
ośrodek 
wczasowo-leczniczy 

w wapiennem
Wapienne 45, 38-307 Sękowa

tel. 18 351 81 63 
faks 18 351 90 01

Gmina Sękowa, powiat gorlicki, Małopolska

wapienne@wapienne.pl
www.wapienne.pl

>> NARCIARSTWO BIEGOWE >> OFERTA 3 i 5 dniowa
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Ośrodek Wczasowo–Leczniczy 
w Wapiennem oferuje 
w okresie zimowym:
•	 Przygotowaną trasę biegową 

z założonym śladem na terenie ośrodka;
•	 Wypożyczalnię narciarskiego sprzętu 

biegowego;
•	 Serwis narciarstwa biegowego;
•	 Opiekę instruktora narciarskiego;
•	 Ofertę wyjazdową na kompleks bie-

gowych tras sportowych, śladowych  
i backcountry w Banicy–Krzywej;

•	 Ofertę wyjazdową na narty zjazdowe 
na stok Ski Park Magura w Małastowie;

•	 Szeroką ofertę zabiegową.

Pakiet trzydniowy  [ cena 330 zł ]

W cenie trzydniowego pakietu:
1. Zakwaterowanie w OWL Wapienne
2. Wyżywienie
3. Dowóz na narty:
- zjazdowe: stok Ski Park Maura w Małastowie
- biegowe: kompleks tras biegowych w Banicy–Krzywej
4. Karnet

Program pobytu
Dzień I
18.00  obiadokolacja w ośrodku zakwaterowania
Dzień II  
9.00  śniadanie
10.00 wyjazd na narty ( do wyboru zjazdowe lub biegowe ) 
ciepły posiłek podczas pobytu na stoku
- 16.00 powrót ze stoku
- 17.00 obiadokolacja
- 18.00 korzystanie z oferty zabiegowej ( masaże, zabiegi, 
grota solna, jacuzzi, atlas, sala gimnastyczna) *
Dzień III 
-  9.00 śniadanie
- 10.00 wyjazd na narty ciepły posiłek na stoku

Pakiet pięciodniowy  [ cena 599 zł ]

W cenie pieciodniowego pakietu:
1. Zakwaterowanie w OWL Wapienne
2. Wyżywienie
3. Dowóz na narty:
- zjazdowe: stok Ski Park Maura w Małastowie
- biegowe: kompleks tras biegowych w Banicy–Krzywej
4. Karnet

Program pobytu
Dzień I
18.00  obiadokolacja w ośrodku zakwaterowania
Dzień II - IV
- 9.00  śniadanie
- 10.00 wyjazd na narty ( do wyboru zjazdowe lub biegowe ) 
ciepły posiłek podczas pobytu na stoku
- 16.00 powrót ze stoku
- 17.00 obiadokolacja
- 18.00 korzystanie z oferty zabiegowej ( masaże, zabiegi, 
grota solna, jacuzzi, atlas, sala gimnastyczna)*
Dzień V 
-  9.00 śniadanie
- 10.00 wyjazd na narty, ciepły posiłek na stoku

*oferta płatna

Możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego: biegowego  
w Ośrodku Wapienne, zjazdowego przy stoku Ski Park Magura.


