Zielona Szkoła – Międzybrodzie Bialskie
SPORT & FUN - program 5 dniowy

Międzybrodzie Bialskie to wypoczynkowa, malowniczo położona miejscowość w Beskidzie Małym,
niedaleko Żywca. Usytuowana z jednej strony u podnóża Góry Żar, a z drugiej nad samym Jeziorem
Międzybrodzkim, miejscowość ta idealnie nadaje się do pieszych wędrówek, uprawiania sportów wodnych
oraz aktywnego, zdrowego wypoczynku dzieci i młodzieży. To także doskonała baza wypadowa do
okolicznych parków rozrywek takich jak Energylandia w Zatorze i sąsiedzki Park Zatorlandia czyli Park
Dinozaurów, Park Owadów, Park Mitologii, Park Bajek i wodnych stworzeń, a także Park Miniatur w
Inwałdzie i wiele innych atrakcji.

OWR Silesia to komfortowy, przytulny ośrodek wypoczynkowy. Uczestnicy będą zakwaterowani w
pokojach 3-5 osobowych. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę oraz TV SAT. W ośrodku znajdują się
świetlice (TV, sprzęt audio-wideo, gry stołowe), duża hala sportowa, siłownia, jacuzzi oraz sauna. Na
zewnątrz ośrodka do dyspozycji uczestników jest zadaszony grill, boisko sportowe oraz kort tenisowy.

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. Wyśmienite jedzenie jest chlubą ośrodka.

Przykładowy pogram
Dzień 1
zbiórka pod szkołą w godzinach rannych, wyjazd grupy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad,
rozgrywki sportowe, kolacja, gra terenowa - flagi lub zajęcia sportowe na hali

Dzień 2
śniadanie, całodniowa wycieczka do parku rozrywki Energylandia i korzystanie bez limitu ze wszystkich
atrakcji, obiad na miejscu, powrót do ośrodka, kolacja, karaoke lub rozgrywki sportowe na hali

Dzień 3
śniadanie, całodniowa wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w Inwałdzie (zwiedzanie najsłynniejszych
zabytków świata, kino 5 D, wystawa Tutenchamon, Egipt Horror Show, Dancing Fly + korzystanie bez
limitu z atrakcji lunaparkowych), obiad na miejscu, powrót do ośrodka, kolacja - ognisko - wieczór
biesiadny

Dzień 4
śniadanie, wycieczka do Ustronia - zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek (przyrodniczy park dzikich
zwierząt- muflony, jelenie, sowy...), powrót do ośrodka, obiad, gry i zabawy sportowe na terenie ośrodka
(baloniada, piłka ręczna lub nożna, koszykówka), kolacja, dyskoteka

Dzień 5
śniadanie, wycieczka piesza na Górę Żar, wejście do parku linowego, powrót do ośrodka, obiad + suchy
prowiant, wykwaterowanie grupy, powrót do Warszawy w godzinach wieczornych

Oferta dla 45 os. + 3 opiekunów gratis

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, w tym wejścia do zawartych w ofercie atrakcji (całodniowy bilet do parku rozrywki Energylandia,
całodniowy bilet do parku miniatur w Inwałdzie, bilet wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek, przejście 1
trasy w parku linowym Trollandia), dostęp do zaplecza sportowego ośrodka, bezpłatny pobyt 3 opiekunów,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna oraz opiekę przedstawiciela biura podczas realizacji całego programu.
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).
Istniej możliwość włączenia do programu wycieczki do Wisły wraz z 1.5 godz. wejściem do
aquparku w Hotelu Gołębiewskim za dopłatą (do lat 12 +15 zł, powyżej lat 12 +30 zł), wycieczki do
Wadowic, Wieliczki + zwiedzanie kopalni (+ 40 zł), Zatoru (Parku Dinozaurów, Mitologii, Owadów
+ 50 zł bilet kombi do 3 parków + obiad)

