
 
 

 

EDU PRZYGODA 
ZIELONA SZKOŁA 5 DNI 

 
 
 
 

Uwagi: Ośrodek nie zapewnia transportu autokarowego na wycieczki (np. 
Energylandia, Pętla Beskidzka, itd.), oraz poszczególne atrakcje znajdujące się na 
terenie 2 Ośrodków (DOMKI Relaks ul. Beskidzka 42, Międzybrodzie Żywieckie, 
APARTAMENTY Relaks, ul. Sportowa 20, Międzybrodzie Bialskie) informacja ta nie 
dotyczy grup które mają zorganizowany autokar/ bus przez Ośrodek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOCLEG: • 4 noclegi w domkach hotelowych przystosowanych do wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 3 pokoje (2,6,6-osobowe), łazienka (prysznic, dwie 
toalety, 3 umywalki). Salon z tv, garderoba, aneks kuchenny, taras; 

 
lub 
 

• 4 noclegi w apartamentach 2-4 osobowych i 5-8 osobowych z 
łazienką, TV, lodówką oraz wyjściem na taras (ul. Sportowa 20, 34-
312 Międzybrodzie Bialskie). 

WYŻYWIENIE: • bardzo dobre wyżywienie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 
+ podwieczorek) 

ATRAKCJE 
DODATKOWE: 
 

• opieka animatora 

• korzystanie z bogatej infrastruktury Ośrodka (sala wykładowa, 
świetlica z piłkarzykami, bilardem i tenisem stołowym, siłownia, 
boiska sportowe, własna przystań wodna, baseny odkryte) 

• pakiet animacji – kula wodna, bumper ball, strzelnica paintball, tor 
pontonowy 

• wyjazd na warsztaty do Centrum Nauki w Świnnej 

• zwiedzanie Elektrowni Żar (dla dzieci pow. 12 roku życia) 

• wycieczka na Górę Żar (wjazd i zjazd kolejką) + tor saneczkowy 

• wycieczka na Szyndzielnię (wjazd i zjazd kolejką) + wieża widokowa 

• quizy i zabawy z animatorem 

• rowerki wodne i kajaki (uzależnione od pogody) 

CENA: KWIECIEŃ 2019 6-17.05.2019 18.05 – 19.06.2019 
470 zł/ osoba 520 zł/ osoba 570 zł/ osoba 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
INFORMACJE: 
 
• zakwaterowanie następuje od godziny 14.30 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 

11.00 w dniu wyjazdu 
• należy zabrać z sobą ubranie sportowe, w góry (kurtka, odpowiednie obuwie, 

czapka), kremy z filtrem UV oraz dobre nastawienie :) 
• program i harmonogram zajęć oraz posiłków może ulec zmianie 
 
 
 
 
 

I DZIEŃ: przyjazd, zakwaterowanie, obiad, zajęcia z animatorem, 
kolacja 

II DZIEŃ: toaleta poranna, śniadanie, wyjazd do Bielska-Białej na 
Szyndzielnię, obiad, rowerki wodne i kajaki (uzależnione 
od pogody) / zajęcia sportowe, kolacja 

III DZIEŃ: 
 

toaleta poranna, śniadanie, zwiedzanie Elektrowni Żar (dla 
dzieci pow. 12 roku życia), obiad, wycieczka na Górę Żar 
(wjazd i zjazd kolejką) + tor saneczkowy, kolacja – ognisko 
z pieczeniem kiełbasek 

IV DZIEŃ: toaleta poranna, wycieczka do Centrum Nauki w Świnnej, 
obiad, gra terenowa, quizy z animatorem, kolacja 

V DZIEŃ: toaleta poranna, śniadanie, pakiet animacji, 
wykwaterowanie, wyjazd 

PROGRAM RAMOWY 


