
Program – informacja o imprezie turystycznej 

Kluszkowce 07-14.08.2020 r. 

 

1. MIEJSCOWOŚĆ 

Kluszkowce to miejscowość położona nad jeziorem Czorsztyńskim, u podnóża południowych 

stoków Lubania w Gorcach. Cisza, czyste powietrze oraz bliskość jeziora oraz gór to główne 

atuty miejscowości. Zimą jest to znana miejscowość narciarska, natomiast latem doskonała 

baza wypadowa w Pieniny, Gorce oraz Tatry. Dodatkowym atutem jest możliwość 

uprawiania sportów wodnych nad Jeziorem Czorsztyńskim oraz bliskość zamków, ścieżek 

pieszych i rowerowych. Ponadto w okolicy znajduje się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży 

m.in. park linowy, tor saneczkowy, nowa ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego, 

baseny termalne. 

2. ZAKWATEROWANIE 

"Gościniec Pieniński" to nowoczesny, komfortowo wyposażony obiekt oferuje pokoje 3,4,5- 

osobowe. Pokoje wyposażone są w funkcjonalne i estetyczne meble, każdy z nich posiada 

łazienkę z prysznicem. 

 Gościniec oferuje do dyspozycji gości: salę konferencyjną, tanczeną, wi-fi, stół do tenisa 

stołowego. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki, plac zabaw. 100 m od 

gościnca znajduje się boisko piłkarskie - orlik. 

Wyżywienie: cztery posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad 

serwowany, podwieczorek. 

 

3. ZAJĘCIA 

- zajęcia piłki nożnej dla chłopców na boisku orlik 1,5 godziny dziennie - ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z piłkami, techniczne, taktyczne. Doskonalenie cech motorycznych - 

szbkości, wytrzymałości, koordynacji i siły. Ponadto mecze i turnieje wewnętrzne. 

- zajęcia taneczne dla dziewczynek 1,5 godziny dziennie -  układy choreograficzne 

realizowane podczas zajęć ukierunkowane są na poprawienie kondycji, koordynacji, 

ukształtowanie wrażliwości muzycznej i pamięci ruchowej. 

- wycieczka do Parku Linowgo w Krościenku nad Dunajcem 

- piesza wycieczka na Trzy Korony lub piesza wycieczka do Wąwozu Homole 

- wyjazd do Termy Bania w Białce Tatrzańskiej 2,5 godz. w strefie zabawy 

- zjazdy na torze saneczkowym w ośrodku Czorsztyn-ski oraz wyjazd i zjazd kolejką 

krzesełkową 

- zwiedzanie Wąwozu Papieskiego poprzez ścieżkę edukacyjną w ośrodku Czorsztyn-ski 

- rejs stakiem po Jeziorze Czorsztyńskim oraz zwiedzanie Zamku w Niedzicy 

- gry terenowe, podchody z poszukiwaniem skarbu 

- rozgrywki i turnieje sportowe (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy) 

- tenis stołowy, dyskoteki, karaoke, ognisko, konkursy świetlicowe 



- zajęcia równoważne na linie - slackline, strzelanie z łuku 

4. TRANSPORT 

 Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Kluszkowce-Rzeszów-Łańcut 

  

wyjazd 07.08.2020 r. 

z Łańcuta (parking MOSiR - ul. Armii Krajowej 57) o godzinie 09:00  

z Rzeszowa (dolny parking na Podpromiu) o 09:45 

  

powrót 14.08.2020 r. 

do Rzeszowa (dolny parking na Podpromiu) o godzinie 14:30 

do Łańcuta (parking MOSiR - ul. Armii Krajowej 57) o 15:00 

 

Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu 07.08. a ostatnim śniadanie w pensjonacie w dniu 

14.08. 

5. WYŻYWIENIE 

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

 

6. CENA – 1290 zł za osobę,  

CENA OBEJMUJE: 

- 7 noclegów w pensjonacie w pokojach 3,4,5 -osobowych 

- transport luksusowym autokarem 

- wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad, podwieczorek, kolacja w 

formie bufetu) 

- bilety wstępu do wszystkich atrakcji przewidzianych w programie 

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

- opiekę przewodników 

- ubezpieczenie NNW, 

- podatek VAT 

 


