
Program-informacja o imprezie turystycznej  
KLUSZKOWCE 16-23.02.2019 r. 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY- ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

  
1. MIEJSCOWOŚĆ I TERENY NARCIARSKIE:  
Impreza Turystyczna odbędzie się w Kluszkowcach, gdzie znajduję się Rodzinna Stacja Narciarska Czorsztyn-Ski. 
Ośrodek ten, położony na górze Wdżar na wysokości 767 m n.p.m., oferuje 5 km tras zjazdowych obsługiwanych 
przez 2 nowoczesne wyciągi krzesełkowe i 3 wyciągi orczykowe.   
 
2. ZAKWATEROWANIE: 
Hotel pod Wulkanem*** to nowoczesny obiekt noclegowy oddany do użytku pod koniec 2014 roku. Oferuje 
komfortowo wyposażone pokoje i apartamenty, restaurację oraz dodatkowe atrakcje m.in. SPA, siłownie, pokój 
zabaw. W dolnej części hotelu znajduje się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, serwis oraz przechowalnia sprzętu. 
Hotel usytuowany jest przy stoku, gdzie możemy od razu udać się do kolei krzesełkowej. W pobliżu znajduje się 
bezpłatny parking dla gości hotelowych. 

Gwarantowane usługi hotelowe: bezpłatne korzystanie z siłowni, kącik dla dzieci, bezpłatne korzystanie ze strefy 
SPA dla każdego uczestnika w wyznaczonych godzinach, profesjonalna obsługa recepcji, nieodpłatny depozyt dla 
gości hotelowych, zabezpieczenie łącza internetowego w wyznaczonych strefach.  

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu odjazdu. 
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja o godzinie 19:00 w dniu przyjazdu, a ostatnim śniadanie. 

Więcej szczegółów na temat miejsca zakwaterowania znajdziecie Państwa na stronie internetowej:  http://www.podwulkanem.pl/   

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego w cenie: 

+dzieci - komplet sprzętu na 6 dni - 160zł  (cena dla Fan-Sportu) 

+dorośli - komplet sprzętu na 6 dni - 190 zł (cena dla Fan-Sportu) 

3. TRANSPORT: 

Możecie Państwo zdecydować się na dojazd do miejsca Imprezy Turystycznej we własnym zakresie lub dopłacając 
do ceny 70 zł dołączyć do przejazdu autokarem wynajętym przez Organizatora z Łańcuta lub z Rzeszowa.  

4. CENY: 
 
- POBYT OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 9 LAT 

1540 zł za osobę w pokoju 2-osobowym 

1440 zł za osobę w pokoju 3-osobowym 

1370 zł za osobę w pokoju 4-osobowym 

1475 zł za osobę w pokoju typu studio (2+3) 

  

- POBYT DZIECI  DO 9 LAT 

GRATIS DZIECI PONIŻEJ 3 LAT (przy dwóch pełnopłatnych osobach dorosłych, śpią z rodzicami w jednym 
łóżku)* 

990 ZŁ ZA OSOBĘ - DZIECI OD 3 DO 9 LAT */** 

* Przez recepcję hotelu wymagany jest dokument tożsamości potwierdzający wiek dziecka w dniu zakwaterowania. 

** Podana cena za dzieci od 3 do 9 lat  obowiązuje jeżeli są  zakaterowane jako 2/3/4 lub 5 osoba w pokoju 

 
CENA ZA POBYT OBEJMUJE: 

 7 noclegów w hotelu w pokojach 2,3,4,5-osobowych, wyżywienie 2 razy dziennie w restauracji hotelu, ubezpieczenie 
NNW, podatek VAT 



CENA NIE OBEJMUJE  6 dniowego karnetu narciarskiego Czorsztyn-Ski. Koszt karnetu wynosić będzie dla 
uczestników Imprezy Turystycznej: dla dorosłych (powyżej 15 lat) - 360 zł; dla młodzieży (od 10 do 15 lat) - 300 zł; 
dla dzieci (poniżej 10 lat) - 250 zł. 


