OBÓZ SPORTOWY W BRZESKU

Termin: 17-27.08.2020
Dyscypliny sportowe:
•
•
•

Siatkówka;
Koszykówka;
Piłka nożna,

Cena osobodnia: 120 zł* przy 55 osobach pełnopłatnych
* Po ustaleniu wszystkich wytycznych – negocjujemy cenę ostateczną. Dodatkowo:
•
•
•

Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilość godzin w sali, stawkę
żywieniową, usługi dodatkowe;
Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny.

Cena zawiera
•
•
•
•

Zakwaterowanie;
Wyżywienie;
Dostęp 8h/dzień do hali sportowo-widowiskowej;
1 opiekun/15 osób bezpłatnie;

•

Ubezpieczenie NNW grupowe;

Cena nie zawiera
•
•
•

Transportu (istnieje możliwość zorganizowania);
Kosztów dodatkowych atrakcji;
Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania).

Podstawowe informacje o miejscowości
Miasto w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzesko, położone na
Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. W Brzesku znajduje się znany Browar Okocim, założony przez Jana
Ewangelistę Goetza w 1845 r. Przemysł metalowy, paszowy. Neobarokowy kompleks pałacowoparkowy Goetzów z XIX w. oraz kościół pw. św. Jakuba z XIV w. Zabytkowe cmentarze: wojenne z czasów I wojny
światowej (nr 275, 276, 277) i cmentarz wyznania mojżeszowego z ok. trzystoma nagrobkami. W 1904 r. Brzesko
nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część zabudowy miasta.

Specyfikacja
Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 104 miejsc noclegowych w pokojach 3,4 osobowych i
pojedyncze łóżka, duża świetlica, 2 sale telewizyjne wyposażone w sprzęt RTV i AV z dostępem do telewizji sanitarnej,
kącik internetowy, a w nim 3 stanowiska komputerowe, zaplecze sanitarne z pralnią, suszarnią i prasowalnią,
pomieszczenie na sprzęt turystów, kuchnie samoobsługową kompleksowo wyposażoną w: kuchnię gazową, lodówkę,
czajnik bezprzewodowy, kuchnię mikrofalową, zmywarkę do naczyń oraz wszystko to, co jest potrzebne do
przygotowania posiłku, pole grillowe, ogniskowe, ogród, bezpłatny parking, zaplecze sportowe wyposażone w piłki,
badminton i inny sprzęt rekreacyjny do zabawy na świeżym powietrzu. ;
Wyżywienie: 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w jadalni w schronisku mieszczącą 100 osób, która służy
również jako sala wykładowa lub konferencyjna.
Obiekty Sportowe: Pełnowymiarowa hala sportowa z 3 boiskami do koszykówki (kosze opuszczane) 3 boiska do
siatkówki, sala gimnastyczna o wymiarach ok. 11mx24m, siłownia.

Zdjęcia z obiektu

*116zł przy 55os. pełnopłatnych i 6h hali dziennie
*119zł przy 60 os. pełnopłatnych i 8 h hali dziennie
* 115zł przy 60os. pełnopłatnych i 6h hali dziennie
Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacje nie zostały złożone
*cena może ulec zmianie ze względu na podwyżki cen ( media, towary) po nowym roku
Po ustaleniu wszystkich wytycznych negocjujemy cenę ostateczną.
INFORMACJA I REZERWACJA :
Biuro Podróży Skonto ul. Wojska Polskiego 12-14/33a , 78-600 Wałcz
tel. 500 163 330 lub tel/fax 67 2582047
www.skonto.net.pl, mail: skonto@skonto.net.pl

www.facebook.com/Skonto
*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilości godzin na sali,
stawkę żywieniową, usługi dodatkowe.
* Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta
* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen
Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej: http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/

