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DOLINA CHOCHOŁOWSKA – WYJAZD INTEGRACYJNY 

 
PROGRAM  
1 dzień:  wyjazd z Krosna ok. godz. 7:00 (miejsce zbiórki do uzgodnienia). Przyjazd do Zakopanego ok. godz. 11:00, 
Przejazd na stację narciarską WITÓW-SKI, gdzie przez 3 godziny będzie można poszusować po tamtejszych stokach 
narciarskich (karnet narciarski płatny dodatkowo – 60 zł/os.). Około godziny 15:00 kulig w Dolinie Chochołowskiej. Kulig 
rozpoczynamy na skraju doliny, gdzie na uczestników kuligu będą czekali górale, witając gości zaproszą do zajmowania 
miejsc w saniach. Następnie odpalamy pochodnie, zbójnicy zaopatrzą każde sanie w dobry poczęstunek, po czym 
wyruszycie na godzinną przejażdżkę po Dolinie Chochołowskiej. Po kuligu zaprosimy wszystkich do ogniska, gdzie przy 
muzyce góralskiej w asyście zbójników wyprawimy góralską zabawę. Podczas całej imprezy przygrywać będzie najlepsza 
kapela góralska w Zakopanem, a uczestnicy będą zabawiani żartami i historiami o Tatrach i góralach. W programie: 
witacka, czyli przywitanie naszych gości góralską serdecznością i muzyką, pokazy tańców góralskich, góralskie 
przypowieści, nauka picia po góralsku - poczęstunek gorzałką zbójecką, wspólne śpiewanie przy ognisku! Przez cały czas 
trwania imprezy będzie paliło się ognisko, a obsługa cateringu będzie serwowała przysmaki tradycyjnej kuchni 
gazdowskiej. Po dwóch godzinach zabawy, zakończenie imprezy i przejazd do term w Chochołowie, gdzie przez 3 
godziny będą Państwo mieli możliwość skorzystania ze strefy basenowej oraz leczniczej. Saunarium dodatkowo płatne – 
30 zł/os. Przejazd do pensjonatu na nocleg.  
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zakopanego, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie 

Zakopanego: Krupówki, skocznie narciarskie, Cmentarz na Pęksowycm Brzysku, Kaplica w Jaszczurówce, czas wolny, 

obiad (płatny dodatkowo), a popołudniu wyjazd z Zakopanego. Przyjazd do Krosna w godzinach wieczornych.  

 

Termin: luty 2017 (2 dni/1 nocleg) 
Cena: 465 PLN / os. 
przy 40 osobach płacących  

 
 
Cena zawiera: transport autokarem, 1 nocleg w pensjonacie, 1 śniadanie, kulig, biesiada i ognisko w Dolinie 

Chochołowskiej (menu przy ognisku po kuligu: pyszny domowy bigos, kiełbasa do samodzielnego smażenia, chleb ze 

smalcem, ogórki kiszone, gorąca herbata, pieczywo, dodatki), 3-godzinny pobyt w termach w Chochołowie, przewodnik 

turystyczny drugiego dnia, ubezpieczenie Signal Iduna NWI – 7 000 PLN i NWS – 7 000 PLN. 

Cena nie zawiera: karnetu narciarskiego na 3 godz. – 60 zł/os, obiad drugiego dnia, ubezpieczenie SKI – 30 zł/os. 
 
 


