
Program-informacja o imprezie turystycznej  
KLUSZKOWCE 07-13.02.2021 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: 
WILLA ŻEGLARSKI - obiekt położony w Kluszkowcach, 1,6 km od dolnej stacji wyciągu Czorsztyn-ski, 600 m 
od Jeziora Czorsztyńskiego i ścieżki rowerowej Velo Czorsztyn. Ośrodek jest po kapitalnym remoncie w 2019 roku, 
nowocześnie urządzony. Oferuje pokoje 2,3,4 i 5 osobowe (w większości pokoi są łóżka piętrowe). W Willi Żeglarski 
znajduje się klimatyczne bistro Food Makerzy. Resteuracja ta w orginalnym wystroju stanowi świetne miejsce dla 
spotkań rodzinnych. Do dyspozcyji gości są gry planszowe. Ponadto w ośrodku znajduje się: monitorowana 
przechowalnia nart, piłkarzyki i stół do tenisa stołowego. 

 Willa została udekorowana w stylu marynistycznym za wyjątkiem restauracji która jest celowo zaciemniona by 
stworzyć niepowtarzalny klimat. W każdym łóżku zamontowana została lampka i gniazdko dla wygody osób 
czytających lub korzystających z laptopa. Piękne bielone drewniane szafy, stoliki i wieszaczki to standard każdego 
pokoju. W każdym pokoju jest TV i sygnał WiFi. Pokoje zostały przedzielone ścianami z sylikatów dla zwiększenia 
prywatności i akustyki każdego pomieszczenia. 

 

3. TRANSPORT: 

Dojazd do miejsca Imprezy Turystycznej we własnym zakresie. 

4. CENY: 
 
- POBYT OSÓB DOROSŁYCH 

920 zł za osobę 

  

- POBYT DZIECI  

820 zł za osobę 
 
CENA ZA POBYT OBEJMUJE: 

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

 
 
CENA NIE OBEJMUJE  5 dniowego karnetu narciarskiego Czorsztyn-Ski. 
- dorośli (powyżej 15 lat do 60 lat) -  zł 

- junior (od 10 do 15 lat, senior 60+ ) -  zł 

 - dzieci (poniżej 10 lat) -  zł 

 - dzieci do 120 cm wzrostu - karnet gratis 

 


