
Program – informacja o imprezie turystycznej 

Wysowa Zdrój 14-24.07.2020 r. 

 

1. MIEJSCOWOŚĆ 

Wysowa Zdrój - uzdrowisko położone w Beskidzie Niskim w dolinie rzeki Ropy na 

wysokości 550 m n.p.m. Miejscowość otaczają góry pokryte starym bukowo-jodłowym 

lasem, który wpływa na specyficzny mikroklimat uzdrowiska. Skarbem Wysowej są 

naturalne źródła wód leczniczych,  które znajdują się w Parku Zdrojowym w centrum 

miejscowości. Rozległe, bezpieczne przestrzenie stanowią doskonałe miejsce do 

wycieczek pieszych, rowerowych po wyznaczonych szlakach. 

2. ZAKWATEROWANIE 

 Instytut Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko „Wysowa” nad Parkiem- położony w 

centrum uzdrowiska ośrodek oferuje: nowoczesne komfortowe pokoje 2-3 osobowe 

wyposażone w łazienkę, TV-sat, telefon, Internet, restaurację, kawiarnię, sale 

konferencyjne,  4 nowoczesne korty tenisowe, boisko do koszykówki, dwa stoły do 

bilarda, dwutorową kręgielnię, stoły do tenisa stołowego, salę taneczną. W odległości 200 
m od ośrodka znajduje się Park Wodny, a około 1 km od ośrodka boisko Orlik. 

 

3. ZAJĘCIA 

 nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego- 2 godziny dziennie. 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 zapewnia Organizator. 

 nauka tańca nowoczesnego- 1,5 godz. Dziennie. Układy choreograficzne 

realizowane podczas zajęć ukierunkowane są na poprawienie kondycji, 

koordynacji, ukształtowanie wrażliwości muzycznej i pamięci ruchowej.       

 rozgrywki i turnieje sportowe (piłka nożna, koszykowa, siatkówka) 

 wycieczki piesze  

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

 kąpiele w Parku Wodnym 

4. TRANSPORT 

Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Wysowa Zdrój-Rzeszów-Łańcut 

wyjazd 14.07.2019 r.  

-z Łańcuta o godz. 8:45 (Parking MOSiR-u Łańcut ul. Armii Krajowej 57) 

- z Rzeszowa 9:30 (dolny parking na Podpromiu) 

powrót 24.07.2019 r.  

-do Rzeszowa o godz. 13:00 (dolny parking na Podpromiu) 

-do Łańcuta o godz. 13:30 (Parking MOSiR-u Łańcut ul. Armii Krajowej 57) 

 



5. WYŻYWIENIE 

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

 

6. CENA – 1850 zł za osobę,  

CENA OBEJMUJE: 

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

- transport autokarem z klimatyzacją i TV 

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

- szkolenie tenisowe i zajęcia taneczne 

- dwa wejścia do Parku Wodnego 

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

- wstęp na korty tenisowe  

- opiekę medyczną 

- ubezpieczenie NNW do 7000 zł 

- podatek VAT 

 

 

 

 

 

 

 


