
Poronin - kolonia i obóz snowboardowo – taneczny 
 
Poronin - kolonia i obóz 

snowboardowo-taneczny (7-13 lat) 

(14-18 lat) 

 

Program 

 

Poronin – idealne miejsce na 

zimowy wypoczynek. Stąd 

wszędzie blisko, zarówno do 

centrum sportów zimowych w 

Białce Tatrzańskiej, Jurgowie i Czarnej Górze, jak i do „zimowej stolicy” Polski Zakopanego. 

Trenuj na Bani, szusuj na Kotelnicy, pokaż klasę w Jurgowie. 

 

Na obóz zapraszamy osoby, które chcą połączyć jazdę na snowboardzie z zajęciami 

tanecznymi. Proponujemy codzienne zajęcia na stokach Białki Tatrzańskiej, Jurgowa i 

Czarnej Góry. Treningi na stokach odbywać się będą pod opieką wykwalifikowanych 

instruktorów. Grupy zostaną podzielone ze względu na wiek i umiejętności. Zajęcia taneczne 

natomiast poprowadzą profesjonalni instruktorzy tańca.Codzienne treningi obejmować będą 

zarówno proste elementy tańców solowych jak i złożone układy grupowe nie ominie również 

„nocne szusowanie” na stokach w Białce Tatrzańskiej oraz show taneczny na zakończenie 

obozu. 

 

Dodatkowo dla wszystkich: wycieczka do Zakopanego, zwiedzanie miasta, spacer po 

gwarnych i kolorowych Krupówkach. Szaleństwa w aquaparku i na lodowisku. ”Góralski 

wieczór w kolibie” z ogniskiem i kiełbaskami. Pobyt na basenie w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Limba”. Dyskoteki, quizy, gry zespołowe, grupowe rozgrywki na 

świeżym powietrzu, zjeżdżanie na sankach, jabłuszkach i na czym się da. 

 

UWAGA! 

 

Należy zabrać: strój kąpielowy, wygodny strój do tańca. 

 

 
» przejdź do galerii 



Program fakultatywny 

 

Pobyt w kompleksie basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej - Cena: 50 PLN 

 

Nocne szusowanie na stokach Białki Tatrzańskiej- 60 PLN 

 

 

Zakwaterowanie 

 

Ośrodek Wypoczynkowy LIMBA - położony w spokojnej, ładnej okolicy. Obiekt z basenem. 

Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i TV; obiekt doskonale przygotowany do organizowania 

obozów młodzieżowych. Posiada dużą jadalnię, dwie lustrzane sale taneczne o powierzchni 

130 i 100 m2., świetlicę ze stołami do tenisa i bilardu oraz grami zręcznościowymi, salę 

konferencyjną oraz kolibę do imprez integracyjnych. 

 

www.limba-poronin.pl 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 7 noclegów 

 

Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). Śniadania i kolacje w formie bufetu, 

obiady serwowane, a gorące napoje przez cały dzień. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 

 

Transport: autokar z klimatyzacją. 

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 

 

Opieka pedagogiczna i instruktora. 

 

Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 



Uczestnicy powinni zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną.  

 

Koszt karnetu narciarskiego 350 PLN/6 dni 

 

Terminy i 
ceny 

Poronin - kolonia i obóz snowboardowo - taneczny     (skrót: PORONIN KOLONIA I OBOZ 
SNOWBOARDOWO-TANECZNY PAX FB)

 

Nr grupy Data Cena      

BOPP0114 14.01 - 21.01 1299 zł   1199 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

BOPP0121 21.01 - 28.01 1299 zł   1199 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

BOPP0128 28.01 - 04.02 1299 zł   1199 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

BOPP0204 04.02 - 11.02 1299 zł   1199 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

BOPP0211 11.02 - 18.02 1299 zł   1199 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

BOPP0218 18.02 - 25.02 1299 zł Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


