OFERTA DLA STUDENTÓW
Ośrodek Wypoczynkowy „NIAGARA” położony w malowniczej miejscowości Międzybrodzie
Żywieckie. Legitymujemy się wszystkimi niezbędnymi zezwoleniami i zgłoszeniami
uprawniającymi nas do organizowania wypoczynku. Lokalizacja naszego ośrodka daje
możliwość połączenia aktywnego wypoczynku, relaksu wśród dziewiczej przyrody z dala od
wielkomiejskiego zgiełku.

Budynek główny recepcyjny to baza hotelowa wyposażona w pełny węzeł sanitarny. Dla
naszych gości oferujemy pokoje dwuosobowe, trzyosobowe, pokoje typu studio oraz
apartamenty.

W podanej cenie udostępniamy bezpłatnie sale taneczne:
➢ salę ( 16m x 12m ) przygotowaną w zależności od potrzeb na 100 – 200 osób
➢ salę lustrzaną (8m x 12m)
*GRATIS możemy udostępnić matę typu puzzle 100 m2 o grubości 4cm, do uprawiania
różnego rodzaju SPORTÓW I AKROBATYKI. Posiadamy też siłownię, saunę, kabinę
parową z biczami wodnymi oraz jacuzzi. W części hotelowej znajduje się kawiarnia/bar,
gdzie można nabyć napoje alkoholowe, przekąski i nie tylko.

Na terenie naszego ośrodka jest również basen letni na zewnątrz, korty tenisowe, boisko do
siatki plażowej, a w pobliżu znajduje się przystań wodna (Jezioro Żywieckie 200m od ośrodka)
Na terenie ośrodka znajduje się również duży plac zieleni, z wiatą grillową i miejscem na
ognisko , otoczone ławkami.
Obok OW Niagara znajduje się orlik, sala gimnastyczna i hala sportowa oraz dwa boiska
trawiaste piłkarskie, które można wynająć za dodatkową opłatą.

Koszty osobodnia z wyżywieniem:
W okresie pozasezonowym (tj. marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad):
✔ 90zł/doba (w cenie zawarty jest nocleg z wyżywieniem - śniadanie oraz obiadokolacja)
✔ 110zł/doba (w cenie zawarty jest nocleg z wyżywieniem – śniadanie, obiad i kolacja)
Istnieje także możliwość nocowania w części turystycznej (w pokojach umywalka i toaleta,
prysznice na korytarzu) w cenie 45 zł / nocleg ze śniadaniem od osoby.

Dodatkowo oferujemy przerwy kawowe:
✔ 5zł od osoby: kawa, herbata, woda
✔ 15zł od osoby: kawa, herbata, ciasteczka kruche, soki.
✔ Inne: do uzgodnienia.

*Pomiędzy tymi dwoma posiłkami można korzystać z naszej małej gastronomii.
W pobliżu naszego ośrodka znajduje się wiele atrakcji , których propozycję wysyłam dla
Państwa w drugim dokumencie.

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka
Wypoczynkowego „NIAGARA” w
Międzybrodziu Żywieckim!

