
 ZAKWATEROWANIE:1 dzieñ: Zbiórka i wyjazd o godz. 8.00, Kraków - ul, Ujastek 1, 
12 noclegów w Oœrodku Wypoczynkowym HUCU£, po³o¿onym Kombinat bud. „S”. Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, 
na zboczu doliny Jatny; pokoje 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami. obiad, zapoznanie siê z okolic¹, kolacja, nocleg.
W  oœrodku znajduj¹ siê: sto³ówka, du¿a œwietlica z TV SAT i video 2 - 12 dzieñ: Zapoznanie siê z koñmi w stadninie; zajêcia 
oraz kawiarnia, sala bilardowa, stó³ do tenisa sto³owego, kryta pielêgnacyjne i opieka nad koñmi, psychologia konia, 
uje¿d¿alnia. S¹ tu znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej. podstawy pielêgnacji; nauka jazdy konnej - 10 godzin (ka¿dy 
Oœrodek posiada konie pod siod³o rasy huculskiej, œl¹skiej i uczestnik) pod opiek¹ instruktorów. Dla zaawansowanych: 
arabskiej. Prowadzi naukê jazdy konnej, spacery konne w terenie, skoki przez cavaletti, uje¿d¿anie do skoków, pokonywanie toru 
rajdy konne, rehabilitacjê wad postawy, przeja¿d¿ki bryczkami.

przeszkód, korekcja postawy w skoku, gry i zabawy 
WY¯YWIENIE:

zrêcznoœciowe na koniach, rajdy konne po górach, egzamin 
4 posi³ki dziennie, domowa kuchnia, suchy prowiant na drogê 

jeŸdziecki dyplom z niespodziank¹. Wycieczka do KOZIEJ powrotn¹.
ZAGRODY: przybli¿enie kultury regionalnej - uczestnicy TRANSPORT:
zapoznaj siê i czynnie bior¹ udzia³ w wytworzeniu sera i komfortowy autokar na trasie Kraków - Brenna - Kraków.
degustacji wykonanego produktu. Wycieczka na Równice; KADRA:
Leœny Park Niespodzianek - pokaz lotów ptaków wykwalifikowani wychowawcy, kierownik pedagogiczny, 
drapie¿nych; wycieczka na basen Delfin w Skoczowie, instruktorzy jazdy konnej.
wycieczka autokarowa "Ma³a Pêtla Beskidzka", Koniaków - OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
zwiedzanie pracowni koronkarstwa; Istebna, Wis³a -                                      lekarz na telefon.

UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA zwiedzanie centrum miasta, skocznia. Dyskoteki, ognisko z 
PODATEK VATpieczeniem kie³basek, wycieczki piesze, gry i zabawy z 
PROGRAM POBYTU:   w tym 10 godzin jazdy konnej.konkursami, liczne zajêcia sportowo-rekreacyjne: gry w pi³kê 

no¿n¹, siatkow¹ i koszykówkê, k¹piele w rzece Brennica i wiele 
innych atrakcji. 
13 dzieñ: Wyjazd  po œniadaniu. Powrót do Krakowa ok. 13-
14.00.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

BRENNA i jej okolice nale¿¹ do najbardziej urokliwych miejsc Beskidu Œl¹skiego. Miejscowoœæ po³o¿ona na wysokoœci ok. 420 m n.p.m. 
w dolinie Brennicy odznacza siê górskim, lecz zarazem ³agodnym klimatem. Z trzech stron Brenn¹ otaczaj¹ grzbiety górskie, pokryte 
strzelistymi œwierkami, piêknymi bukami, jaworami i roz³o¿ystymi jod³ami. Z ich stoków wyp³ywaj¹ Ÿród³a krystalicznie czystej wody, 
zmieniaj¹ce siê w szemrz¹ce  potoki,  wij¹ce siê wœród bujnej zieleni i ska³.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                           CENA                IL. DNI
 30.06 - 12.07.14                  1.550 z³                  13
 12.07 - 24.07.14                  1.550 z³                  13

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

10 -15 LAT
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