
 

  

OBÓZ SPORTOWY W LIMANOWEJ 

TERMIN : 03.08-13.08.2020 

PLACÓWKA- Internat ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego: 

Internat usytuowany jest w kompleksie budynków szkoły w zacisznym miejscu Limanowej w dzielnicy 

Sowliny. Jest doskonałym i bezpiecznym miejscem do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży. Cały obiekt szkolny jest ogrodzony i monitorowany. 

 

ZAKWATEROWANIE : maksymalnie 48 miejsc w budynku dwu piętrowym , pokoje 4 osobowe 

(tapczany, meblościanki), węzły sanitarne na każdej kondygnacji o wymaganych standardach, obok 

internatu ścieżka spacerowa z siłownią plenerową, niedaleko szpital, poczta, kościół, centra handlowe 

WYŻYWENIE : stołówka- śniadania i kolacje  w formie szwedzkiego stołu, obiady z deserem 

(możliwość grillowania, kolacji w stadninie koni) 

MIEJSCOWOŚĆ: Limanowa jest miastem powiatowym położonym w Beskidzie Wyspowym w woj. 

małopolskim, który stanowi atrakcję turystyczną, a znakowane szlaki górskie zachęcają do wędrówek 

górskich. W okresie zimowym zapraszają stacje narciarskie: Limanowa-Ski na północnych zboczach 

Łysej Góry, ok. 5km od Limanowej oraz LASKOWAKAMIONNA– 10km od Limanowej, Kasina SKI 

Kasina Wielka – 27km od Limanowej. Uroku miastu dodają piękny rynek, Bazylika M.B.Bolesnej, 

dwór Marsów – siedziba muzeum, park miejski, krzyż na Miejskiej Górze. W odległości: 40 km – 

Wieliczka, 60 km – Kraków, 50 km – Szczawnica, 90 km – Zakopane. 

OBIEKTY SPORTOWE: nowoczesne boisko sportowe, piękna hala widowiskowo-sportowa mierząca ponad 

2000m2 o wymiarach 40mx20m, siłownia , siłownia plenerowa , sala gimnastyczna 

CENA OSOBODNIA: 96,00zł przy 30sobach pełnopłatnych* 

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie  



 

- wyżywienie 

- 3h dziennie dostępu do hali sportowej wg. harmonogramu 

- ubezpieczenie NNW grupowe  

- 1 opiekun na 15 uczestników gratis 

Do dyspozycji gości:  

- parkingi dla autokarów i samochodów osobowych 

 - świetlica, Internet Wi-Fi 

-jadalnia z  zapleczem gastronomicznym 

- siłownia, siłownia plenerowa 

-dodatkowo wg potrzeb gości sale lekcyjne  

 

 

 

 

 

 

*101 zł przy 30 os. pełnopłatnych i 4,5h hali dziennie 

*97zł przy 28 os. pełnopłatnych i 3 h hali dziennie 

 



 

 

 

*97zł przy 40 os. pełnopłatnych i 4,5h hali dziennie 

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 

*Cena i miejsce na potwierdzenie  

*cena może ulec zmianie ze względu na podwyżki cen ( media, towary) po nowym roku  

Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej:  http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/  
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