
 
 

Komisja  ZFŚS  OPA-ROW sp. z o.o. zaprasza pracowników wraz z rodzinami oraz emerytów na  

2-DNIOWĄ WYCIECZKĘ – KULIG DO WISŁY CZARNE 

w dniu 06.01.2023r.-07.01.2023r. (piątek-sobota) 

 

 

PROGRAM: 
 1 Dzień :  
- wyjazd godz. 8.00 z umówionego miejsca zbiórki spotkanie z przewodnikiem,  
- w zależności od warunków pogodowych w ustaleniu z grupą do wyboru atrakcje : przejazd pod skocznię narciarską 
im. Adama Małysza oraz zaporę nad jeziorkiem Czerniańkim, przejście szlakiem do schroniska na Stecówce lub wjazd 
i zjazd wyciągiem na Cieńków albo Skolnity lub przejazd Ciuchcią Martusia po okolicach Wisły ( czas około 2,5 godz. )  
- zakwaterowanie w Rezydencji Izabella,  
- obiadokolacja,  
- czas na odpoczynek lub wspólna integracja z wykorzystaniem sali na terenie hotelu przy muzyce lub dla chętnych 
narciarzy przejazd pod stok Nowa Osada,  
- nocleg. 
 2 Dzień :  
- śniadanie, wykwaterowanie,  
- przejazd autokarem do Doliny Białej Wisełki,  
- godz. 10.30 kulig zaprzęgiem konnym z pod OSP Wisła Czarne (około 30 minut) malowniczą doliną Białej Wisełki. Po 
przejażdżce zapraszamy na ognisko w Kolybie, gdzie podajemy kiełbaskę z dodatkami ( keczup, musztarda, chleb ), 
herbatę z cytryną. Po około 1 godzinie powrót zaprzęgiem konnym ( około 15-20 minut ) na parking przy OSP Wisła 
Czarne.  
- spacer po centrum Wisły,  
- powrót do domu.  

*Uwaga: czas wolny zostanie uzgodniony na miejscu, możliwe zmiany programowe.   
Koszt:  

Grupa Dofinansowanie-
osoba dorosła  

Dopłata uczestnika 
dorosłego  

Dofinansowanie-
dziecko 

Dopłata uczestnika 
dziecka 

G1 320,00 zł 65,00 zł 270,00 zł 55,00 zł 

G2 256,00 zł 129,00 zł 216,00 zł 109,00 zł 

G3 208,00 zł 177,00 zł 176,00 zł 149,00 zł 

G4 160,00 zł 225,00 zł 135,00 zł 190,00 zł 

 
Organizator zapewnia: 

- opiekę przewodnika,  
- obiadokolację, nocleg, śniadanie  
- przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingi,  
- kulig z ogniskiem i kiełbaską,  
- jedną z wybranych atrakcji,  

    - ubezpieczenie. 

 
Zgłoszenia wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 100,00zł (odliczona kwota) przyjmowane będą w siedzibie                  
OPA-ROW sp. z o.o.  u  Joanny Machnik tel. 32 73 988 43 od dnia 22.12.2022. do dnia 28.12.2022r.. Pozostała 
kwota w terminie do 02.01.2023r. Minimalna ilość uczestników 40 osób a maksymalna 49 osób. 
W przypadku braku minimalnej liczby uczestników wycieczka się nie odbędzie. 

 
 

Zapisy do 28.12.2022.!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Zgłoszenia przyjmowane będą  u  Joanny Machnik pod nr tel. 739 88 43  
Dodatkowych informacji udziela Joanna Łobacz pod nr tel. 739 88 06 
 
 
Przedstawiciel  ZFŚS        Dyrektor OPA-ROW sp. z o.o. 
 


