Wypoczynek dzieci i młodzieży
w Schronisku Górskim „Orzeł”
w Górach Sowich

Sezon letni
Podstawowy cennik:
– nocleg:
– śniadanie:
– obiadokolacja:
– kolacja:
Cennik pobytowy, pakiety:
– nocleg + śniadanie:
– nocleg + obiadokolacja:
– nocleg + śniadanie + obiadokolacja:
– kolejna, pełna doba
(nocleg, śniadanie, obiadokolacja):
– ognisko z kiełbaskami
(opał, teren, dodatki):

25,–/os./doba
12,–/os.
18,–/os.
12,–/os.
35,–/os.
40,–/os.
45,–/os.
44,–/os.
10,–/os.

Opiekunowie (1/15 podopiecznych) opłacone wszystkie świadczenia przez schronisko „Orzeł”!
Schronisko Górskie „Orzeł”
– zlokalizowane na terenie Parku Krajobrazowego Gór
Sowich na wysokości 875 m n.p.m., z dala od jakichkolwiek zabudowań. Na miejscu do dyspozycji: pokoje
2–6 osobowe oraz dwie sale 8 i 12 os. Standard turystyczny, łazienki poza pokojami, wydzielone łazienki
dla opiekunów. Na miejscu całodzienne wyżywienie
dostosowane do potrzeb zamawiających. Do dyspozycji w schronisku: sala na ok. 100 osób, świetlica na ok.
50 osób, pomoce dydaktyczne /rzutnik, tablica, darmowy dostęp do Internetu/, do dyspozycji ponadto: bilard,
tenis stołowy, dart, piłkarzyki, konsola do gier, cymbergaj, telewizor, sprzęt muzyczny. Przy schronisku boisko,
tarasy widokowe z miejscem na ognisko, grill. Obiekt
pod ciągłym nadzorem PSSE oraz PSP jak i Wojewody
Dolnośląskiego. Organizujemy zajęcia w siodle. Wycieczki i spacery konne jak i jazda po terenie zamkniętym!

Więcej informacji dotyczących wypoczynku
dzieci i młodzieży na naszych stronach
internetowych www.orzel.info.pl oraz pod
nr telefonu: 603 77 89 77 i 74 845 72 79

ZAPRASZAMY W GÓRY SOWIE!!!

Rodzinny, letni wypoczynek
w Schronisku Górskim „Orzeł”
w Górach Sowich
Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza rodziny z dziećmi na letni wypoczynek w naszym schronisku!
Proponowane wycieczki w najbliższej okolicy:
Wycieczki piesze: ( czasy przejść w jedną stronę )
– wieża widokowa na szczycie Wielkiej Sowy (40 min.), – wieża
widokowa na Kalenicy (2h 30 min.) – podziemne miasta: Osóbka, Walim, Włodarz (od 1h 30min.) – zamek Grodno w Zagórzu
Śl. (3h) – Jezioro Bystrzyckie z tamą zaporową (3h) – bacówkę
i wyrób oscypków (15 min.).
Atrakcje w najbliższej okolicy: ( odległości w kilometrach )
– trasa turystyczna w kopalni węgla Nowa Ruda (12km),– górska twierdza w Srebrnej Górze (20 km)– twierdza oraz starówka w Kłodzku ( 35 km ),– zamek Książ (32 km) – Świdnica – katedra, Kościół Pokoju, muzeum kupiectwa (25 km) – Szczeliniec
Wielki w Górach Stołowych (40 km) – uzdrowiska: Szczawno,
Jedlina, Polanica, Kudowa, Duszniki (15 – 45 km) – pogranicze
Republiki Czeskiej (15 km)– park linowy w Jedlinie Zdr. (15 km).
Organizujemy zajęcia w siodle. Wycieczki i spacery konne
jak i jazda po terenie zamkniętym!
– kryte pływalnie i aquaparki (Bielawa, Nowa Ruda, Wałbrzych, Świebodzice, Kłodzko, Kudowa Zdr.)
Proponujemy tygodniowe turnusy
w dniach od soboty do soboty.
Podczas pobytu 7 noclegów, oraz wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja. Początek turnusów w sobotę – obiadokolacja, zakończenie w sobotę śniadaniem. Przy sprzyjającej aurze organizujemy ognisko z kiełbaskami. Zakwaterowanie w pokojach
2,3 oraz 4 osobowych. Do dyspozycji również pok. dla 6 osób.
Koszt na osobę dorosłą:			
– 469,–
Dzieci do 12 roku życia:			
– 329,–
Dzieci do 3 lat				
– pobyt gratis!
Schronisko Górskie „Orzeł”
– zlokalizowane na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich
na wysokości 875 m n.p.m., z dala od jakichkolwiek zabudowań. Na miejscu do dyspozycji: pokoje 2 – 6 osobowe oraz
dwie sale 8 i 12 os. Standard turystyczny, łazienki poza pokojami, wydzielone łazienki dla opiekunów. Na miejscu całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb zamawiających.
Do dyspozycji w schronisku: sala na ok. 100 osób, świetlica na
ok. 50 osób, pomoce dydaktyczne /rzutnik, tablica, darmowy
dostęp do Internetu/, do dyspozycji ponadto: bilard, tenis stołowy, dart, piłkarzyki, konsola do gier, cymbergaj, telewizor,
sprzęt muzyczny. Przy schronisku boisko, tarasy widokowe
z miejscem na ognisko, grill. Obiekt pod ciągłym nadzorem
PSSE oraz PSP jak i Wojewody Dolnośląskiego.
Więcej informacji dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
na naszych stronach internetowych www.orzel.info.pl oraz
pod nr telefonu: 603 77 89 77 oraz 74 845 72 79.
ZAPRASZAMY W GÓRY SOWIE!!!

