Ośrodek Banderoza jak co roku zaprasza dzieci
i młodzież z całej Polski, aby wspólnie odkrywać atrakcje Gór
Opawskich. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 470
miejsc noclegowych w czterech pawilonach oraz pensjonacie.
Do dyspozycji jest 5,5 hektara ogrodzonego terenu, na którym
znajduje się przestronna jadalnia z pysznymi posiłkami, tereny
rekreacyjne,
kawiarenka
internetowa,
wypożyczalnia
rowerów turystycznych, nart i sanek oraz gier plenerowych,
jaskinia solna oraz całodobowa opieka medyczna. Do tego
2
ogromna hala sportowa o powierzchni 1800m oraz nowo wybudowane boiska
wielofunkcyjne i piaskowe. Niezapomniany klimat wypoczynku stworzą kąpiele na
basenie ośrodka , wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem czy też wieczorne ogniska.
Koordynator z ramienia Ośrodka zaplanuje z Państwem pobyt, zaproponuje dyskoteki,
zorganizuje treningi, sparingi i sprzęt sportowy, a także wycieczki autokarowe i
piesze. Położenie Naszego Ośrodka u podnóża Gór Opawskich i Opawskiego Parku
Krajobrazowego zapewnia przepiękne górzyste widoki dostępne dla turystów w każdym
wieku. Unikatowa fauna i flora, czyste i zdrowe powietrze a także wiele zabytków
architektury i przygraniczne położenie tworzą z Głuchołaz Centrum turystyczne południowej
Opolszczyzny.

Pakiet gratisowy (w CENIE):

.

UWAGI:

CENA:

189 zł/

osoba

ceny obowiązują:
01-09-2017 - 30-11-2017
01-03-2017 - 29-04-2017
01-09-2018 - 30-11-2018

Cena obejmuje:





• Wycieczkę z przewodnikiem na Górę Chrobrego 495m n.p.m.
• Animacje: - gry i zabawy, - strzelanie z łuku,
• Płukanie złota z Górskim Gawędziarzem.
• Ogniska z kiełbaskami (zamiennie z kolacją).
• Wypożyczalnia gier plenerowych: Twister, Yenga XXL oraz Mega Bierki, i inne.
• Sesje w Jaskini Solnej (2x).
• Rajd nocny z pochodniami.
• Korzystanie z Hali sportowej, boisk wielofunkcyjnych i piaskowych,
siłowni, sauny.urządzeń ośrodka (sprzętu sportowego, sprzętu
multimedialnego, kawiarenki internetowej i innych)
• Wypożyczalnia rowerów turystycznych.
• Korzystanie z sal dydaktycznych i amfiteatru.
• Dyskoteki, karaoke, mini ZOO.
• Opiekę medyczną, opiekę koordynatora.
• Możliwość korzystania z pralni na terenie Ośrodka.

• Istnieje możliwość wydłużenia pobytu.
• Istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy programu (nie dotyczy pakietu gratisowego),
patrz dodatkowe atrakcje.
• Świadczenia zaczynają się obiadem w dniu przyjazdu a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
• Cena została wyliczona dla grupy minimum 40 os. płatnych przy pobycie minimum 4 dni.
W przypadku mniejszych grup nieznaczna dopłata.
• Istnieje możliwość taniego transportu grupy autokarami ośrodka.

ZADZWOŃ: 509 529 490

Zakwaterowanie w pokojach 4, 6 osobowych (głównie z łóżkami piętrowymi), dla
kadry pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie bez ograniczeń, śniadania i kolacje w formie
szwedzkiego stołu. Od obiadu w poniedziałek do śniadania w czwartek.
Opiekę koordynatora.
oraz PAKIET GRATISOWY 

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo zmian w ofercie, a niniejsza nie jest prawnym wyznacznikiem cen i programu. Takim wyznacznikiem jest umowa i bezpośrednie ustalenia między klientem a K.T. Sudety.

DODATKOWO MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ:

1. Istnieje możliwość taniego TRANSPORTU autokarami Ośrodka.




Możliwy tani odbiór z PKP w Gliwicach, Opolu i Wrocławiu.
Transport może być łączony i jest odgórnie ustalany przez Ośrodek.

2. Wszelkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia wyjazdu odpowiednim jednostkom
zamieszczone są na naszej stronie www.banderoza.pl w zakładce do pobrania.

3. Przy wycieczkach do Czech każdy uczestnik musi posiadać dokument
uprawniający do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport). Legitymacja
szkolna nie jest takim dokumentem.

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt:
RECEPCJA
tel. 77 439 13 64; 509 529 490
oraz na
kontakt@banderoza.pl
www.banderoza.pl

SPORT:

SZTUCZNA MURAWA – 400zł/1,5 godz.

Sektor hala sportowa – 150 zł/1,5h

Basen kryty – 16 zł/os.
NARTY:
 Całodzienny KARNET Z TRANSFEREM NA STOK (Ski Příčná Zlaté Hory-Czechy) ~55zł/os
(istnieje możliwość wyjazdu na inne stoki [cena ulegnie zmianie] - szczegóły 507 069 436)

WYPOŻYCZALNIA NART (SkiPříčná Zlaté Hory) ~ 210zł/5 dni+6 gratis (szczegóły 507
069 436)

Lodowisko - 3 zł/dziecko, 5 zł/dorosły, 4 zł/łyżwy
ANIMACJE:

Animacja gier i zabaw – 100 zł/grupa (max 35 os.)

Tańce integracyjne – 100zł/grupa (max 35 os.)

Płukanie złota z Górskim Gawędziarzem – 100 zł/grupa

Warsztaty na bębnach afrykańskich „DJEMBE” – 160 zł/grupa (max 20 os.)

Warsztaty drukarskie „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA” – 220 zł/grupa (max 20 os.)

Strzelanie z Łuku – 60 zł/grupa (max 25 os.)

KINBALL – 140 zł/grupa (max 25 os.)

Wypożyczalnia X-BOX – 50 zł / 3 godz

BUMBER BALL - 400 zł (max 25 os.)
EXTRIM:

SEGWAY i SLALOM EXTREME – 17 zł/os.

PAINTBALL – 35 zł/os. (100 kulek, mundur, marker)
WYCIECZKI AUTOKAROWE:

Kopa Biskupia – z przewodnikiem – 10 zł/os.

SAM PRZEWODNIK – Kopa Biskupia – 250 zł/grupa

Nysa – z przewodnikiem – 15 zł/os.

Nysa – Przejażdżka wesołą ciuchcią z przewodnikiem – 27 zł/os.

Nysa – Rejs stateczkiem "Gracja" po jeziorze Nyskim – 27 zł/os.

SAM PRZEWODNIK – Nysa – 350 zł/grupa

Jesenik – z przewodnikiem – 20 zł/os.

eseník (Czechy) + Jaskinie na Pomezí – 25 zł/os. + bilety wstępu: 60 Kč/dzieci do 15 lat (10
zł), 80 Kč/dzieci powyżej 15 lat (13,5 zł), 110 Kč/dorośli (19 zł).*

Zaginione miasto RESNAU – park rozrywki – 320zł/grupa + bilety wstępu 20 zł/os.

JURAPARK KRASIEJÓW – 60 zł/os.

Park Linowy (Czechy lub Polska) – 35 zł/os.

Stadnina koni – 25 zł/os.

WYCIECZKI PIESZE:
 Rajd na Górę Chrobrego – 150 zł/grupa
 Zwiedzanie Głuchołaz z przewodnikiem – 5 zł/os.
 Rajd nocny z pochodniami – 4 zł/os.
UWAGA!. Ceny części atrakcji i wycieczek obowiązują przy minimum 40 osobach płacących,
przy mniejszej liczbie uczestników nieznaczna dopłata.

