OFERTA
na organizację wycieczki szkolnej do Brennej
Miejsce: HALA SPORTOWA- BRENNA ul. Wyzwolenia 71
- patrz opis obiektu- „O nas” *

Termin: maj/ czerwiec lub wrzesień/ październik.
Ilość osób: do uzgodnienia ( max 64)
Koszt pobytu: - patrz: CENNIKI*
uwzględnia ceny:
 przy pełnym wyżywieniu ( śniadania, obiady, kolacje)
 przy niepełnym wyżywieniu ( śniadania, obiado- kolacje)
 uzależnione od sezonu
i obejmują oprócz zakwaterowania i wyżywienia::
- bezpłatne zakwaterowanie opiekunów,tj. 1 os. na 15 dzieci oraz kierowcy,
- korzystanie z sali gimnastycznej- bez oświetl.- bezpłatnie , z oświetl. 65,-zł/godz.
- korzystanie z siłowni –b/oświetl.- bezpłatnie, z oświetl.- 45,-zł/h
„ z sauny ( jednorazowo do 10 osób): 1 godz. – 45,-zł
„ z bilarda ( żetony- cena 5,-zł/godz )
 mini sklepiku z napojami, słodyczami, pamiątkami, itp.
 skorzystanie ze świetlicy na dyskotekę ( płyty własne- wg zainteresowań)
------------------------------------------------------Dla urozmaicenia proponuje się:









zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek lub „duszonek” w kociołkach
pójście na basen kąpielowy ( OW”Regor”-odl. ok. 800m lub 100m -„Kotarz”)
pójście do stadniny koni huculskich w Brennej Jatne ( ok. 1 km )
wypożyczalnię rowerów
przystań kajakową w Brennej Hołcyna i Leśnica
przejażdżki konne na wozach
zwiedzanie „Chaty Chlebowej” (gdzie samemu można uczestniczyć w pieczeniu chleba lub
podpłomyków i dowiedzieć się nt. pozyskiwania miodu, wyrobu masła)
skorzystanie z bardzo dobrze oznakowanych szlaków turystycznych na pobliskie szczyty górskie:
- poleca się szczególnie trasę szlakiem zielonym na Równicę (884 mnpm),
gdzie oprócz schroniska górskiego jest tzw. kurna chata, gdzie krzyżuje się tradycja z
nowoczesnością, a w palenisku chaty można upiec kiełbaski lub pstrąga;
- z Równicy można przejść do Ustronia Polany- wyjechać wyciągiem krzesełkowym
na Czantorię + wyjść na szczyt, gdzie jest wieża widokowa lub pozjeżdżać na letnim torze
saneczkowym.
Znowu zjechać wyciągiem krzesełkowym do Ustronia Polany i przejść do Brennej
lub pojechać do Brennej autobusem (przez Skoczów ) lub
- z Równicy można zejść tylko do Leśnego Parku Niespodzianek do Ustronia Zawodzie
(aby zobaczyć m.in. pokaz sokolników o godz.14.00)
-wycieczki piesze na inne szczyty górskie: Błatnia (917m npm), Kotarz (973m npm),
spacery nad rzeką Brennica lub w piękne doliny Brennej – np. Doliną Hołcyna,
Leśnica, Chrobacze lub Bukowa ( na trasie z Brennej Bukowej – w kierunku na
Szczyrk (przez Przełęcz Karkoszczonka- ok. 5km) jest “Ścieżka edukacyjna”’
Mapy terenu są do kupienia w recepcji Hali Sportowej.
Uwaga: dodatkowym atutem skorzystania z Hali Sportowej w Brennej jest możliwość
zagospodarowania czasu wolnego w przypadku niepogody, wykorzystując obiekty i urządzenia
sportowe na Hali.
ZAPRASZAMY !
Informacje i zamówienia- patrz: Kontakt*

