Kontakt:
Zespół Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących
34-300 Żywiec ul.Moszczanicka 9
Tel: 33 4750572, 505 665 929
e-mail:przyjaznazagroda@wp.pl
NIP: 553-14-63-362
nr konta: 41 1560 1023 0000 9140 0001 5895

Dom Wczasów Dziecięcych w Żywcu organizuje wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Zapewnia przyjazną atmosferę, niezwykły klimati atrakcyjne formy
spędzania czasu. Jako placówka wspiera fizyczny i psychiczny rozwój dzieci i młodzieży,
wzmacnia ogólną kondycję psychofizyczną i kształtuje zachowania prozdrowotne.Organizuje
kolonie, obozy i zimowiska. Oferuje turnusy śródroczne i letnie: integracyjne, sportowo –
rekreacyjne, militarne, paintballowe i survivalowe, narciarskie, tenisa stołowego,
jeździeckie,artystyczno – plastyczne, językowe – angielski z native speakerem. Na życzenie
zamawiającego istnieje możliwość łączenia poszczególnych zajęć w obrębie jednego turnusu.

O NAS
DWD położony jest przy Zespole Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w
Żywcu - w malowniczej części Kotliny
Żywieckiej. Beskidzkie lasy, urzekające
piękno Jeziora Żywieckiego w otoczeniu gór
sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.

BAZA NOCLEGOWA
Dom Wczasów Dziecięcych zlokalizowany jest
w wydzielonej części bursy szkolnej. Dysponuje łącznie
33 miejscami noclegowymi w przytulnych pokojach 2 i 3
os. z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz w
pokojach 3 os. z łazienką ogólnodostępną.

CENNIK
Nocleg

30 zł/os/dobę

*1 opiekun na 15 uczestników - nocleg gratis!
Wyżywienie:
Śniadanie

4 zł

Obiad

6 zł

Kolacja

4 zł

Suchy prowiant

7 zł

Podstawą rekrutacji na turnus jest pisemna rezerwacja dokonana przez klienta i jej pisemne
potwierdzenie przez placówkę, a także wpłata 10 % zaliczki dokonana w ciągu miesiąca od daty
pisma potwierdzającego rezerwację terminu przez dom wczasów dziecięcych.
WYŻYWIENIE
Nasza stołówka zapewnia smaczne i zdrowe posiłki:
 ŚNIADANIE – 4 zł
 OBIAD + PODWIECZOREK – 6 zł
 KOLACJA – 4 zł
 SUCHY PROWIANT - 7zł

OFERUJEMY:
 atrakcyjne zajęcia
 świetlicę na zajęcia edukacyjne
 stały dostęp do zespołu boisk
 bezpłatny parking dla samochodów i autokarów
 miejsce na ognisko
 siłownię
 Klub Jeździecki „Kasztanka”- możliwość jazdy konnej zarówno dla początkujących

jak też zaawansowanych - dodatkowo płatne
 UKS Żywiec – zajęcia strzeleckie, survivalowe, paintballowe, z zakresu pierwszej
pomocy i ratownictwa przedmedycznego – dodatkowo płatne
 zajęcia z instruktorami pływania, narciarstwa klasycznego, alpejskiego oraz
snowboardu – dodatkowo płatne
 na indywidualne życzenie szkolne Biuro Turystyki i Promocji Regionów przygotuje
programy wycieczek
Cennik zajęć dodatkowych uzależniony jest od ilości uczestników i długości pobytu.

ATRAKCJE W OKOLICY:
 Dwór Kępińskich - miejsce związane z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego
 Rozległe tereny zielone w bezpośrednim otoczeniu DWD (lasy, pagórki, rzeka

zabytkowa kapliczka-pustelnia Św. Onufrego), Sanktuarium Matki Boskiej
Rychwałdzkiej
 Miasto Żywiec z jego zabytkami i atrakcjami
 Góra Grojec z rozległą panoramą Kotliny Żywieckiej
 Jezioro Żywieckie.

Mapka dojazdu
Współrzędne GPS:
49.695522 N, 19.230946 E

ZAPRASZAMY !

