
Biuro Podróży OLESTUR
Rynek 20/2

46-300 Olesno
tel. 601 976 069

                                                                                                                                                               34 358 26 32

Zieleniec
Narty/Snowboard

Termin: 27.12.2019 r.
Cena: 135 zł
Miejsce wyjazdu: Olesno (4:30), Kluczbork (5:00), Kępno (5:45), Syców (6:10)

W cenie wyjazdu:

- przejazd autokarem;
- obiad dwudaniowy;
- grzane wino lub ciepła herbata;
- pomoc przy rezerwacji sprzętu, lekcji oraz karnetów;
- zniżki na karnety i sprzęt;
- obecność pilota wycieczek;
- ubezpieczenie (szczegóły poniżej).

Cena nie obejmuje:

- wypożyczenia sprzętu narciarskiego (narty, buty, kije, kask - 45 zł/os.) lub
snowboardowego (deska, buty, kask - 50 zł/os.);

- skipass 7-godzinny (90 zł/os.);
- szkolenia narciarskiego lub snowboardowego (cennik poniżej).

Opis:

Zieleniec jest jednym z największych ośrodków sportów zimowych w Polsce. Posiada trasy o
różnym poziomie trudności. Zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z białym 
szaleństwem jak i dla wprawionych narciarzy i snowboardzistów. Zieleniec Ski Arena to 23 
kilometry tras i 29 wyciągów narciarskich oddanych do użytku turystów. Ponadto w 
miejscowości znajduje się wiele restauracji i barów co jeszcze bardziej oddaje alpejski klimat
Zieleńca, a pogoda gwarantuje śnieg przez całą zimę. Dla osób lubiących spacery Zieleniec

oferuje możliwość zobaczenia malowniczo położonego kościoła św. Anny w Zieleńcu. 

Dodatkową atrakcją jest położone po czeskiej stronie gór schronisko o nazwie Masarykowa 

Chata (około 15 min spacerem od górnej stacji wyciągu W3), w której zjeść można smažený
sýr i napić się czeskiego piwa.



Ubezpieczenie:
Uczestnicy ubezpieczeni są na czas trwania wyjazdu w Allianz   Polska S.A.w zakresie NNW.

Ubezpieczenie obejmuje:
- Assistance (2000 zł)
- Assistance Sport
- Nnw (20 000 zł)
- OC (300 000 zł)
- Klauzula alkoholowa

Transport:

Autokary, którymi podróżować będą Państwo są naszą własnością. Wyposażone są w pasy 

bezpieczeństwa i klimatyzację. Wyjazd realizowany jest z Olesna, Kluczborka, Kępna, 

Sycowa. Termin i godzina wyjazdu potwierdzona będzie ze wcześniejszym wyprzedzeniem.

Istnieje możliwość transportu większej grupy z miejsca zamieszkania na miejsce wyjazdu 

(posiadamy również busy 8, 12 i 20-osobowe). Po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu 

warunków.

Wypożyczenie sprzętu:

Dla zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu oferujemy atrakcyjne ceny. Usługi te

https://www.allianzonline.pl/


świadczone są przez zaprzyjaźnioną firmę. Wypożyczany sprzęt pochodzi od światowej klasy

producentów tj. VOLKL, BURTON, DALBELLO. Pamiętaj, że odpowiedni dobór sprzętu
przekłada się bezpośrednio na komfortową, bezpieczną jazdę oraz satysfakcję z szusowania
po stokach.

Szkolenie:

Współpraca z jednym z zielenieckich przedsiębiorstwo gwarantuje jakości wykonywanych 

usług. Instruktorzy tej szkoły posiadają doświadczenie oraz uprawnienia umożliwiającym im

naukę narciarstwa/snowboardu. Ponadto do 14 dni przed wyjazdem możliwa jest rezerwacja 

lekcji indywidualnych.


