
Aby lepiej się poznać i czynnie odpocząć przy odkrywaniu piękna Gór w Polskich
Tatrach

ciągle jeszcze trwa chęć nieodparta… zorganizowania kolejnego

„ZIMOWISKA  RODZINNEGO 2022ZIMOWISKA  RODZINNEGO 2022”
w dniach od 13  /niedz./     -  19 lutego     /sob./     2022r.  

I dzień - niedziela – 13 II 
 1130 - Msza  św. w Kościele w Ostrowie
         - po Mszy św. pakowanie bagaży i wyjazd z Ostrowa, a po drodze - czas na posiłek /we własnym zakresie. 
 ok. 2230 – przyjazd do Czorsztyna i zakwaterowanie. W tym dniu posiłki we własnym zakresie – na miejscu będzie  
                   możliwość zrobienia kawy lub herbaty
II dzień – poniedziałek – 14 II                                 
0830 – śniadanie
0930 – wyjazd na stok – Białka Tatrzańska
1700 – obiadokolacja                                                   
1930 – grill, zabawy, konkursy, itp. – na miejscu       
III dzień – wtorek – 15 II                                         
0830 – śniadanie
0930 – wyjazd na termy – „Gorący potok” - Szaflary, zob. 
www.goracypotok.pl
1500 – obiadokolacja                                                           
1700 – dla chętnych wyjazd na stok - Białka Tatrzańska
III dzień – środa – 16 II 
0830 – śniadanie
0930 – wyjazd na stok lub lodowisko - Białka Tatrzańska
1700 – obiadokolacja 
1930 – grill, zabawy, konkursy, itp.– na miejscu                                   

          IV dzień – czwartek – 17 II
0830 – śniadanie
0930 – wyjazd na stok – Białka Tatrzańska
1700 – obiadokolacja                                                           
1930 – grill, zabawy, konkursy, itp. – na miejscu             
V dzień – piątek – 18 II
0830 – śniadanie
0930 – wyjazd na stok - Białka Tatrzańska
1700 – obiadokolacja
1930 – atrakcje, zabawy, konkursy, itp.– na miejscu
VI dzień – sobota – 18 II
0730–   śniadanie
0800–  wyjazd  -  po  drodze  zatrzymanie  w  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia  
            w Krakowie lub na Jasnej Górze i Msza św.  -  obiad we własnym zakresie
                                                   ok. 2300–  planowany powrót do Ostrowa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Zimowisko jest Wspólnym Wypoczynkiem, dlatego w domu pozostawmy chimery, a ze sobą zabierzmy pogodny
 i  zdrowy humor.  Msze  św.  na miejscu  o  godz.  1900 –  każdy uczestnik mile  widziany!  Po Eucharystii  czas  wolny  
na  grilla,  wspólne  zabawy,  gry,  konkursy,  spacery,  itp…  Interesujące  gry,  karty  lub  inne  pomoce  rozrywkowe  
– proszę o zabranie ze sobą.  
2. Zakwaterowanie i wyżywienie: „Gościniec pod smrekami” – Czorsztyn,  zob.  www. gościniec pod smrekami-
Czorsztyn
3. KOSZT  WYJAZDU 
   850 zł od osoby, a dzieci do lat 13 płacą 50 zł. miej, czyli 800 zł. – przy zapisie wpłata 150 zł.- liczy się data dokonania
przedpłaty.  Osoby  spoza  naszej  Parafii  dopłacają  50  zł/os.  Cena  obejmuje:  przejazd  autokarem  wraz  zaplanowanymi
rozjazdami i biletami wstępu, tj: „Gorący potok” – 2,5 godz., „wyposażenie” na grilla, w czwartek – wypożyczenie łyżew i
opłata za lodowisko – na 2 godz.; ubezpieczenie OC i NW, 6 noclegów ze śniadaniami /szwedzki stół/ i 5 obiadokolacje  
w „Gościńcu pod smrekami” w Czorsztynie. 
4. W razie radykalnych podwyżek, niestety może zaistnieć konieczność dopłaty!
TELEFON KONTAKTOWY - Ks. Andrzej Buja - 601 318 114.
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