
 

UWAGA!!!  

NOWE ZAPISY NA KULIG!!! 

ZAPISY Z POPRZEDNIEGO KULIGU SĄ NIEAKTUALNE!!! 
 

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 04.02.2023r.-05.02.2023r. (sobota-niedziela) 

 

PROGRAM: 
 1 Dzień :  
- wyjazd godz. 8.00 z umówionego miejsca zbiórki spotkanie z przewodnikiem,  
- w zależności od warunków pogodowych przejazd na Górę Równica 885 m n.p.m., przejście z przewodnikiem na 
punkt widokowy, czas wolny na skorzystanie z atrakcji typu tor saneczkowy lub odpoczynek w jednej z karczm na 
Równicy: Pod Czarcim Kopytem, Gościniec Równica, Dwór Skibówki lub Zbójnicka Chata, 
- przejazd do Hotelu Krokus, zakwaterowanie, obiad, 
- przejazd autokarem do Doliny Białej Wisełki, 
- godz. 17.00 kulig zaprzęgiem konnym spod 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, 
- wieczorny poczęstunek: barszcz z krokietem, 
- czas na odpoczynek lub zajęcia w grupach z wykorzystaniem sal i atrakcji na terenie hotelu, 
- nocleg. 
2 Dzień :  
- śniadanie, wykwaterowanie do godz. 10:00 
- przejazd Ciuchcią Wiślańską po okolicach Wisły ( czas około 2,5 godz.), trasa:  Wisła centrum - dolina Malinka 
(skocznia im. Adama Małysza ) - zwiedzanie skoczni - przerwa ok.20-30 min.; Wisła Czarne ( mała zapora z 
wodospadem - postój, duża zapora – postój ); dalej Zameczek Prezydenta na Zadnim Groniu - przerwa ok. 20min.; w 
drodze powrotnej postój przy hodowli pstrąga; powrót do Wisły Centrum.  
- obiad w restauracji Hotelu Krokus,  
- spacer po centrum Wisły lub Ustronia,  
- powrót do domu.  
 
Możliwość wykupienia zabiegów SPA oraz dodatkowego jedzenia i napoi na Kuligu we własnym zakresie po uprzednim 
zarezerwowaniu i opłaceniu (jedzenia i napoi na Kuligu) przed wyjazdem (cennik zostanie przesłany na maile do 
kierowników zespołów). 
 
 *Uwaga: czas wolny zostanie uzgodniony na miejscu, możliwe zmiany programowe.   

Koszt:  

Grupa Dofinansowanie-
osoba dorosła  

Dopłata uczestnika 
dorosłego  

Dofinansowanie-
dziecko (do 12 lat) 

Dopłata uczestnika 
dziecka ( do 12 lat) 

G1 340,00 zł 80,00 zł 292,00 zł 68,00 zł 

G2 272,00 zł 148,00 zł 234,00 zł 126,00 zł 

G3 221,00 zł 199,00 zł 190,00 zł 170,00 zł 

G4 170,00 zł 250,00 zł 146,00 zł 214,00 zł 

Organizator zapewnia: 
- opiekę przewodnika,  
- nocleg, śniadanie, 2 x obiad, barszcz z krokietem,  
- przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingi,  
- kulig z ogniskiem i kiełbaską, przejazd Ciuchcią Wiślańską,  
- ubezpieczenie, opłaty rządowe fundusz Gwarancyjny i Pomocowy   

 
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 10.01.2023r. do dnia 17.01.2023r. Pozostała kwota w terminie do 25.01.2023r. 
Minimalna ilość uczestników  80 osób a maksymalna 98 osób (dwa autokary). jedzenia i napoi na Kuligu W przypadku braku 
minimalnej liczby uczestników wycieczka się nie odbędzie. 

 

Zapisy do 17.01.2023r.!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Zgłoszenia przyjmowane będą  u  Joanny Machnik pod nr tel. 32 739 88 43  
Dodatkowych informacji udziela Joanna Łobacz pod nr tel. 32 739 88 06 

 


