
Ustron - zimowa przygoda 
 
   
 

Ustroń - to malownicza miejscowość w Beskidzie Śląskim. To piękne miejsce położone 

wśród gór i lasów, przecięte wstęgą rzeki Wisły, stało się obecnie bardzo popularnym 

ośrodkiem uzdrowiskowo - wypoczyn- 

kowym. Czeka tu na Ciebie mnóstwo atrakcji, zarówno w doskonale położonym na zboczu 

Równicy Ośrodku Wypoczynkowym Ondraszek, jak i jego najbliższej okolicy. Z ośrodka 

górującego nad okolicą można  

podziwiać wyjątkowe i urokliwe krajobrazy. Z pewnością nie będzie czasu na nudę i 

niezależnie od pogody Twoje zimowe ferie w Ustroniu będą wspaniałe. 

 

Program 

 

Obóz zimowa przygoda (9-15 lat) 

 

To nie będzie zwykłe zimowisko. Bogaty program pobytu w Beskidach zapewni Ci dużo 

wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Z nami poznasz nowych przyjaciół i będziesz 

świetnie się bawił. Ulepisz igloo i bałwana, weźmiesz udział w konkursie na śnieżną rzeźbę, a 

podczas zimowej gry terenowej poszukasz skarbu ukrytego na stokach Równicy. Zjazdy na 

„byle czym” i rzucanie śnieżkami do celu to dopiero będzie zabawa. W Leśnym Parku 

Niespodzianek spotkasz się z muflonami i danielami, które swobodnie spacerują wśród 

zwiedzających, i które będziesz mógł karmić z ręki. W sokolarni i sowiarni –

wykwalifikowani sokolnicy zaprezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów. W czasie 

autokarowej wycieczki do Wisły zobaczysz skocznie narciarskie i odwiedzisz muzeum 

Adama Małysza, a następnie mimo zimy spędzisz czas w tropikalnych klimatach Parku 

Wodnego Tropicana w hotelu Gołębiewski, gdzie zjeżdżalnie wodne, basen z falą, jaskinia 

solna, jaccuzi dostarczą Ci gorących atrakcji. Nauczysz się strzelać z łuku i budować zimowe 

szałasy. Weźmiesz udział w szalonym balu karnawałowym we własnoręcznie 

przygotowanych kreacjach. A do tego ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy 

integracyjne, karaoke, dart, wieczory filmowe z popcornem, zabawy z chustą animacyjną, 

zimowa rewia mody i wiele innych atrakcji uzupełnią Twój zimowy wypoczynek w Ustroniu. 

Codziennie będziesz miał możliwość udziału w zajęciach KLUBU PODRÓŻNIKA, na 



których będziemy przemierzać kolejne kontynenty, poznając nowe egzotyczne miejsca oraz 

kulturę i zwyczaje ich mieszkańców. Spróbujesz swoich sił jedząc pałeczkami i poznasz 

odmienny savoir-vivre. Nauczysz się czytać mapę i przewodnik oraz weźmiesz udział w 

seansach filmów podróżniczych. Dołącz do nas i baw się świetnie. 

 

 

Zakwaterowanie 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Ondraszek”  

 

Położenie: 

 

Ustroń Jaszowiec, na zboczach Równicy.  

 

Pokoje: 

 

2-, 3- i 4-osobowych, z łazienkami i TV. Wszystkie pokoje z balkonami, z widokiem na 

okoliczne góry, w recepcji bezpłatne Wi-Fi.  

 

Do dyspozycji uczestników: 

 

Sale konferencyjne, bilard, stół do tenisa stołowego, sale zabaw, a także duży teren wokół 

obiektu, wiata grillowa. Własna górka do zjeżdżania, sanki, „jabłuszka”. 

 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 

7 noclegów. 

Wyżywienie: 

Całodzienne (3 posiłki + deser). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu; ostatni posiłek: 

śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 

Transport: 

Autokar turystyczny. 



Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców i dopasowywane 

do warunków atmosferycznych oraz stanu psychofizycznego uczestników. Prosimy zabrać ze 

sobą strój kąpielowy, rękawiczki, czapkę, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter, buty na 

zmianę. 

 

Terminy i ceny Ustron - zimowa przygoda     (skrót: USTRON ZIMOWA PRZYGODA PAX FB)
 

Nr grupy Data Cena      

KPZU0114 14.01 - 21.01 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZU0121 21.01 - 28.01 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZU0128 28.01 - 04.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZU0204 04.02 - 11.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZU0211 11.02 - 18.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZU0218 18.02 - 25.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


