
ZIELONE SZKOŁY



SZANOWNI PAŃSTWO!
Zapraszamy do spędzenia zielonej szkoły w Kompleksie Wypoczynkowym Relaks.
Specjalizujemy się w obsłudze wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferujemy aktywne programy
wycieczek lub realizujemy indywidualne programy według wyboru grupy. 
Nasi animatorzy oraz liczne atrakcje ośrodka zapewnią niezapomniany wypoczynek.

Dla grup przygotowaliśmy 5 różnych profili dostosowanych do wieku oraz zainteresowań 
dzieci i młodzieży.

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY M.IN.: 

ZAKWATEROWANIE:
• Domki hotelowo-kolonijne - 2 pokoje 4-6 osobowe, pokój 2 osobowy, salon, duża łazienka,  

garderoba (ul. Beskidzka 42, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie)
• Apartament - 4-5 osobowe oraz studia 6-8 osób w pełni wyposażone z włąsną łązienką  

(ul.Sportowa 20, 34-312 Międzybrodzie Bialskie)

WYŻYWIENIE:
• 3 posiłki + podwieczorek (śniadanie i kolacja - szwedzki stół)

KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW:
• kompleks basenów kąpielowych ze zjeżdzalniami, przystań wodna, świetlica, sale wykładowe,  

boiska sportwe

CODZIENNA OPIEKA ORAZ POMOC ANIMATORÓW - GRY I ZABAWY Z ANIMATORAMI, PILOTAŻ NA WYCIECZKACH 
- PAKIET ANIMACJI:
• zorbing, bumper ball, kula wodna, strzelnice: paintball, łucznicza oraz ASG, mega twister, quady

O NAS:
• blisko 10 lat doświadczenia w turysty-

ce dzieci i młodzieży
• 4000 dzieciaków co roku na koloniach 

i wycieczkach
• doświadczona kadra animatorów, 

opiekunów i instruktorów
• wpis do rejestru organizatorów wypo-

czynku
• pasja i zaangażowanie

O NASZYM OŚRODKU:
• jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków 

młodzieżowych w kraju
• własne letnie baseny kąpielowe i przystań 

wodna z rowerkami wodnymi oraz kajakami
• własny wyciąg narciarski
• ośrodek położony w otoczeniu  gór Beskidu 

Małego i Jeziora Międzybrodzkiego
• sale wykładowe i zajęciowe
• zniżki na okoliczne atrakcje: Kompleks 

Szczyrk, Energylandia, Inwałd Park i inne



PROFIL PODSTAWOWY

PROFIL GÓRY & LAS

PROFIL SPORT

program skierowany dla dzieci i młodzieży chcących aktywnie 
spędzić czas w otoczeniu

dla małych i dużych odkrywców, chcących poznać faunę i florę 
Beskidu Małego i Śląskiego oraz lubiących spacerować po górskich 
szlakach

dla dzieci i młodzieży uwielbiających ruch i zdrową rywalizację

7-18 lat

7-18 lat

7-18 lat

DLA KOGO

DLA KOGO

DLA KOGO

ATRAKCJE

ATRAKCJE

ATRAKCJE

WIEK

WIEK

WIEK

rowerki wodne i kajaki, wycieczka piesza górska (Góra Żar lub Magurka 
Wilkowicka), wycieczka Pętla Beskidzka, gry i zabawy z animatorami

rowerki wodne i kajaki, wycieczki piesze górskie (Góra Żar oraz Magurka 
Wilkowicka), park linowy, letnie baseny odkryte, Leśny Park Niespodzia-
nek, wyjazd kolejką na Czantorię, warsztaty geologiczne, pakiet animacji, 
podstawy survivalu - budowanie szałasu; techniki rozpalania ognia

rowerki wodne i kajaki, wycieczka piesza górska na Górę Żar, park linowy, tor 
saneczkowy, pakiet animacji, olimpiada sportowa, wycieczka Pętla Beskidzka

CENA

CENA

CENA
1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni

od 45 
zł/os.

od 115 
zł/os.

od 190 
zł/os.

od 250 
zł/os.

od 330 
zł/os.

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni

od 45 
zł/os.

od 115 
zł/os.

od 190 
zł/os.

od 250 
zł/os.

od 330 
zł/os.

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni

od 60 
zł/os.

od 120 
zł/os.

od 200 
zł/os.

od 270 
zł/os.

od 360 
zł/os.



PROFIL ZABAWA

PROFIL EDUKACJA & TECHNIKA

dla miłośników dobrej zabawy oraz ekstremalnych wrażeń, 
nie bojących się nowych wyzwań

dla młodych naukowców, chcących poznać sekrety nauki, 
historii i przyrody

7-18 lat

12-18 lat

DLA KOGO

DLA KOGO

ATRAKCJE

ATRAKCJE

WIEK

WIEK

CENA

CENA

Energylandia, Laser Tag, rowerki wodne i kajaki, pakiet animacji, 
gry terenowe, wycieczka na Górę Żar, tor saneczkowy, park linowy

pokaz naukowy (ciekły azot, elektron lub turbo próżnia - do wyboru), wycieczka na 
Górę Żar, rowerki wodne i kajaki, zwiedzanie Elektrowni Żar, gra terenowa, wycieczka 
do Bielska-Białej i Ustronia (Stara Fabryka, Dom Tkacza, Leśny Park Niespodzianek), 
Muzeum Auschwitz-Birkenau

Tworzymy również indywidualne programy wycieczek 
oraz zielonych szkół dostosowane do potrzeb grupy.

Już teraz zapraszamy do wypełnienia formularza rezerwacyjnego 
dostępnego na stronie www.miedzybrodzie.net.pl, zakładka - 
ZIELONE SZKOŁY, gdzie mogą Państwo określić atrakcje interesujące grupę.

+48 602 55 22 00
kontakt@miedzybrodzie.net.pl  •  www.miedzybrodzie.net.pl  •  www.relakscamp.pl

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni

od 75 
zł/os.

od 125 
zł/os.

od 200 
zł/os.

od 290 
zł/os.

od 370 
zł/os.

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni

od 70 
zł/os.

od 120 
zł/os.

od 190 
zł/os.

od 270 
zł/os.

od 360 
zł/os.


