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DO ZOBACZENIA! :)

Spotykamy się w otoczeniu gór i zieleni, aby spędzić ten czas 
razem z przyjaciółmi i najbliższymi, by cieszyć się swoją 
obecnością oraz trzeźwym życiem. Ośrodek wczasowy jest 
pięknie położony na zboczu Klimczoka, dzięki czemu cudne 
widoki na górską przyrodę zapierają dech w piersi oraz pozwalają 
odpocząć duszy i ciału. Do samego centrum Szczyrku 
z wszystkimi jego atrakcjami jest tylko 10 min. drogi, zaś miłośnicy 
górskich wędrówek wychodzą prosto z ośrodka na szlaki 
turystyczne. Tutaj wypoczynek połączony z dobrą zabawą 
zadowoli zarówno dorosłych jak i dzieci. Przekonajcie się sami :)  

Rezerwacja

Koszt pobytu to 123 zł osoba/doba. 
Dzieci do lat 5 - Gratis (niezajmujące osobnego miejsca do spania).
Po złożeniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł: 
Panorama S.C., 
nr konta: PEKAO S.A  50 1240 4139 1111 0000 5259 8836. 
 Koszty dodatkowe na miejscu: zabawa taneczna 5 zł / koszty 

organizacyjne 15 zł. 

Informacje ogólne

Koszty

Rezerwacja miejsc na hasło „Zlot” od 2 stycznia 2022 r., 
telefonicznie pod nr telefonu: +48 33 817 82 30 w godzinach 
8.00 - 20.00. Przy składaniu rezerwacji prosimy podać imię
i nazwisko, ilość osób, rodzaj pokoju (2, 3, 4 osobowe) i dane 
kontaktowe.

Uczestnicy dojeżdżający na Zlot w dniu 18.06.2022 chcący mieć 
wykupione wyżywienie w ośrodku „Panorama”, winni ten fakt 
zgłosić dwa tygodnie wcześniej pod nr tel. +48 728 471 227
(Pani Agnieszka Zbijowska).

W sytuacji gdyby Zlot, ze względów niezależnych od ośrodka
 i organizatorów został odwołany, wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Atrakcje:
ź Dla dzieci i nie tylko  -  Manufaktura Słodyczy 
       warsztaty na miejscu w ośrodku.                       Cena: od 30 zł/os.
ź Ognisko o godz. 20.00
      samodzielne pieczenie kiełbasek , pieczywo, musztarda,
      ketchup, herbata.                                                        Cena: 15 zł/os.

Pozostałe atrakcje / Wycieczki:

1./ Kaskada Rzeki Soły - Góra Żar (szczyt w Beskidzie Małym, 
 761 m n.p.m.) - Żywiec
Czas trwania: 9.00 - ok.17.00 / Cena: od 67 zł/os. (bez transportu)

Cena obejmuje: przewodnika, parkingi, bilety na kolejkę linowo-
terenową w obie strony, bilety do Muzeum w Starym Zamku. 
Bilety zostaną rozliczone wg. faktycznej ilości osób zwiedzających.

2./ Szyndzielnia (szczyt w Beskidzie Śląskim, 1028 m n.p.m.)
Czas trwania: 9.00 - 15.00 / Cena: od 56 zł/os. (bez transportu)

Cena obejmuje: przewodnika, parkingi, bilety na kolejkę linową
w obie strony. 
Bilety zostaną rozliczone wg. faktycznej ilości osób zwiedzających.

Istnieje możliwość zejścia z Klimczoka do Ośrodka Wczasowego 
„Panorama”.

3./ Wisła
 Czas trwania: 9.00-17.00 / Cena: od 56 zł/os.  (bez transportu)

Cena obejmuje: przewodnika, parkingi, bilety na kolejkę 
krzesełkową na skocznie w obie strony, bilet do galerii Adama 
Małysza. Bilety zostaną rozliczone wg. faktycznej ilości osób zwiedzających.

Zapisy na ww. wycieczki przyjmuje Pani Agnieszka Zbijowska, 
nr tel. +48 728 471 227

Pełny program Zlotu dostępny na stronach: 
www.aagalicja.pl www.aabielsko.pl  oraz 

17 - 19 czerwca 2022
 Ośrodek Wczasowy „PANORAMA” S.C., ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk

„TRZY LEGATY AA”
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