OBÓZ rekreacyjno-SPORTOWy

Centrum hotelowe „chrobry” pokrzywna

TERMIN:

03.08.2018 - 12.08.2018

ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wypoczynkowy „CHROBRY”
w malowniczej miejscowości Pokrzywna w Górach Opawskich. W skład
kompleksu wchodzi: restauracja, sale konferencyjne,
Pokoje są funkcjonalnie umeblowane i wyposażone w wygodne łóżka ,
łazienkę z kabiną prysznicową, , T V – S A T. Na terenie całego Hotelu
Chrobry dostępny jest bezprzewodowy , nieodpłatny Internet .

CENA :1390 pln
CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem
 zakwaterowanie
 całodzienne wyżywienie + podwieczorek
 korzystanie z kompleksu rozrywkowego
 korzystanie z hali sportowej
 pływalnia o wymiarach olimpijskich
 wycieczki fakultatywne
 opiekę kadry trenerskiej
 ubezpieczenie NNW (wariant podstawowy)
UWAGI: Zaliczka w wysokości 200 pln do dnia 15.04.2018 pozostała część kwoty (1190 pln)
do dnia 15.06.2018 przelewem na konto: Deutsche Bank 78191010482617000602910001

PARK ROZRYWKI ROSENAU – ZAGINIONE MIASTO: https://www.youtube.com/watch?v=2fFl-ovp0ME

KONTAKT:

501-671-860 ,

501-087-132,

606-448-210

OBÓZ rekreacyjno-SPORTOWy
ATRAKCJE : Wejście do Interaktywnego Parku Rozrywki "Rosenau - Zaginione Miasto" w Parku:
- Jedno Wejście do Parku Żywiołów i Ogrodu Wody
- Jedno Wejście do Stonehenge
- Jedno Wejście do Jaskini Wilka i Niedźwiedzia (mechaniczne zwierzęta - animatronici)
- Jedno Wejście do Sztolni złota, wykopaliska skarbów
- Karuzela(2 razy)
- SnowTubing – zjazd na pontonie (2 razy)
- Sala do zajęć tanecznych, sportowych
- Korzystanie z kajaków i rowerków wodnych
(2 razy bezpłatnie w godzinach nie komercyjnych)
- Korzystanie z basenu strzeżonego ze zjeżdżalnią bez ograniczeń
- Sala multimedialna (projektor, ekran), tenis stołowy
- 2x dyskoteki
- 1x ognisko z kiełbaskami
- zajęcia sportowe na pływalni olimpijskiej (50m)

WYCIECZKI:

1. Wycieczka do Czech - zwiedzanie miasta Złote Hory, muzeum złota, przejazd do Rejvizu
(rezerwat przyrody bagiennej), zwiedzanie uzdrowiska Jesenik, wyciąg krzesełkowy na Śerak
oraz zwiedzanie jaskiń na Pomezi , Lipova Lazane.

2. Wycieczki piesze
- wyjście z przewodnikiem na Biskupią Kopę (890 m. n.p.m.), po drodze schronisko, na
szczycie wieża widokowa
- wyjście z przewodnikiem na Żabie Oczko (wyrobisko dawnych kamieniołomów), czas trwania
wycieczki ok 2,5 godziny

