KOLONIE • OBOZY
ZIELONE SZKOŁY

www.relakscamp.pl
www.miedzybrodzie.net.pl

BLISKO 10 LAT
DOŚWIADCZENIA

KOMFORTOWY OŚRODEK

DOŚWIADCZENI
ANIMATORZY
I OPIEKUNOWIE

WIELE ATRAKCJI I ŚWIETNA
LOKALIZACJA

O NAS:

O NASZYM OŚRODKU:

•

•

•

•

wpis do rejestru organizatorów turystyki województwa śląskiego
4000 dzieci co rok na wycieczkach i
koloniach
doświadczona kadra

•

•
•

jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków
dla dzieci i młodzieży w kraju
lokalizacja w otoczeniu gór i jezior Beskidu
Małego
wiele atrakcji w okolicy
wiele atrakcji na ośrodku: baseny kąpielowe,
przystań wodna, świetlice, sale wykładowe,
place zabaw, wyciąg narciarski

Kolonie i obozy letnie
Organizujesz kolonie i szukasz dobre ośrodka gdzie łatwo zrealizujesz atrakcyjny program obozu?

DLA ORGAZNIATRÓW

85 - 95 zł

osobodzień

•
•
•
•
•

komfortowe pokoje
smaczne wyżywienie w formie bufetu
dostęp do atrakcji: baseny, przystań, sale zajęciowe, boiska
pakiet animacji
pełna pomoc przy tworzeniu programu obozu

Prowadzisz szkołę językową lub klub sportowy? Masz grupę uczestników
ale nie organizujesz sam obozów i nie masz na to ochoty?

ORGANIZACJA OW RELAKS

od 1190 zł
osoba

•
•
•
•
•
•

10 dniowe obozy letnie
aktywny program
różne opcje programowe
sprawdzeni wychowawcy
możliwość dołączenia do programu zajęć tematycznych np.
nauka języka angielskiego
10 lat doświadczenia w organizacji imprez turystycznych

Zimowiska

Zimowiska to również nasza specjalność. Posiadamy własny wyciąg narciarski dla

dzieci oraz współpracujemy z kilkoma lokalnymi ośrodkami narciarskimi. Posiadamy
prawie 200 kompletów sprzętu narciarskiego oraz pracują dla nas doświadczeniu
instruktorzy.

DLA ORGAZNIATRÓW

85 zł

osobodzień

•
•
•
•
•
•
•

komfortowe pokoje
smaczne wyżywienie w formie bufetu
dostęp do atrakcji: baseny, przystań, sale zajęciowe, boiska
dostęp do atrakcji ośrodka i sal zajęciwoych
pakiet animacji
pełna pomoc przy tworzeniu programu obozu
znizka na karenty, wypożyczenie sprzętu oraz szkolenie

ORGANIZACJA OW RELAKS

od 990 zł
osoba

•
•
•
•
•
•

7 dniowe zimowiska
karnety w cenie
różne opcje programowe
sprawdzeni wychowawcy
możliwość dołączenia do programu zajęć tematycznych np.
nauka języka angielskiego
10 lat doświadczenia w organizacji imprez turystycznych

Zielone szkoły i wycieczki
•
•
•
•
•

5,4,3,2 - dniowe programy zielonych szkół oraz wycieczek
indywidualnie dopasowanych do potrzeb dzieci i opiekunów
integracje szkolne jednodniowe
opieka pilota dla każdej grupy
bogata oferta atrakcji
sprawdzone animacje

Skonfiguruj program Twojej
wycieczki na

www.relakscamp.pl

Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Relaks
www.miedzybrodzie.net.pl • www.relakscamp.pl

+48 602 55 22 00 • +48 33 866 13 54

OW Relaks Domki • 34-312, Międzybrodzie Żywieckie • ul. Beskidzka 42
OW Relaks Pokoje • 34-312, Międzybrodzie Bialskie • ul. Sportowa 20

