Zielona Szkoła – Nowy Sącz
Na sportowo - program 5 dniowy
Beskid Sądecki to niezwykle urokliwy region Polski, gdzie wspaniałe, górskie powietrze i przepiękne
krajobrazy pozwolą każdemu oderwać się od zgiełku i gwaru codziennego życia.
Szczególnie malownicza jest Dolina Popradu z tworzącymi meandrami. Własnie w tym uroczym regionie
proponujemy Wam aktywny wypoczynek, połączony z relaksem na łonie natury.

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Rezydencja Las Vegas***" to bezpieczna ogrodzona posiadłość o
pow. 2 ha znajdująca się na przedmieściach Nowego Sącza, na trasie do Piwnicznej, w miejscowości
Barcice.
Ośrodek usytuowany jest w malowniczym parku sosnowym nad brzegiem rzeki Poprad. Atutem jest
niewatpliwie rozciągający się wokół przepiękny widok Popradzkiego Parku Krajobrazowego i bogate
zaplecze sportowe, które ściąga zgrupowania liczących się klubów piłkarskich i nie tylko.
Ośrodek posiada bowiem 2 profesjonalne boiska do piłki nożnej, halę sportową do piłki ręcznej i siatkowej,
boisko do siatkowki i piłki plażowej, siłownię, basen letni, gabinet odnowy biologicznej z sauną i jacuzzi.
Dodatkowo ośrodek wyposażony jest w świetlice, stół do ping-ponga, cymbergaj, piłkarzyki i wiatę grillową.

Pobyt zaczyna się obiadem i kończy dodatkowym obiadem + suchym prowiantem na podróż.
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane są do
stołu. Wyżywienie dopasowane jest do grup sportowych.

Przykładowy pogram
Dzień 1
zbiórka pod szkołą w godzinach rannych, wyjazd grupy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad,
wycieczka piesza po okolicy lub zajęcia integracyjno-sportowe, kolacja, dyskoteka

Dzień 2
śniadanie, zajęcia sportowe z instruktorami (piłka nożna, siatkówka), obiad, rozgrywki międzyklasowe w
piłce nożnej i siatkówce, kolacja w formie grilla

Dzień 3
śniadanie, wycieczka autokarowa do Starego i Nowego Sącza, zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego z
przewodnikiem, powrót do ośrodka, obiad, rozgrywki sportowe z instruktorami, kolacja, gra terenowa – flagi

Dzień 4
śniadanie, całodniowa wycieczka powiązana ze spływem przełomem Dunajca, obiad w Szczawnicy, spacer
po miasteczku, powrót do ośrodka, sport na wesoło, czyli turniej baloniady, kolacja, gra terenowa-podchody

Dzień 5
śniadanie, zajęcia sportowe na terenie ośrodka, wykwaterowanie, obiad + suchy prowiant, wyjazd grupy,
przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych

Cena zawiera : Transport autokarem w obie strony + autokar na miejscu do dyspozycji grupy, 4 noclegi,
wyżywienie wedle oferty, tj. 4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje + suchy prowiant na drogę, realizację
programu, dostęp do zaplecza sportowego ośrodka, w tym wynajem boiska piłkarskiego bocznego i hali
sportowej, ubezpieczenie NNW Signal Iduna oraz opiekę przedstawiciela biura podczas realizacji całego
programu oraz 2 instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych.
Dodatkowe informacje
–

Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji
wynosi 20 zł. Ubezpieczenie jest ważne przy udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego
wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie należy wykupić przy wpłacie zaliczki, wraz z
podaniem danych dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia).

