
Czarna Góra - Obóz snowboardowy grupa początkująca 
 
Czarna Góra to coraz bardziej 

popularny region na turystycznej 

mapie Polski. Malownicze góry i 

profesjonalnie przygotowane stoki 

przyciągają miłośników białego 

szaleństwa. Narciarze i 

snowboardziści znajdą tutaj z 

pewnością stok i trasę 

odpowiadającą własnym 

umiejętnościom. Czarna Góra to 

około 10km doskonale 

utrzymanych i naśnieżanych terenów zjazdowych. 

 

Program 

 

Obóz snowboardowy grupa początkująca (7-12 lat) (13-18 lat) 

 

Obóz przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze snowboardem. Codzienne 

4-godzinne szkolenia na stokach Czarnej Góry w asyście wykwalifikowanej kadry 

instruktorskiej. W trakcie trwania obozu nauczycie się: prawidłowej postawy ciała podczas 

jazdy, bezpiecznych upadków, skutecznego hamowania, kontrolowania prędkości, zjazdów 

pługiem oraz szusem, a także różnych technik skrętów. Do każdych zajęć przygotuje Was 

kreatywna rozgrzewka. Instruktorzy pomogą Wam dobrać odpowiedni sprzęt, który po obozie 

będziecie umieli ustawiać i konserwować. Zapraszamy do wspólnego białego szaleństwa! 

Uwaga: cena nie zawiera kosztu karnetów oraz wypożyczenia sprzętu snowboardowego. 

 

Program fakultatywny 

 

2 – godzinne popołudniowe szusowanie na stoku– koszt około 59 PLN/os. 

Dla grupy narciarsko-snowboardowej dopłata 19 zł. 

Cena zawiera: opiekę instruktorów, transport, skipass. Cena nie zawiera kosztu 

wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego.  

 
» przejdź do galerii 



 

 

Zakwaterowanie 

 

7 noclegów w Pensjonacie „u Wanata”. Pokoje 2-, 3 -,4 - osobowe z łazienkami. Do 

dyspozycji: sala do tenisa stołowego, sala telewizyjna i świetlica. 

 

Świadczenia 

 

3 posiłki dziennie + podwieczorek w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną. Transport: 

Autokar turystyczny.. Ubezpieczenie Signal Iduna S.A. Opieka wychowawcy-instruktora. 

Realizacja programu.  

 

Informacje praktyczne 

 

Cena 6 – dniowego karnetu : ok. 369 PLN/os.  

Wypożyczenie sprzętu (dzień/komplet) - ok. 40 PLN/dzień  

Terminy i 
ceny 

Czarna Góra - Obóz snowboardowy grupa początkująca     (skrót: CZARNA GORA SNOWBOARDOWY 
POCZATKUJACY PAX FB) 

 

Nr grupy Data Cena      

APCG0114 14.01 - 21.01 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APCG0121 21.01 - 28.01 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APCG0128 28.01 - 04.02 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APCG0204 04.02 - 11.02 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APCG0211 11.02 - 18.02 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

APCG0218 18.02 - 25.02 1199 zł   1099 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


