Wakacje 2018 ze Schroniskiem "Orzeł"

Gorąco zapraszamy na letni, rodzinny wypoczynek do naszego
schroniska - poniżej pełna oferta. Jednocześnie informujemy, że niektóre terminy letnie są już częściowo
zarezerwowane. W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Propozycja spędzenia wakacji letnich
w Schronisku Górskim „Orzeł” w Górach Sowich
tydzień z wyżywieniem 469,-/os. dorosła !

(śniadanie, obiadokolacja, nocleg)

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z letnią ofertą wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi
w naszym schronisku:

- Schronisko „Orzeł”, położone z dala od zabudowań, na krawędzi Parku Krajobrazowego Gór Sowich
- przyległy teren (blisko 1,5 ha), stanowi doskonałe zaplecze pod organizacje czasu wolnego
- tarasy widokowe z miejscami do grillowania i organizacją ognisk
- teren umożliwiający rozbicie namiotów oraz organizację biwaków do 100 osób,
- na miejscu bogate zaplecze socjalne oraz możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.
- do dyspozycji w schronisku ponad 50 miejsc w pokojach od 2 do 5 osobowych, jak i w pok. 6 os.
- obiekt pod stałym nadzorem PSSE, PSP oraz Wojewody Dolnośląskiego,
- na miejscu boisko, miejsce gier i zabaw, plac zabaw dla najmłodszych, hala sportowa w odległości 4 km,
- bezpieczne, przyjazne, zdumiewająco ciekawe Góry Sowie, dają możliwość ciekawej organizacji czasu

Więcej informacja na naszych stronach internetowych www.orzel.info.pl

Najbliższe atrakcje:
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 Śląskim. ( 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)
- kryte pływalnie i Aquaparki (Bielawa, Nowa Ruda, Wałbrzych, Świebodzice) (15 – 35 km)

Do realizacji na miejscu projekty dla aktywnych:
- zjazdy na linie z wieży widokowej na Wielkiej Sowie,
- przejażdżki konne szlakami górskimi i po terenie zamkniętym,
- paintball w terenie leśnym
- przejażdżka qadami
Godne zwiedzenia obiekty usytuowane w Czechach, w pobliżu granicy z Polską: (do 45km od Schroniska)
1.Broumov - bardzo ładne miasteczko z barokowym klasztorem, w którym można oglądnąć starą bibliotekę z
17.000 dawnych ksiąg, kopie ,,Całunu Turyńskiego " z 1651r., mumie i inne ciekawostki. Warto też obejrzeć
drewniany kościół z 1177r.
2.Labirynty skalne ,, Ostasz" i ,,Koci Gród" Zupełnie inne labirynty od pozostałych. Zwiedzenie ich daje wiele
radości wszystkim, niezależnie od wieku.
3.Adrspaskie Skalne Miasto - labirynt skalny z olbrzymim nagromadzeniem przedziwnych skał. Zwiedzanie
połączone z pływaniem łodzią i wysłuchaniem wielu anegdot dowcipów i historyjek opowiadanych przez
przewodnika.
4.Zwiedzanie browaru ,,Olivetin". Stary benedyktyński browar warzący piwo wg. receptury z 1348 r. Zwiedzanie
połączone z degustacją piwa.

5.Punkt widokowy ,,Hvezda" na Broumovskich Stenach. Panorama polskich gór od strony Czech. Ważny węzeł
szlaków turystycznych.

Zapraszamy w Góry Sowie!
Zapraszamy do naszego Schroniska!
Proponujemy tygodniowe pakiety od soboty do soboty.
Rozpoczęcie pierwszego turnusu już od 24 czerwca.
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 pokoje dla 6 osób.

Koszt na osobę dorosłą: 469,Dzieci do 12 roku życia: 329,Dzieci do 3 lat – pobyt gratis!

Podstawowy cennik dla grup zorganizowanych: (wybrane usługi)
- nocleg : - od 20,-/os./doba
- całodzienne wyżywienie (trzy posiłki): - od 39,-/os.
- obiad: - od 15,-/os.
- rozbicie namiotów: - nieodpłatnie

Schronisko Górskie „Orzeł”
Sokolec 52, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
tel. 74 845 72 78 oraz 603 77 89 77
www.schroniskoorzel.pl

www.orzel.info.pl, www.facebook.com/schroniskoorzel,
e-mail: schronisko@orzel.info.pl

