
OFERTA POBYTOWA
obozy



     

1.  Wycieczka autokarowa pół dniowa "Kaskada rzeki Soły" z wjazdem kolejka torową na Górę Żar oraz zwiedzanie 
      elektrowni szczytowo-pompowej (wewnątrz góry)
2.  Wycieczka "Pętla Beskidzka" Koniaków, Istebna, Wisła, Ustroń z wjazdem Kolejka na Czantorie, Parkiem 
      linowym na Górze Równica lub do zespołu basenówTropikana w Hotelu Gołębiowski w Wiśle, oraz Szczyrk
3.  Wycieczka piesza całodniowa z przewodnikiem na Barania Górę, lub na Halę Boraczą (dla słabiej chodzących),  
      możliwe inne trasy (góry)
4.  Wycieczka piesza pól dniowa zwiedzanie fortów obronnych "Westerplatte Południa" w Węgierskiej Górce i Żabnicy
5.  Wycieczka pół dniowa do Milówki - Stara Chałupa i "Leśny Ogród"(ogród botaniczny sezonowy z atrakcjami)
6.  Wycieczka na Słowację - Jaskinia Svobody w Demanovej i baseny termalne Besanovej, lub Tatralandii
7.  Zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu
8.  Park linowy w Milówce

     
•  Kulig z pieczeniem kiełbasek  - 65zł/os (latem na kołach)
•  Kapela góralska - 600zł - 2h
•  D.J. - 500 - 1500zł
•  Paintball - 50zł/os - 200 kulek
•  Wspinaczka skałkowa- 35-55zł lub sztuczna ścianka - 30zł
•  Rejsy jachtem po jeziorze Żywieckim - 20-40zł/os
•  Jazda konna - 60zł/h/os
•  Przewodnik – 200-500 zł/dzień
•  Lot szybowcem z instruktorem ceny do uzgodnienia
•  Możliwość zorganizowania różnego rodzaju gier i zabaw integracyjnych, cena w zależności od rodzaju zabaw 
     (przeciąganie liny, konkursy drwali, wyścigi w workach, równoważnia, zawody w piciu piwa, walki gladiatorów, 
     tradycyjne dyscypliny sportowe na hali sportowej lub na wolnym powietrzu (siatkówka, badminton itp.)
•  Pokaz gry na instrumentach ludowych prowadzony przez  gawędziarza Jacentego Ignatowicza uczestnika 
     programu Mam talent – ok. 250zł

WRZOS resort & wellness
ul. Parkowa 11
34-350 Węgierska Górka
www.krw-wrzos.pl
tel. 693 079 118
e-mail: biuro@krw-wrzos.pl

Cena zależna od:
•  Terminu pobytu
•  Wieku uczestników
•  Rodzaju pokoju
•  Ilości uczestników
•  Ilości dni pobytu

Wyróżnia nas profesjonalizm, nieustanny rozwój i elastyczność.
Wrzos resort & wellness cieszy się uznaniem wśród wczasowiczów

z całej Polski i nie tylko.

Koszt pobytu, czyli nocleg w pokojach (2,3,4,5,6  osobowych), z TV, Internet-WI FI, pełnym węzłem sanitarnym 
i dobrym urozmaiconym wyżywieniem 3x dziennie dzieci do 4 do 12 lat  od 115 zł /os/doba 

osoby powyżej 12 lat 135 zł/os/doba zaczynając obiadem a kończąc śniadaniem.

Halę sportową i basen każda grupa rezerwuje indywidualnie.

Istnieje możliwość zorganizowania ogniska zamiast kolacji.

Jeden opiekun  na 20 uczestników gratis!

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI:

DODATKOWO DO WYKUPIENIA:

Wyżywienie:
•  Smaczne i urozmaicone
•  Śniadania serwowane do stolików na półmiskach
•  Obiad serwowany do stolika z dwóch dań, kompot i podwieczorek
•  Kolacja podawana na półmiskach do stolików
•  Suchy prowiant za niewykorzystany posiłek

W bliskim sąsiedztwie Ośrodka znajdują się:
•  Sala gimnastyczna o wym. 24x12m w pobliskiej szkole - 33/864 14 17
•  Boisko trawiaste pełnowymiarowe
•  Bieżnia lekkoatletyczna
•  Orlik 60m x 30m ze sztuczną trawą przy szkole podstawowej
•  Hala sportowa 60x30m ( 2sektory do siatkówki) w odległości 
     2 km od Ośrodka  Wrzos  33/8642 187
•  Basen kryty w Żywcu Tel. 33 861 22 12
•  Aquapark w Leśnej  - 503 13 14 02

W cenę pobytu wliczamy 
korzystanie z:
•  Basen wewnętrzny
•  Boisko trawiaste
•  Parking
•  sala taneczna
•  nowoczesny plac zabaw 
     i siłownia zewnętrzna


