OFERTA WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNA
Ośrodek Wypoczynkowy „NIAGARA” położony w malowniczej miejscowości
Międzybrodzie Żywieckie, daje możliwość relaksu wśród dziewiczej przyrody z dala od
wielkomiejskiego zgiełku.

Ośrodek posiada akceptację Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
W naszym ośrodku oferujemy dla Państwa: korty tenisowe, basen odkryty, saunę, jacuzzi,
kabinę parową, boisko do piłki plażowej, taras widokowy, przytulną salę kominkową. Dodatkowo
dysponujemy, w których organizujemy różne wydarzenia wedle Państwa oczekiwań.
Zapewniamy: nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy, tablice, flipchart, ekran i rzutnik
multimedialny . Dodatkowo istnieje możliwość zrobienia wszelkiego rodzaju imprez muzycznych
i tanecznych.
Baza noclegowa oferuje komfortowe warunki w pokojach dwu i trzyosobowych,
segmentach oraz pokojach czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV oraz łączem
internetowym. Zapewniamy wysokiej jakości pełne wyżywienie. Nasze potrawy przygotowujemy
ze świeżych, naturalnych składników, preferując lokalnych dostawców. Dla osób niejedzących
mięsa polecamy pyszne posiłki wegetariańskie. Możemy się także dopasować do Państwa
wymogów związanych np. z dietą zalecaną przez lekarza lub wynikającą z Państwa przekonań
etycznych czy religijnych.

W wolnych chwilach proponujemy:
✔ Saunę rzymsko- fińską – 30zł/0,5h
✔ Wannę z hydromasażem – 30zł/0,5h
✔ Kabinie parową z biczami szkockimi - 20 zł/os
✔ Serie zabiegów / masaże: 0.5h 30zł, 1h – 60zł.

Koszt noclegów:
✔ 22.12 – 28.02 oraz 01.07 – 31.08 - 50 zł
✔ 01.05 – 30.06 oraz 01.09 – 31.10 – 45 zł
✔ 01.03 – 30.04 oraz 01.11 – 20.12 40zł (turnus wielkanocny 50 zł)

Wyżywienie:
✔ śniadania ( forma szwedzkiego stołu ) - 20,00 zł/od os.
✔ kolacja ( forma szwedzkiego stołu ) - 20,00 zł/od os.
✔ obiad – 30,00 zł/od os.

Na życzenie gości istnieje możliwość organizacji:
✔ Rejs statkiem po jeziorze Żywieckim
✔ Zwiedzanie Muzeum i Browaru wraz z unikalnym pamiątkowym gadżetem i degustacją
piwa lub soku
✔ Zwiedzani Elektrowni szczytowo-pompowej Żar
✔ Zwiedzanie Parku Miniatur w Inwałdzie i Parku Jurajskiego w Zatorze
✔ Wycieczki górskie z przewodnikiem
✔ Wycieczki rowerowe
✔ Grill przy akompaniamencie kapeli góralskiej oraz spotkanie z folklorystą.
✔ Zwiedzanie Bazyliki w Rychwałdzie, w której można kupić Zioła Ojca Grzegorza –
znanego Zielarza

W pobycie bezpłatne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wieczór taneczny.
Nasz ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne, osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania z PFRON wydany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
www.owniagara.pl

