
Słowacja - Chopok - obóz narciarski 
 
Chopok jest największym 

ośrodkiem narciarskim Niskich 

Tatr z licznymi wyciągami w 

miejscowościach: Jasna, Zahradki, 

Bystra i Krpocovo. Można tu 

znaleźć trasy dla początkujących, 

stawiających pierwsze kroki na 

nartach i snowboardzie, oraz trasy 

trudne dla osób zaawansowanych 

(stok slalomowy FIS). Najdłuższa 

trasa liczy ok. 4 km. www.jasna.sk 

 

Program 

 

Obóz narciarski (12-18 lat) 

 

W trakcie obozu czekają na Ciebie zajęcia narciarskie na stokach Chopoka. Odbywają się one 

w wymiarze min. 4,5 h dziennie pod opieką wychowawcy-instruktora. W trakcie zajęć 

przewidujemy krótkie przerwy połączone z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku, lunchu 

(ok.5 EUR). Grupy liczą ok. 10 osób dla osiągnięcia lepszego efektu szkoleniowego. 

Dodatkowo, po zajęciach narciarskich, realizujemy program sportowo-rekreacyjny. 

 

Przykładowy program obozu: 

Dzień 1: Przyjazd do Liptovskiego Mikulasza, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne. 

Dzień 2: Wyjazd na stoki Chopoka, podział na grupy pod względem poziomu 

zaawansowania, szkolenie narciarskie, wieczorem wyjście na kręgle. 

Dzień 3: Szkolenie narciarskie, wieczorem dla chętnych dyskoteka, a dla pozostałych zajęcia 

w sali gimnastycznej. 

Dzień 4: Szkolenie narciarskie, wieczorem obozowy turniej trójek siatkarskich i 

koszykarskich oraz turniej tenisa stołowego. 

Dzień 5: Szkolenie narciarskie, wieczorem dla chętnych wyjście do aquaparku. 

Dzień 6: Szkolenie narciarskie, wieczorem dla chętnych dyskoteka, a dla pozostałych wieczór 

 
» przejdź do galerii 



gier planszowych i integracyjnych. 

Dzień 7: Szkolenie narciarskie, podsumowanie zajęć, wieczorem rozdanie nagród. 

Dzień 8: Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Polski. 

 

 

Program fakultatywny 

 

- aquapark "Tatralandia" - ok. 12 EUR 

- dyskoteka - ok. 3 EUR 

- kręgle, bilard - ok. 3-5 EUR 

 

Zakwaterowanie 

 

Internat szkolny „Demanovka“ w Liptovskim Mikulaszu, segmenty dwupokojowe (3+3) i 

(3+4) z łazienkami. 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 7 noclegów. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w stołówce internatu. 

Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu. Transport: 

autokar (klimatyzacja, WC). Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.- SKI. Opieka 

wychowawcy/instruktora. Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 

Obóz nie jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę jazdy na nartach "od zera". W 

przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec 

modyfikacji. Na obóz należy zabrać ze sobą paszport/dowód osobisty, strój kąpielowy, kaski 

ochronne, które są obowiązkowe poniżej 18 roku życia. Cena nie obejmuje dopłaty za 

transport z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztów karnetów. Ceny 

karnetów w terminach:14-21.01, 21-28.01, 28.01-04.02, 04-11.02 - 105 EUR, 11-18.02 i 18-

25.02 - 115 EUR. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego: ok. 80 EUR/turnus. Przy 

zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 15 EUR zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostały 



wyrządzone żadne szkody. 

 

Terminy i ceny Słowacja - Chopok - obóz narciarski     (skrót: CHOPOK NARTY PAX HB) 
 

Nr grupy Data Cena      

PSMM0114 14.01 - 21.01 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PSMM0121 21.01 - 28.01 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PSMM0128 28.01 - 04.02 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PSMM0204 04.02 - 11.02 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PSMM0211 11.02 - 18.02 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PSMM0218 18.02 - 25.02 1299 zł   1149 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


