kominkowa, sauna, siłownia, boisko do koszykówki i siatkówki, altana grillowa, plac zabaw dla dzieci.

POKOJE: standard: 2,3,4 os. (część pokoi 2 os. posiada opcję połączenia ze sobą tworząc pokoje 4 osobowe), łóżka 
pojedyncze, łazienka, TV, lodówka, balkon; 2 os., łóżka pojedyncze, łazienka, TV, lodówka, balkon; premium: apartament: 
3-4 os., łazienka, TV, lodówka, balkon, apartament składa się z sypialni, w którym jest łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne 
z możliwością łączenia oraz pokoju dziennego z rozkładaną sofą
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja serwowane do stolika. Pierwszym 
świadczeniem na turnusie będzie obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość stosowania diet za dodatkową opłatą: 
bezmlecznej, bezcukrowej, bezglutenowej, wegetariańskiej. Ośrodek nie prowadzi indywidualnego żywienia.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY:
Tatrzański Park Narodowy - wycieczki piesze po górach na wybranych szlakach tatrzańskich (dokładne trasy zostaną ustalone 
w oparciu o aktualne warunki pogodowe, na szlakach towarzyszyć nam będzie doświadczony przewodnik), wycieczka do 
Zakopanego wycieczka do Zakopanego -  - Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, spacer po 
Krupówkach, Iluzja Park w budynku „Dworca Tatrzańskiego”,  – zwiedzanie wnętrza kopalni soli, Kopalnia Soli w Wieliczce
ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich,  - czas wolny na rynkuWieliczka wycieczka/atrakcja  i , niespodzianka dla rodziców
rodzeństwa Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” (w czasie zajęć terapeutycznych), warsztaty w  w Bukowinie 
Tatrzańskiej, 2 ogniska na terenie ośrodka, dyskoteka

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

WARSZTATY Z MAJSTERKOWANIA (grupy 4 os.)
Kontynuujemy cykl warsztatów z majsterkowania, będących wielką skarbnicą pomysłów na alternatywne i kreatywne zajęcie. 
Prace manualne wykonywane podczas warsztatów będą doskonałym treningiem koncentracji oraz cierpliwości. Nasza 
młodzież będzie, pod czujnym okiem terapeutów, najpierw projektować , a potem, z użyciem najprawdziwszych narzędzi, dużo 
wiercić, piłować, skręcać, kleić i przybijać tak, by w końcu zaprezentować wszystkim swoje dzieła. Z pewnością satysfakcja 
z efektów pracy włożonej we własnoręcznie stworzone, prawdziwie użyteczne przedmioty będzie dla ich twórców bezcenna.

GRUPOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (grupy 4 os.)

GRUPOWE ZAJĘCIA SPORTOWO-RUCHOWE, W TYM GRY ZESPOŁOWE (grupy 4 os.)

TERAPIA MOWY z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (zajęcia indywidualne lub 
grupy 2 os. - w zależności od potrzeb i możliwości dziecka)

ZAJĘCIA Z ZAKRESU STYMULACJI SENSORYCZNEJ (grupy 2 os.)

CENA:

Rodzina (2 os.): , w tym:10900 zł
 Dziecko objęte terapią: 0 zł695
 Opiekun dziecka: 0 zł395
Dodatkowa osoba w wieku  lat: od 12 3950 zł
Dodatkowe dziecko w wieku -1 : 3 1 2650 zł

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard.

Pokój  - dopłata 0 zł/os./turnus2 os. premium 15
Apartament 3-4 os. - dopłata 0 zł/os./turnus20

Dodatkowe dziecko do lat , bez świadczeń: 3 gratis

Dopłata do diety bezcukrowej: 250 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 250 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 350 zł /os./turnus

Połączone 2 diety: 500 zł /os./turnus
Połączone 3 diety: 600 zł /os./turnus
Dieta wegetariańska: bez opłat

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, realizację 
programu terapeutycznego i turystyczno-rekreacyjnego, 
ubezpieczenie NNW, opiekę kierownika, możliwość 
konsultacji z pielęgniarką, nielimitowane korzystanie 
z Aquaparku Zakopane (w tym 5 wspólnych wyjazdów 
na -godzinne pobyty), wymianę ręczników 3x na 2
turnusie, wymianę pościeli 1x w trakcie turnusu, 
sprzątanie pokoi co drugi dzień, bezpłatny parking, 
opłatę miejscową

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z turnusu - szczegóły w biurze.

20


