
 Hotel położony w miejscowości Ogrodzieniec w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pośrodku sosnowego POŁOŻENIE:
lasu, z dala od miejskiego zgiełku, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 790, ok. 15 km od Zawiercia, 40 km od Katowic.

DOJAZD: i , na miejscu zapewniony autokar  realizacji programu turystycznegondywidualny w ramach

OŚRODEK: Hotel trzygwiazdkowy 31 pokoi, wszystkie do dyspozycji uczestników, windę, całodobową recepcję,  posiada 
restaurację, kawiarnię, strefę Wellnes&SPA z krytym basenem, jacuzzi i strefą saun do dyspozycji gości w wyznaczonych 
godzinach, wiatę grillową, sale konferencyjne, duży bezpłatny parking. W hotelu jest codzienny serwis pokojowy.

POKOJE: Standard 2 os.: Standard 3 os.:  2 pojedyncze łóżka, balkon lub bez balkonu, na parterze, 2 pojedyncze łóżka
i rozkładana sofa, balkon lub bez balkonu, na parterze, 2 pojedyncze łóżka, bez balkonu, na poddaszu,Classic 2 os.:  Komfort 2-3 
os.:  De Lux (studio 3-4os.):2 pojedyncze łóżka i rozkładana sofa, okno balkonowe francuskie, na piętrze,  2 pokoje, łoże 
małżeńskie i 2 rozkładane sofy, bez balkonu,   2 pokoje, łoże małżeńskie i 1 lub 2 rozkładane sofy, Superior (apartament 3-4os.):
balkon lub bez balkonu. : łazienka, TV, lodówka, telefon, dostęp do Wi-Fi, zestaw do parzenia W każdym pokoju znajduje się
kawy i herbarty, woda mineralna, ręczniki, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków. Szczegółowe opisy pokoi na stronie 
hotelu.

WYJAZD REKREACYJNO-TURYSTYCZNY

OGRODZIENIEC  14-20.08.2023
Centuria Hotel*** & Natural SPA
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH, DLA CAŁYCH RODZIN LUB SAMYCH OSÓB DOROSŁYCH

Po raz pierwszy w naszej ofercie! Wyjazd dla rodzin osób ze spektrum, 
samych rodziców a także osób indywidualnych ez zajęć . B
terapeutycznych  .  Z  bogatym programem turystycznym
i komfortowymi warunkami pobytu.

Dzień zaczynamy od śniadania dostępnego w formie bufetu w godz. 
8.00-10.00 oraz pysznej gorącej kawy. O godz. 10.00 wyjeżdżamy na 
całodniowe wycieczki. Po przyjeździe w godz. 17.00-19.00 czeka na 
nas bufetowa obiadokolacja z deserem.

Na wieczory zaplanowaliśmy atrakcje dodatkowe. Macie też wtedy 
możliwość skorzystania ze strefy Wellnes&SPA z krytym basenem, 
jacuzzi i strefą saun, które będą do Waszej dyspozycji w cenie 
wyjazdu.
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WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu z daniami do wyboru; pierwszym świadczeniem 
będzie obiadokolacja w dniu rozpoczęcia pobytu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Hotel nie prowadzi indywidualnego 
żywienia.

PROGRAM TURYSTYCZNO-REKREACYJNY: 

 Ojcowski Park Narodowy - najmniejszy z pośród 23 parków narodowych w Polsce - wycieczka piesza doliną Prądnika i do skał 
„Brama Krakowska” i „Maczuga Herkulesa” oraz wejście do jednej z tutejszych jaskiń
 Zajęcia wspinaczkowe z instruktorami wspinaczki skałkowej - wprowadzenie do technik linowych (krótki wykład i szkolenie), 
wspinaczka skałkowa, techniki linowe – most linowy, zjazdy na linie dla osób, które będą chciały zrezygnować z zajęć ; 
skałkowych zaproponujemy alternatywną wycieczkę krajoznawczą
 Kilkugodzinny spływ kajakowy rzeką Wartą - doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu. Nieważne czy jesteś 
początkującym czy zaawansowanym wioślarzem – każdy znajdzie coś dla siebie!
 Zabytkowa Kopalnia Srebra Sztolnia Czarnego Pstrąga oraz  w Tarnowskich Górach - wyjątkowa w skali świata kopalnia, 
w której uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową oraz jedyna w Polsce wciąż działająca sztolnia 
odwadniająca z jednym z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów łodziami. Jedyny w woj. śląskim zabytek wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO!
 Kraków - zwiedzanie z przewodnikiem  (wejście do wnętrza katedry, wejście na dziedziniec zamku) Wzgórza Wawelskiego
oraz  (Rynek, Sukiennice, kościół Mariacki, Collegium Maius), - fascynująca podróż Starego Miasta Muzeum Podziemia Rynku 
przez tysiąc lat historii, jedno z najlepszych muzeów multimedialnych w Polsce!
 Zamek Ogrodzieniec – największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także jeden najpiękniejszych zamków 
w Polsce
 Pustynia Błędowska - nazywana również „Polską Saharą”, położona między Błędowem, Chechłem i Kluczami jest 
największym w Polsce obszarem lotnych piasków
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CENA:

Osoba 1-wsza i 2-ga w pokoju: 3350 zł
Kolejna a osob  w wieku od 12 lat na dostawce: 2950 zł
Kolejna osoba w wieku 4-11 lat na dostawce: 2650 zł
Dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis

Powyższe ceny obowiązują w pokojach standard.

Pokój Komfort - dopłata 150 zł/os./pobyt
Pokój De Lux - dopłata 250 zł/os./pobyt
Pokój Superior - dopłata 350 zł/os./pobyt
Pokój Classic - rabat 150 zł/os./pobyt
Pokój 1 os. - dopłata 250 zł/os./pobyt

Opłata za zwierzę:  zł/doba30

Cena zawiera:
noclegi i wyżywienie zgodnie z ofertą, realizację 
programu turystyczno-rekreacyjnego, ubezpieczenie 
NNW i NNW+SPORT na spływie kajakowym i zajęciach 
wspinaczkowych, opiekę kierownika i przewodnika na 
wycieczkach, codzienny serwis pokojowy z możliwością 
wymiany ręczników co drugi dzień, bezpłatny parking, 
podatek VAT

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu - szczegóły w biurze.


