
Ośrodek Banderoza z Głuchołaz zaprasza dzieci, 

młodzież oraz kadrę pedagogiczną do skorzystania z jednodniowego 

pobytu integracyjnego, dla uczniów Waszej szkoły, w Naszym ośrodku.                                        

Zapewniamy , szereg ciekawych zajęć  jednocześnie dla wszystkich 

klas, nikt nie będzie się nudził. 

✓ strzelanie z łuku 

✓ płukanie złota 

✓ tańce integracyjne 

         W trakcie trwania programu pali się ognisko i można piec kiełbaski. 

Zapewniamy możliwość korzystania z całej  sportowej infrastruktury ośrodka. 

Godziny pobytu ustalają Państwo według swoich potrzeb. 

 

 

CENA: 35 zł/osoba 
Cena obejmuje: 

• Ognisko z kiełbaskami dla każdej klasy. 

• Tańce integracyjne z całego świata  (czas trwania 1 h dla każdej z klas) 

• Mini turniej łuczniczy (czas trwania ok. 1 h dla każdej z klas) 

• Płukanie złota z górskim gawędziarzem (czas trwania 1 h dla każdej z 
klas) 

• Możliwość korzystania z boisk na terenie ośrodka (siatkówka plażowa, 
beach soccer boiska wielofunkcyjne, boisko do streetball) 

 

ZADZWOŃ: 509 529 490 
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SUGERUJEMY PPRZYJAZD CAŁEGO ROCZNIKA LUB KILKU KLAS JEDNOCZEŚNIE. 
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. 
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✓ Istnieje możliwość taniego 

TRANSPORTU autokarami Ośrodka. 

✓ Możliwość poszerzenie programu o 

pakiet atrakcji dodatkowych – patrz:  

www.banderoza.pl  

 

 
          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, gier plenerowych, jaskinia solna. Do tego 

ogromna hala sportowa o powierzchni 1800m2 oraz nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne i 

piaskowe. Niezapomniany klimat wypoczynku stworzą 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. 

 

ORGANIZUJEMY: 
✓ Wycieczki Szkolne 

✓ Zielone Szkoły 

✓ Kolonie Letnie, Obozy Zimowe 

✓ Obozy Sportowe (letnie i zimowe) 

✓ Turnieje sportowe (piłka nożna, ręczna, siatkówka) 

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt: 

RECEPCJA 

tel. 77 439 13 64; 509 529 490 

oraz na 

kontakt@banderoza.pl  

www.banderoza.pl  
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