Ośrodek Wypoczynkowy „Beskidek”
ul. Siedlakówka 72 A, 34-322 Gilowice
e-mail.: recepcja@beskidek.pl
www.beskidek.pl
Tel. +48 784317575

_______________________________________________________________________________

OFERTA
ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU
W GILOWICACH 2017/2018 r.

Adres oferenta:
Ośrodek Wypoczynkowy „Beskidek”
34-322 Gilowice ul. Siedlakówka 72 A
Powiat Żywiec, Województwo Śląskie
+48 784 317 575
Mail: recepcja@beskidek.pl
www.beskidek.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zorganizowane grupy
sportowe, zielone szkoły oraz całe rodziny.
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Gilowice - malownicza wieś położona w kotlinie między Żywcem a Suchą Beskidzką.
Obszar 28km 2 zamieszkuje ok. 4,5 tyś. mieszkańców. Gilowice posiadają liczne walory
turystyczno- rekreacyjne. Na ich terenie w szybkim tempie rozwija się turystyka i
rekreacja. Dla miłośników górskich wycieczek Gilowice są dobrą bazą wypadową w
Beskidy, a dla amatorów sportów wodnych nad Jezioro Żywieckie. Nowo wybudowany
ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy „Beskidek” położony jest 800 m od centrum
Gilowic.
I BAZA NOCLEGOWA
 20 pokoi 2, 3, 4 – osobowych 48 miejsc noclegowych w budynku Ośrodka
Wypoczynkowego „Beskidek”
 każdy z pokoi jest komfortowo wyposażony oraz posiada łazienkę i TV,
 2 domy wypoczynkowe - 27 miejsc w obu domach z salonami i TV
II PION SPORTOWO- REKREACYJNY OBIEKT NA POW. 1,5 ha
 boiska sportowe (boisko do piłki nożnej, boisko do kosza, 2 boiska do piłki siatkowej
plażowej),
 namiot 150m2 z wyposażeniem rekreacyjnym (gry planszowe, bilard, piłkarzyki,
badminton)
 plac zabaw, zielony teren rekreacyjny,
 basen letni 17 x 8 m,
 taras wypoczynkowy z widokiem na pasmo gór,
 nowoczesna hala sportowa (12 stołów do tenisa stołowego, wyposażenie dodatkowe do
sportów halowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, materace, skok wzwyż),
 posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę wychowawczo-trenerską.
III PION WYPOCZYNKOWY
 kawiarnia urządzona w stylu regionalnym,
 organizacja wieczorków, dyskotek, biesiad, prelekcji,
 altany grillowe, dróżki spacerowe, sala szkoleniowa na 200 osób,
 nauka śpiewu i tańca góralskiego prowadzona przez instruktorów,
 pokaz i nauka rękodzieła ludowego prowadzona przez instruktorów,
 warsztaty z ciekłym azotem
 spotkanie ze Zbójnikiem
IV PION WYPADOWO- KRAJOZNAWCZY
 wycieczki piesze w góry z przewodnikiem,
 krajoznawcze wycieczki autokarowe,
 wycieczki zagraniczne - Słowacja, termalne źródła
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OFERTA HANDLOWA
Miejsce pobytu: Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy „Beskidek”
Miejscowość: Gilowice ul. Siedlakówka 72 A
Czas trwania turnusów do wyboru:





3 dniowe
7 dniowe
10 dniowe
14 dniowe

Przykładowy program 14 dniowego pobytu:






10 godz. - gry i zabawy ruchowe,
10 godz. - zajęcia rekreacyjno - sportowe, współzawodnictwo sportowe,
sporty wodne, kąpiele w basenie, nauka pływania
2 wycieczki w góry
organizacja 2 jednodniowych wycieczek autokarowych do wyboru np: (Kraków, Zatr,
Ochaby,Wadowice, Góra Żar - Żywiec),
 2 zajęcia po 2 godziny nauki śpiewu i tańca góralskiego,
 2 zajęcia po 2 godziny rękodzieła ludowego (bibułkarstwo, robienie maskotek i zabawek ze
słomy i siana)
PROPOZYCJE WYCIECZEK
(Ceny wycieczek ustalane są indywidualnie z klientem)
1. Inwałd Park
Przejazd do Inwałdu, pobyt w: Parku Miniatur, Dinolandii, Warowni Inwałd, Mini ZOO Kucyk,
Ogrodu Jana Pawła II, korzystania ze wszystkich atrakcji Inwałd Parku.
2. Energylandia
Największy w Polsce Rodzinny Park Rozrywki oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują
się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, niespełna 40
minut od Ośrodka.
3. Dream Park Ochaby
Dream Park położony jest godzinę drogi od Ośrodka. Na 5ha terenie znajduje się szereg arakcji
zarówno dla dzieci i młodzieży m.in. park dinozaurów, park linowy, kino 2D i 6D, wystawy
dzikich tropikalnych zwierząt, oceanarium prehistoryczne, place zabaw.
4. Kraków
Wyjazd z Gilowic do Krakowa- zwiedzanie zamku na Wawelu, smoczej jamy- Stary Rynek
(kościół Mariacki, Barbakan, Sukiennice), w drodze powrotnej w Stryszawie pokaz i nauka
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rękodzieła ludowego.
5. Wycieczka na Górę Żar
Zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim, wyjazd na górę Żar
kolejką szynową, zwiedzanie Górskiej Szkoły Szybowcowej oraz podziwianie panoramy
Beskidu Żywieckiego, spacer promenadą wzdłuż jeziora Żywieckiego – godzinny rejs statkiem
,,Ziemia Żywiecka” po jeziorze. Żywiec zwiedzanie zamku Habsburgów i muzeum
Żywieckiego, spacer po parku, podziwianie zwierzątek w mini Zoo.
6. Wycieczka górska z przewodnikiem
Wyjście z miejscowości Las → Jaskinie Komonieckiego → rezerwat przyrody Madohora →
Czarne Działy - rejon bogaty w jaskinie szczelinowe → góra Łysina - zwiedzanie wychodni
skalnych → zejście do Gilowic
7. Wycieczka szlakiem Sanktuariów Maryjnych
Wyjście z Gilowic na Jasną Górkę - przejście groniami do Rychwałdu → przejazd do
Przyłękowa (zwiedzanie kościołów oraz pamiątek historii → przejście do rezerwatu przyrody
Gawroniec- zwiedzanie kaplicy leśnej kardynała Karola Wojtyły → Pewel Mała Kiełbasów →
rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasy
8. Wycieczka piesza na Górę Łysinę lub Groń Ślemieński
Zwiedzanie
lokalnych
atrakcji
turystycznych
–
Skansen
Wsi
Żywieckiej
w Ślemieniu z pokazami starodawnych tradycji, rekreacja i zawody sportowe na obiekcie
,,Grapa Park’’ z zespołem skoczni igielitowych, nauka jazdy konnej.

DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW:









Korzystanie z sali, ze sprzętu szkoleniowego i audio,
Internet bezprzewodowy wifi
Gry planszowe
Stół do bilarda
Stoły do tenisa stołowego
Boisko Orlik
Mini siłownia zewnętrzna (w otoczeniu Orlika)
Duża hala sportowa do zajęć rekreacyjno-treningowych (płatna 40-45 zł/h)

Posiadamy 20 letnie doświadczenie w organizacji obozów sportowych, kolonii letnich i zielonych
szkół.

