
588zł -8 dni kalendarzowych
turnus od soboty (kolacja) do soboty (śniadanie)

OBSŁUGUJEMY WIEKSZOŚĆ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Zapraszamy również na liczne turnieje sportowe www.banderoza.pl

ZADZWOŃ: 
Katarzyna Domagalska 507 080 988

kontakt@banderoza.pl



DODATKOWO MOŻEMY ZORGANIZOWAĆDODATKOWE INFORMACJE

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. 3. Doba w naszym Ośrodku rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a
kończy śniadaniem w dniu wyjazdu, chyba że w umowie są ustalenia
indywidualne.
4. Przy wyjazdach do Czech każdy uczestnik musi posiadać dokument
uprawniający do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport). Legityma-
cja szkolna nie jest takim dokumentem.

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt: 
Katarzyna Domagalska
 tel. 507 080 988

RECEPCJA
tel. 77 439 13 64; 509 529 490

 
KKOORDYNATORZY

513 126 690; 507 082 226
oraz na kontakt@banderoza.pl

www.banderoza.pl

Lodowisko BIAŁY ORLIK- Głuchołazy – 3 zł/dziecko, 5 zł/dorosły, 4 zł/łyżwy
Basen kryty – 18 zł/os./ 1h z transportem (min. 15/os. - max. 25/os.)

ANIMACJE:
Animacja gier i zabaw – 150 zł/grupa (max 35 os.)
Tańce integracyjne – 150zł/grupa (max 35 os.)
Płukanie złota z Górskim Gawędziarzem – 100 zł/grupa
WWarsztaty na bębnach afrykańskich „DJEMBE” – 180 zł/grupa (max 20 os.)
Warsztaty drukarskie „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA” – 220 zł/grupa (max 20 os.)
Strzelanie z Łuku – 70 zł/grupa (max 25 os.)
Gra terenowa „Wyspa Skarbów” 50zł (grupa max. 25os.)
KINBALL –  140 zł/grupa (max 25 os.)
Wypożyczalnia X-BOX – 50 zł / 3 godz
BUMBER BALL – 400 zł (max 25 os.)

EEXTRIM:
SEGWAY i SLALOM EXTREME – 17 zł/os.
PAINTBALL – 35 zł/os. (100 kulek, mundur, marker, maska)

WYCIECZKI AUTOKAROWE:
Kopa Biskupia – z przewodnikiem i transportem – 12zł/os.  (cena obowiązuje przy min. 35os. płatnych)
SAM PRZEWODNIK – Kopa Biskupia – 250 zł/grupa max. 50os.
Nysa  – z przewodnikiem i transportem –  15 zł/os. (cena obowiązuje przy min. 35os. płatnych)
NNysa – Przejażdżka wesołą ciuchcią z przewodnikiem i transportem – 30 zł/os.  (cena obowiązuje przy min. 
35os. płatnych)
Nysa – z przewodnikiem i transportem plus Rejs stateczkiem „Gracja” po jeziorze Nyskim  – 30 zł/os. (cena obo-
wiązuje przy min. 35os. płatnych)
SAM PRZEWODNIK – Nysa, Jesenik – 350 zł/grupa  max 50os.
Jesenik –  z przewodnikiem i transportem  –  20 zł/os. (cena obowiązuje przy min. 35os. płatnych)
Jeseník (Czechy) + Jaskinie na Pomezí – 25 zł/os. + bilety wstępu: 60 Kč/dzieci do 15 lat (9 zł), 80 Kč/dzieci po-
wyżej 15 lat, 110 Kč/dorośli (18 zł).*
UWAGA ZMIANA CENY od 22.06.2019r!!! Zaginione miasto ROSENAU – AQUAPARK – 350zł/grupa transport 
+ bilety wstępu 30 zł/os.
JURAPARK KRASIEJÓW – 70 zł/os. z biletami wstępu i transportem max.56os.
Park Linowy (Czechy lub Polska) – z transportem (przy min 25os. płatnych) 35 zł/os.
Stadnina koni – 25 zł/os.
Basen kryty -18 zł/os-max.25os.(1hz transportem i biletami wstępu, każda kolejna godzina 10zł)

WYCIECZKI PIESZE:
Rajd na Górę Chrobrego – 200 zł/grupa
Zwiedzanie Głuchołaz z przewodnikiem – 5 zł/os.
Rajd nocny z pochodniami – 3 zł/os.
(N(NOWOŚĆ!) Rajd NOCNY „na sznurku” – nocne przejście zboczem Góry Chrobrego, złotonośne szlaki, dwa 
źródła światła… Rajd trwa od godziny  21.30 do 00.30 – Atrakcja letnia i zimowa. Koszt 150zł (grupa max. 
25os.)

Prowiant
10zł.os. – 2 bułki (słodka i zwykła lub dwie zwykłe), owoc i woda.
13zł.os. – 2 bułki (słodka i zwykła lub dwie zwykłe), owoc, baton, herbatniki, woda.

UWAGA! Ceny części atrakcji i wycieczek obowiązują przy minimum 40 osobach płacących, przy mniejszej 
liczbie ucliczbie uczestników nieznaczna dopłata.

(cennik obowiązuje od 01.01.2019r)


