Program edukacyjno-wypoczynkowy „Z głową
w górach”
Gdzie zapraszamy?
Ośrodek Edukacyjny Sucha Woda to kompleks 6 drewnianych domków, wybudowanych przez
podhalańskich cieślów. Usytuowany jest na spokojnej polanie Lichajówki, zlokalizowanej nieopodal
miejscowości Małe Ciche. Ruch uliczny jest tu znikomy. Z południowych okien roztacza się piękny
widok na niezabudowaną polanę, wielką połać świerkowego lasu i panoramę Tatr, z wyróżniającą się
Wielką Koszystą, Granatami i Kozim Wierchem. W pobliżu ośrodka przepływa górski potok. Domki
mieszczą do 8 osób, mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne.
Na każdy z domków składają się trzy sypialnie, mieszczące łącznie 6–7 osób, balkon, salon z
rozkładaną sofą, w pełni wyposażony aneks kuchenny z lodówką, a także łazienka z prysznicem.
Domki wyposażone są także w telewizor z płaskim ekranem, odtwarzacz DVD. Na miejscu można
bezpłatnie korzystać z WiFi. Do dyspozycji gości jest także taras z zestawem mebli ogrodowych,
ogród, a także prywatny parking.

Jakie atrakcje zapewniamy?
Co takiego mają w sobie Tatry, że rokrocznie przyciągają miliony turystów? Alpejski krajobraz,
wyjątkową w skali Polski przyrodę, fascynującą historię, niespotykane nigdzie więcej gatunki
zwierząt, a może rośliny, które są z nami aż od epoki lodowcowej? O tym, co szczególne, rzadkie i
urzekające opowiemy w poniedziałkowe popołudnie w sali kominkowej głównego domku. Wtorek
poświęcimy całodziennej wycieczce na Gęsią Szyję. Po drodze odwiedzimy ukryte w świerkowym
borze kameralne Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach.
Odetchniemy na Rusinowej Polanie, skąd roztacza się jedna z najpiękniejszych tatrzańskich panoram.
Po zdobyciu reglowego szczytu Gęsiej Szyi czeka nas wizyta u bacy, opowieści o kulturowym wypasie
owiec i fioletowych kobiercach krokusów, porastających wiosną tatrzańskie polany. Z kolei środowe
popołudnie przeznaczymy na warsztaty kreatywne dla dzieci w plenerze, na których mile widziani są
także rodzice. W czwartek zdobędziemy reglowy szczyt - Sarnią Skałę! Powędrujemy Doliną Białego,
staniemy u stóp Giewontu w Dolinie Strążyskiej, zachwycimy się górskim wodospadem - Siklawicą.
Na koniec dnia zabierzemy Was do naszego Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie zobaczycie
interaktywną wystawę pokazującą m.in środowisko jaskiń czy też reglowch hal. W piątkowe
popołudnie zaprosimy Was na grę terenową na leśnych ścieżkach. Czy wygra bystrzejszy,
sprytniejszy, a może ten, kto przyswoił sobie więcej wiedzy? Sami się przekonacie. Na koniec
turnusu pożegnalne ognisko, złożenie przysięgi Przyjaciela Parku i wręczenie medali.
Uwagi organizacyjne:
Turnusy odbędą się w następujących terminach:
●
●
●
●

04.07-11.07
11.07-18.07
18.07-25.07
25.07-01.08
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Rezerwacji można dokonać pod adresem e-mail: tajgolka@tpn.pl. Wszelkie pytania prosimy
kierować na ten sam adres.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14, a kończy o godzinie 10. Zapewniamy prywatny parking,
bezpłatne WiFi, przytulny ogród, zadaszone miejsce na grilla. Nie serwujemy posiłków, domki
wyposażone są w aneksy kuchenne. Nieopodal jest restauracja, zachęcamy do skosztowania smaków
lokalnej kuchni.
Być może zastanie nas deszczowa aura. Wówczas górskie eskapady zorganizujemy w dzień z
najlepszą prognozą. Zachęcamy do udziału we wszystkich aktywnościach, w razie rezygnacji z
którejś z nich koszty nie podlegają zwrotowi. Zapewniamy niezapomnianą górską przygodę, niemałą
dawkę tatrzańskiej wiedzy, opiekę doświadczonych edukatorów, będących zarazem przewodnikami
tatrzańskimi. Łączny koszt tygodniowego turnusu (pobyt w ośrodku wraz z pakietem edukacyjnym)
wynosi 9000 zł (cena pobytu za domek niezależna od ilości osób).
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