
Dla rodzin

Tatrzańska 
Przygoda
Wyjazd dostępny dla: 7 lat +



Spływ odbywa się Przełomem Dunajca na 6-osobowych pontonach (min. 3 osoby w pontonie). Ten niekonwencjonalny sposób 
pokonywania Dunajca na górskich pontonach trwa około dwóch godzin. Każdy spływ poprzedza instruktarz, a każdy uczestnik 
jest profesjonalnie wyekwipowany (pagaje, kaski, kamizelki ratunkowe) i przy wtórze komend instruktorskich, pagajem poskramia 
nurt wody. Piękno Pienińskiego Parku Narodowego oraz rześkie, górskie powietrze sprawią, że każdy zapomni o stresach dnia 
codziennego. Podczas spływu rodzinie towarzyszy pilot-sternik, który czuwa nad bezpieczeństwem.

RAFTING DUNAJCEM lub OFFROAD

Dzień 1

Rafting 2-2,5h

7 lat +

Wyprawy off-road to 
zorganizowane przejażdżki specjalnie 

przygotowanymi 
samochodami terenowymi z 

napędem 4×4 po górskich drogach 
(max. 3 osoby w 1 aucie). 

Ukształtowanie terenu okolic 
Zakopanego nie jest przyjazne dla 

kierowców, co z pewnością dostarczy 
wielu wrażeń zarówno małym, jak i 

dużym uczestnikom wyprawy. Wiatr 
szarpiący odzież, woda bryzgająca 

spod kół, a wszystko to przy 
akompaniamencie silnika – 

tych „niedogodności” doświadczy 
każdy, kto zdecyduje się na tę 

wyprawę, a malownicze krajobrazy 
Podhala uzupełniają rajd o 

dodatkowe pozytywne wrażenia.

Offroad 1h



PROPOZYCJA WYCIECZKI PRZYRODNICZEJ

Dzień 2

W Polsce jest około 11000 kilometrów górskich szlaków turystycznych, które prowadzą m.in. przez Tatry. W Tatrach na 
miłośników górskich wędrówek czekają dziesiątki szlaków, od najłatwiejszych do skrajnie trudnych, wymagających 
doświadczenia i rozwagi. Przed Wami wspaniała przygoda, masa niezapomnianych wrażeń i litry świeżego górskiego 
powietrza! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 3 propozycje wycieczek i wiemy, że dacie sobie z nimi radę we własnym 
zakresie:

Trasa łatwa: Doliną Kościeliską do schroniska na Hali Ornak - możliwość 
zwiedzania jaskiń oraz możliwy spacer nad Smreczyński Staw.

Trasa średnio-łatwa: do schroniska nad Morskim Okiem - większość trasy 
wyłożona asfaltem; możliwy spacer nad Czarny Staw pod Rysami.

Trasa średnio-trudna: na Halę Gąsienicowa + Czarny Staw Gąsienicowy; 
trasa przyjemna choć z większą ilością przewyższeń.

4-6h
Hala Ornak: 

1100 m. n. p. m.
Odległość w obie strony: 

ok. 12 - 13 km. 7 lat +

5-6h
Morskie Oko: 

1395 m. n. p. m.
Odległość w obie strony: 

ok. 18,5 km. 8 lat +

6-7h
Czarny Staw: 

1624 m. n. p. m.
Odległość w obie strony: 

ok. 13 km. 9 lat +



ZABAWA NA GUBAŁÓWCE
Dzień 3

ADVENTURE PARK PRZYGODY to miejsce gdzie możesz zapomnieć o codzienności 
i poczuć smak zabawy i śmiechu. Park znajduje się na samym szczycie Gubałówki 
(wejście lub wjazd kolejką we własnym zakresie). Uczestnicy przed wejściem do parku 
zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, karabinki, 
rolkę, kask) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Pakiet 3w1 obejmuje:

Park Linowy Duży (6-8 metrów wysokości) lub Park Linowy Junior (2-3 metry wysokości) - spacer 
systemem platform zainstalowanych pomiędzy drzewami.

Tyrolka - maksymalna dawka adrenaliny podczas 350-metrowego zjazdu z platformy zawieszonej na 
wysokości 9 metrów nad ziemią - najdłuższy zjazd na Podhalu i przepiękne widoki na panoramę Tatr!

Skok z wieży mocy - wahadło połączone ze skokiem na bungee – umieszczone jest pomiędzy 
drzewami na wysokości 12 metrów lub (do wyboru) Ścianka wspinaczkowa z kilkoma drogami o 
różnej skali trudności.

3h

1,5h

7 lat +

7 lat +

LASER TAG (PAINTBALL LASEROWY) - to stosunkowo 
nowa forma rozrywki, w której gracze otrzymują karabin 
strzelający bezpieczną wiązką laserową. Nie martwimy się 
zatem o ew. siniaki, czy ślady farby, a odpowiedni scenariusz 
rozgrywki pozwoli uczestnikom skupić się na dobrej zabawie!



Cena obejmuje:

Rodzina (min. 1 dziecko do 18 r. ż.): 2-osobowa 3-6 - osobowa

Pensjonat - pokoje z łazienkami 680 zł/osobę 620 zł/osobę

Hotel *** z basenem 920 zł/osobę 860 zł/osobę

Hotel **** 1120 zł/osobę 1090 zł/osobę

Zakwaterowanie w okolicach Zakopanego zgodnie z wybranym standardem. Dzieci do lat 3 (nocleg na 
łóżku rodziców) - gratis!

Wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja.

Voucher na 5 atrakcjI: 1) Wyprawa Off-road lub Rafting Dunajcem 2) 
Park Linowy, 3) Tyrolka XXL, 4) Ścianka wspinaczkowa lub Skok z 
wieży mocy 12 m. 5) Laser Tag VIP lub Paintball 200 kulek.

Cena nie obejmuje:
Transportu do odwiedzanych miejsc - dojazd własny.

Atrakcji nie objętych ceną pobytu jak np. bilet wstępu do TPN-u, 
wjazd/zjazd kolejką na Gubałówkę.

mateusz@fokus.waw.pl

535-477-157

ZAREZERWUJ JUŻ  DZIŚ!
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