OFERTA DLA GRUP SZKOLENIOWYCH
Położenie ośrodka …
Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy usytuowany jest w miejscowości Zatwarnica.
Położenie w malowniczej dolinie Sanu u podnóża Połoniny Wetlińskiej, w bezpośrednim
sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego świadczy o wysokich walorach turystycznych
tego miejsca. Specyficzne położenie obiektu - z dala od uczęszczanych szlaków
komunikacyjnych, w miejscu otoczonym dziką i nieskażoną przyrodą sprawia, że jest to
doskonałe miejsce dla organizacji nie tylko wypoczynku ale i szkoleń czy też konferencji.

Zakwaterowanie …
Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy Zatwarnica jest obiektem całorocznym. Posiada łącznie
ok. 120 miejsc noclegowych w pokojach o zróżnicowanym standardzie. Wszystkie pokoje,
łazienki oraz pomieszczenia zostały wyremontowane na początku 2016 r.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
Pokoje typu standard:
•

5 pokoi 2-osobowych z własną łazienką (prysznice) z możliwością pojedynczego
wykorzystania;

•

22 pokoje 2-osobowe w układzie typu studio „2+2” (11 pokoi studio), gdzie
w przedpokoju znajduje się wspólna łazienka z prysznicem. W pokojach są łóżka
pojedyncze;

•

4 apartamenty 2 – osobowe z oddzielną częścią sypialnianą i wypoczynkową.
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Wyposażenie: część sypialniana – duże łóżko małżeńskie, telewizor, część wypoczynkowa –
rozkładana kanapa (możliwość noclegu 2 dodatkowych osób), fotele, stolik, duża szafa;

Pokoje wieloosobowe:
•

1 pokój 6-osobowy;

•

2 pokoje 7-osobowe;

•

4 pokoje 8-osobowe;

Wszystkie pokoje wieloosobowe posiadają własną łazienkę. Znajdują się w nich łóżka
pojedyncze oraz piętrowe. Na tym piętrze znajduje się również wyposażony aneks kuchenny,
w którym Goście samodzielnie mogą przyrządzać sobie posiłki czy też zrobić herbatę.
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Wyposażenie ośrodka …
Jadalnia – w której serwowane są śniadania, obiady i kolacje. Posiłki serwowane są na
zamówienie. Nasz obiekt słynie z pysznej – domowej kuchni a nasi Goście wśród wypełnianych
ankiet wskazują na kuchnię jako na jeden z głównych atutów. Jadalnia to także miejsce,
w którym organizowane są biesiady, bale sylwestrowe inne. Uwzględniamy specjalne diety
i potrzeby naszych gości. W sezonie letnim przy jadalni funkcjonuje ogródek zewnętrzny.
Bar – znajduje się w podziemiach budynku. Wyposażony w kominek, sprzęt nagłaśniający
jest doskonałym miejscem do organizowania dyskotek czy spotkań towarzyskich.
Sala konferencyjna – w zależności od układu stołów i krzeseł może pomieścić od 50 do 70 osób.
Sala wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, sprzęt nagłośnieniowy.
Oprócz tego na terenie obiektu znajduje się sala gier i zabaw (stół bilardowy, gry planszowe),
trawiaste boisko do gier zespołowych, zlokalizowane tuż nad rzeką, miejsce na ognisko, plac
zabaw dla dzieci.

Ceny…
Ceny…
Cena dla grup szkoleniowych zaczyna się już od 68 zł/os.!*
W cenie ujęto nocleg, śniadanie, obiadokolację, salę szkoleniową, parking, dostęp do
Internetu.
W naszym obiekcie ceny są uzależnione od terminów, ilości rezerwowanych noclegów, liczby
osób oraz rodzajów rezerwowanych pokoi dlatego też wszelkie zapytania grupowe
rozpatrujemy indywidualnie.
Po intensywnym szkoleniu jako propozycję odprężenia się proponujemy aktywne spędzenie
czasu połączone z adrenaliną, np. wypady samochodami terenowymi po bezdrożach, spływy
kajakowe, zawody sportowe, wycieczki rowerowe, rajdy konne, wycieczki z przewodnikiem po
Bieszczadach, wiele innych.
Cena serwisu kawowego: od 10 zł/os. (w tym kawa, herbata, woda w dzbankach, domowe
ciasto).

* przy założeniu pobytu grupy liczącej powyżej 40 osób na 3 dni i zakwaterowanej w pokojach wieloosobowych
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W najbliższej okolicy…
okolicy…
Wodospad Szepit na potoku Hylaty to najbardziej efektowny i najwyższy wodospad
w Bieszczadach. Położony w bliskiej odległości od ośrodka, mierzy sobie około 8 m długości.
Drugi – równie ciekawy wodospad znajduje się na potoku Hulski. Docieramy do niego
wędrując stokówką z Zatwarnicy w stronę Rajskiego.
Chata bojkowska w Zatwarnicy to ośrodek kultury – punkt promocji i sprzedaży rękodzieła
artystycznego i wyrobów rzemieślniczych. Wewnątrz znajduje się ciekawa ekspozycja.
Kino Końkret – możliwość oglądania filmów w niecodziennej aranżacji.
Nieistniejące wsie Krywe, Hulskie i Tworylne w Dolinie Sanu – to unikatowe miejsce w całych
Bieszczadach. Z dala od ruchliwych szlaków, zwłaszcza wczesną wiosną ukazuje ślady
mieszkającej tutaj niegdyś ludności - Bojków. Jest to także ostoja zwierzyny – niedźwiedzia
brunatnego, żubra, wilka czy też węża Eskulapa.
Chata Socjologa to schronisko turystyczne, które zostało wybudowane w 1973 r. na jednym
z najdzikszych pasm w Bieszczadach – Otrycie. Od 2016 r. działa tu obserwatorium, z którego
można oglądać wyjątkowo gwieździste bieszczadzkie niebo.
Rezerwat faunistyczne „Krywe” (pow. 511,73 ha) obejmuje swoim zasięgiem 10-kilometrowy
odcinek doliny Sanu pod Otrytem. Rezerwat chroni największego w Polsce węża eskulapa –
niejadowitego i najrzadszego spośród polskich gadów.
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