AKTYWNA ZIMA NA KASZUBACH
OFERTA DLA SZKÓŁ
Miłośników zimowego szaleństwa oraz wszystkich którzy chcą się nauczyć jeździć na
nartach lub snowboardzie zapraszamy do KOSZAŁKOWA w Wieżycy. To doskonałe miejsce dla
wszystkich, którzy marzą o aktywnym zimowym wypoczynku. Oferta skierowana jest do dzieci i
młodzieży, jak również do naszych małych przedszkolaków.

O brak śniegu nie musicie się martwić wystarczy mały mróz i nasze stoki profesjonalnie
przygotowane czekają na Was (naśnieżone, ratrakowane i oświetlone). Mamy do dyspozycji dwa
stoki narciarskie z ośmioma wyciągami w tym górka dla początkujących oraz uwielbiane przez
wszystkich, a szczególnie przez dzieci „dętki” - snowtubing. W naszej ofercie dwie wypożyczalnie
sprzętu zimowego do uprawiania narciarstwa i snowboardu (dostępne 1000 kompletów).
W Koszałkowie można również skorzystać z licencjonowanej szkoły narciarskiej i
snowboardu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Dla najmłodszych przedszkole
narciarskie.

Poza stokiem czekają na grupy kuligi, ognisko i pieczenie kiełbasek, dania obiadowe w
restauracji BIAŁY MIŚ oraz prawdziwa włoska pizza z naszej pizzerii GAWRA.
Przygotowaliśmy dwie propozycje spędzenia czasu na zimowym szaleństwie w
KOSZAŁKOWIE ofertę elastyczną oraz ofertę pakietową. Zapraszamy do zapoznania się z
ofertami.
Oferta elastyczna to zestaw atrakcyjnych cen przygotowanych specjalnie dla grup. Oferta
niesamowitych wrażeń i atrakcji zimowych dostosowana według indywidualnych potrzeb i
oczekiwań. Od grupy zależy z jakich atrakcji skorzysta.
RODZAJ ATRAKCJI

KOSZT

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
(narty, buty, kije, kask)

do dwóch godzin,

każda kolejna rozpoczęta godzina

27 zł / os
5 zł / os

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SNOWBOARDOWEGO
(deska snowboardowa, bytu, kask)

do dwóch godzin,

każda kolejna rozpoczęta godzina

36 zł / os
5 zł / os

SKIPAS - NARTY / SNOWBOARD 150 pkt (10 wjazdów wyciąg F)

12 zł / os

SNOWTUBING „DĘTKI” - 5 wjazdów

10 zł / os

SNOWTUBING „DĘTKI” - 10 wjazdów

20 zł / os

SKIPAS - NARTY / SNOWBOARD – 2 godzinny

40 zł / os

KARUZELA ŚNIEŻNA 15 okrążeń

5 zł / os

LEKCJA Z INSTRUKTOREM
KULIG z ogniskiem

wg cennika
www.mixtura.pl
12 zł / os

* Wjazdy wyciągami odbywają się za pomocą karty elektronicznej, za które kasa pobiera kaucję zwrotną
w wysokości 20 zł, karta jest przekazywana opiekunowi grupy.
* Nie zwracamy punktów za niewyjeżdżone wjazdy w przypadku grup.
* Skipass 2 godzinny nie działa na snowtuningu.
* Na miejscu punk medyczny.
* Ogólny cennik dostepny na naszej stronie www.wiezyca.pl

POSIŁKI

CENA ZA PORCJE

OBIAD II DANIOWY: zupa pomidorowa, kotlet drobiowy w
zestawie (frytki, surówka z marchewki, kompot domowy)

25,00 zł

OBIAD: kotlet drobiowy w zestawie (frytki, surówka z marchewki,
kompot domowy

20,00 zł

PIZZA

16,00 zł

ZUPA POMIDOROWA + bułka

8,00 zł

Kiełbaska z ogniska + bułka

8,00 zł

Naleśniki z nadzieniem do wyboru

10,00 zł

Ciepłe Napoje : herbata / kakao

3,00 zł

PAKIETY ZIMOWE sezon 2016 / 2017
AKTYWNA ZIMA NA KASZYBACH
W naszej ofercie mamy dla grup przygotowane pakiety zimowe w atrakcyjnych cenach.
Propozycje podzielone są zarówno pod względem wiekowym jak i zainteresowań. Proponowane
pakiety cenowe realizujemy przy grupie min. 15 osobowej.

PAKIET PRZEDSZKOLAKA:




snowtuning – 3 wjazdy
karuzela śnieżna
ognisko w chacie grillowej z pieczeniem
kiełbasek, bułka, herbata,

CENA: 21 zł osoba

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE
"Mixostwory" dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
wypożyczenie sprzętu narciarskiego z
kaskiem

przedszkole narciarskie
(min. grupa 15 osób)


CENA: od 62 zł osoba

PAKIETY SZKOLAKA:



snowtubing – 10 wjazdów
ognisko w chacie grillowej z pieczeniem
kiełbasek, bułka, herbata

CENA: 30 zł osoba

PAKIET NARCIARSKI:





wypożyczenie sprzętu narciarskiego z
kaskiem do 2 godz.
wjazdy wyciągami – skipass 150 pkt
lekcja z instruktorem 50 minut (grupa
min 15 osobowa)
ognisko w chacie grillowej z
pieczeniem kiełbasek, bułka, herbata

CENA: 75 zł osoba

PAKIET SNOWBOARDOWY:






wypożyczenie sprzętu
snowboardowego z kaskiem do 2
godz.
wjazdy wyciągami – skipass 150 pkt
lekcja z instruktorem 50 minut (grupa
min 15 osobowa)
ognisko w chacie grillowej z
pieczeniem kiełbasek, bułka, herbata

CENA: 84 zł osoba

Szczegóły ofert i rezerwacja pod numerem telefonu kom. 883-368-184 w godzinach od
9.00-15.00 lub adresem e-mail: koszalkowo@wiezyca.pl.
Grupy będą obsługiwane wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przybycia drogą
e-mailową na minimum 7 dni przed przyjazdem.
Oferty obowiązują tylko w dni powszednie (poniedziałek - piątek)
Ośrodek KOSZAŁKOWO otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-22.00
Organizujemy również imprezy sportowo – rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, pobyty
wczasowe, wycieczki dla grup szkolnych, imprezy integracyjne, konferencje, szkolenia.
Do każdej grupy podchodzimy induwidualnie, oferty skłądane są na podstawie zapytania.
Aktualności, promocje, pakiety sprawdź na naszej stronie internetowej www.wiezyca.pl
ZAPRASZAMY!!!

