
Program – informacja o imprezie turystycznej 

Hucisko 05-12.08.2018 r. 

 

1. MIEJSCOWOŚĆ 

Hucisko to miejscowość położona w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w gminie 

Włodowice w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, słynącym z: zamków 

usytuowanych na skałach, wapiennych ostańców, dolin krasowych, kilkudziesięciu 

metrowej wysokości jaskiń oraz wydm śródlądowych. Najsłynniejsze turystyczne atrakcje 

w pobliżu Huciska to: Rezerwat Przyrody Góra Zborów, Park Miniatur Ogrodzieniec w 

Podzamczu, otwarte kąpieliska w Kroczycach i Siemoszycach.  

2. ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo w Hucisku to nowoczesny, komfortowo 

wyposażony obiekt, oferujący pokoje dwu- i trzy- osobowe, wyposażone w funkcjonalne 

meble, łazienkę z prysznicem i TV.  

Ośrodek oferuje: 2 korty tenisowe z oświetleniem, zewnętrzny basen kąpielowy, salę 

taneczną, restaurację, kręgielnię, stół do ping-ponga, plac zabaw, świetlicę. 

3. ZAJĘCIA 

- nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego - 2 godziny dziennie (2 razy 

dziennie po godzinie) 

Zajęcia tenisowe odbywać się będą w 4-6 osobowych grupach. Podział na grupy 

początkujące i zaawansowane nastąpi według umiejętności i wieku. Uczestnicy obozu nie 

muszą posiadać własnych rakiet tenisowych, rakiety zapewewnia organizator 

- nauka tańca nowoczesnego - 1,5 godz. dziennie 

Układy choreograficzne realizowane podczas zajęć ukierunkowane są na poprawienie 

kondycji, koordynacji, ukształtowanie wrażliwośći muzycznej i pamięci ruchowej. 

- kąpiele w basenie otwartym 

- wycieczki piesze 

- wycieczka autokarowa do zamku w Ogrodzieńcu 

- zajęcia w parku linowym 

- jedne zajęcia wspinaczki skałkowej prowadzone przez profesjonalnych instruktorów 

- rozgrywki i turnieje sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) 

- tenis stołowy, dyskoteki, karaoke, ogniska, konkursy świetlicowe, podchody 

 

 

 



4. TRANSPORT 

Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Hucisko-Rzeszów-Łańcut 

wyjazd 05.08.2018 r.  

 -z Łańcuta o godz. 8:30 (Parking MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57) 

- z Rzeszowa o godz. 9:15 (parking ROSiR ul. Pułaskiego) 

powrót 12.08.2018 r.  

-do Rzeszowa  o godz. 14:30 (parking ROSiR ul. Pułaskiego) 

-do Łańcuta o. godz. 15:00 (Parking MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57) 

 

5. WYŻYWIENIE 

Cztery razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

 

6. CENA – 1390 zł za osobę,  

 

CENA OBEJMUJE: 
 

- zakwaterowanie w ośrodku w pokojach dwu-, trzy- osobowych z łazienką i TV 

- transport autokarem z klimatyzacją i TV 

- wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) 

- szkolenie tenisowe i zajęcia taneczne 

- wstęp do parku linowego 

- wycieczkę do zamku w Ogrodzieńcu 

- jedne zajęcia wspinaczki skałkowej 

- opiekę kadry instruktorsko-pedagogicznej (zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty) 

- wstęp na korty tenisowe i basen kąpielowy 

- opiekę medyczną 

- ubezpieczenie NNW do 7000 zł 

- podatek VAT 


