
Czechy - Vrchlabi - obóz narciarski 
 
VRCHLABI - górskie miasteczko 

leżące na wysokości 450 m n.p.m. 

nazywane "Bramą Karkonoszy". 

Ze względu na swoje położenie 

Vrchlabi jest idealną bazą 

wypadową do pobliskich 

miejscowości narciarskich. 

Szpindlerowy Młyn - narciarska 

stolica Czech leżąca w 

Karkonoskim Parku Narodowym. 

Panują tu idealne warunki do jeżdżenia i biegania na nartach przez około 5 miesięcy w roku, 

na bardzo dobrze przygotowanych trasach narciarskich o wszystkich poziomach trudności. 

www.spindleruv-mlyn.com 

 

Program 

 

OBÓZ NARCIARSKI (12-18 lat) 

 

Obóz przeznaczony dla osób, które mają już pierwsze "kroki" na nartach za sobą. W trakcie 

obozu czekają na Ciebie zajęcia narciarskie w ośrodkach „Niedźwiedź“ i „Święty Piotr“ w 

Szpindlerowym Młynie. Odbywają się one w wymiarze min. 4,5h dziennie pod opieką 

wychowawcy/licencjonowanego instruktora (w trakcie zajęć przewidujemy krótkie przerwy 

połączone z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku. Koszt lunchu to ok. 7 EUR). Grupy 

dzielone są na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku. Dodatkowo, po zajęciach 

narciarskich, realizujemy program sportowo/rekreacyjny oraz oferujemy ciekawe zajęcia 

fakultatywne. Zapewniamy codzienny dowóz uczestników do wyciągów narciarskich. 

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM 

 

Dzień 1: Przyjazd do Vrchlabi, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne. 

 

Dzień 2: Wyjazd na zajęcia na stoku, podział na grupy pod względem poziomu 

 
» przejdź do galerii 



zaawansowania, szkolenie narciarskie, wieczorem dyskoteka. 

 

Dzień 3: Szkolenie narciarskie, wieczorem dla chętnych wyjście na łyżwy i kręgle oraz spacer 

po Szpindlerowym Młynie. 

 

Dzień 4: Szkolenie narciarskie, wieczorem ABC serwisowania nart i snowboardów, dla 

chętnych jazda wieczorna oraz wieczór z konsolą XBOX. 

 

Dzień 5: Szkolenie narciarskie, dla chętnych wyścigi na torze saneczkowym. 

 

Dzień 6: Szkolenie narciarskie, wieczorem quiz sportowy, dla chętnych wyjście do 

Aquaparku, oraz turniej gier na konsoli XBOX. 

 

Dzień 7: Szkolenie narciarskie połączone z konkursami jazdy technicznej, podsumowanie 

zajęć, wieczorem rozdanie nagród oraz dyskoteka. 

 

Dzień 8: Po śniadaniu wyjazd do Polski. 

 

Program fakultatywny 

 

– Aquapark, łyżwy, sanki, kręgle – ok. 650 CZK 

 

- Warsztaty z gry na bębnach djembe - 170 PLN ( Bębny djembe to tradycyjny instrument 

muzyczny pochodzący z Afryki. Gramy na nim dłońmi. Podczas zajęć poznacie 3 

podstawowe rodzaje dżwięków wydobywanych z bęmbnów djembe oraz nauczycie się grać 

tradycyjne afrykańskie melodie. Warsztaty obejmują 3 zajęcia po 2h każde). 

 

- Zajęcia z capoeiry - 170 PLN ( Capoeira jest to wywodząca się z tradycji afrykańskiej i 

brazylijskiej sztuka walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na 

kopnięciach. Istotą capoeira są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność 

ataków. Zajęcia z capoeiry odbywać się będą w wymiarze 3 zajęć po 2h każde). 

 

 

Zakwaterowanie 



 

7 noclegów. Hotel Pivovarska Basta*** w miejscowości Vrchlabi, 14 km od centrum 

Szpindlerowego Młyna. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami oraz TV. W hotelu 

znajduje się ogólnodostępna sieć wi-fi. 

 

Świadczenia 

 

7 noclegów. Hotel Pivovarska Basta*** w miejscowości Vrchlabi, 14 km od centrum 

Szpindlerowego Młyna. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami oraz TV. W hotelu 

znajduje się ogólnodostępna sieć wi-fi. 

Śniadania i obiadokolacje w restauracji hotelowej. Pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu. 

Transport autokarem turystycznym. 

Ubezpieczenie: Signal Iduna - SKI. 

Opieka wychowawcy/instruktora. Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 

Obóz nie jest przeznaczony dla osób, które stawiają swoje pierwsze "kroki" na nartach. W 

przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec 

modyfikacji. Na obóz należy zabrać ze sobą paszport/dowód osobisty, zdjęcie do karnetu, 

strój kąpielowy, kaski ochronne, które są obowiązkowe poniżej 18 roku życia; 

snowboardziści ochraniacze na nadgarstki. Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast 

wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztu karnetu. Ceny karnetów: ok. 3300 CZK. 

Przy zakupie karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 CZK. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany cen karnetów wprowadzone przez ośrodek 

narciarski. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego: 900-2000 CZK/6dni. Sugerowane 

kieszonkowe: ok. 1200 CZK (nie dotyczy kosztu karnetu i programu fakultatywnego). 

Realizacja warsztatów z gry na bęmbnach djembe oraz zajęć z capoeiry uzależnione są od 

ilości chętnych. Wszystkim obozowiczom zalecamy wyrobienie karty ISIC, dzięki której 

można uzyskać zniżkę na zakup karnetu (szczegóły na stronie www.isic.pl). 

 

Terminy i ceny Czechy - Vrchlabi - obóz narciarski     (skrót: VRCHLABI PIVOVARSKA BASTA NARTY PAX HB)
 



Nr grupy Data Cena      

PCOV0114 14.01 - 21.01 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PCOV0211 11.02 - 18.02 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


