
                                                                 GŁUCHOŁAZY  
                                                                                 GÓRY OPAWSKIE  -  3 km do Czech 

 

                                                     

                                                  z  B A L E M  W  C E N I E  !  

                           Wariant  I     3 dni  31.12.2021 –  02.01. 2022     410 zł / os 

                                                           Wariant  II    4 dni  31.12.2020  –  03.01. 2021    485 zł / os 

                                                                        ( ceny zawierają podatek VAT i opłatę na TFG i TFP ) 

                                                                   
                                                                       NARTY  i  SNOWBOARD  –  CZECHY JESENIKI                                             Centra narciarskie:  Filipovice  i  Miroslav 
                                                                                                         (możliwość wynajęcia busa) 
                                                                                                   
              Cena obejmuje : 
 

   2 lub 3 noclegi – O.W. „BANDEROZA” Głuchołazy, pokoje 2, 3, 4, 6 osobowe z łazienkami, 

     (łóżka pojedyncze i piętrowe) zakwaterowanie zgodne z wytycznymi GIS 

      Przyjazd pierwszego dnia od godziny 12.00, wykwaterowanie do godz. 15.00 ostatniego dnia pobytu. 

      Palenie tytoniu lub e-papierosów tylko w wyznaczonych miejscach 

    3 posiłki dziennie – szwedzki bufet – od kolacji sylwestrowej do śniadania w dniu wyjazdu  
      (możliwość dokupienia obiadu na miejscu w dniu przyjazdu – 25zł)    

     01.01.2022 - AFTER  PARTY  -  do świtu z konkursem na najzabawniejszą maskę ! 

    stoły do tenisa, boiska wielofunkcyjne na terenie ośrodka, hala sportowa z siłownią, jaskinią solną -  

     dostępna w dniu 01.01.2022 w godz. 15.00-18.00 i 02.01.2022 w godz. 11.00 – 12.30 (obuwie zmienne) 

    opieka rezydenta, ubezpieczenie NNW na terenie Polski do 10.000 zł PZU, 

           we wszystkich miejscach oznaczonych na terenie ośrodka obowiązuje nakaz  dezynfekcji rąk, 

           noszenia osłon nosa i ust oraz stosowania dystansu społecznego  
 

                         TEMATYCZNY  BAL  SYLWESTROWY W STYLU  „ PIRAT PARTY ”  

                                 -  mile widziane typowe stroje  jak i standardowe stroje balowe 

           START – godz. 20.00   -  SUPER IMPREZA DO ŚWITU W RYTMACH MUZYKI TANECZNEJ - DJ  ! 
 

Menu sylwestrowe : „Kwarta Grogu” na przywitanie , pierś kurczaka z pieczarkami, zapiekanka z serem, 

ziemniaki, surówka, zimna płyta (szynki drobiowe i wieprzowe), bogracz, jajka w sosie, śledziki po wiejsku , 

sałatka jarzynowa, barszczyk czerwony czysty, bigos sudecki, pieczywo, ciasteczka, kawa, herbata, zimne 

napoje – 1 litr na osobę. 

Alkohol, stroje i poczucie humoru we własnym zakresie!   
 

    „OŚWIATA WROCŁAW” 

    Wrocław, ul. Kołłątaja 24             
      601 641 533,  601 641 523                                                                                     

    www.oswiata.wroc.pl  
   Wpis do Rejestru Organizatorów  i  Pośredników  Turystycznych 
   Województwa Opolskiego Nr 177 

http://www.oswiata.wroc.pl/


     
                                                                                                                                                     

                                                                                                               
         
 
 
                                                     

     
 
        
       
 
 
       Dodatkowe informacje: 

Ośrodek „Banderoza” w Głuchołazach - 4 km od granicy z Czechami (ok. 110 km od Wrocławia) 
 

 
 
 
 
 
 
                                      
 

 
             

Uwaga: uczestników obowiązuje regulamin ośrodka, za stan pokoju odpowiada osoba pobierająca 

skierowanie. Zakwaterowanie na podstawie skierowania, dowodu osobistego i wypełnionego oraz 
podpisanego w dniu przyjazdu do ośrodka oświadczenia COVID 19. 
Ubezpieczenie narciarskie osób (NNW i KL), które indywidualnie wyjeżdżają do Czech – we własnym 
zakresie. Istnieje możliwość indywidualnego wykupienia polisy ubezpieczeniowej od rezygnacji z 
udziału w imprezie turystycznej. Program i obiekt przystosowany dla osób pełnosprawnych i 
pełnoletnich. Minimalna liczba uczestników – 150 osób. 

                   
Rezerwacja miejsc telefonicznie: 601 641 533 lub 601 641 523, e-mail turystyka@oswiata.wroc.pl  
lub w biurze ul. Kołłątaja 24 (w pobliżu dworca kolejowego Wrocław Główny w godz. 10.00 – 17.00) 
      

     Oferta do pobrania na stronie: www.oswiata.wroc.pl (zakładka turystyka – Sylwester Głuchołazy). 

     Opłata rezerwacyjna – zadatek 100 zł/os. płatna do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. 
 

  PŁATNOŚĆ NA KONTO z dopiskiem: SYLWESTER GŁUCHOŁAZY w terminie + imię i nazwisko uczestnika 
 

„Oświata Wrocław” 50-007 Wrocław ul. Kołłątaja 24 
Bank Pekao SA  10 1950 0001 2006 7262 8574 0003 

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00 
 

                                  
 

Życzymy  Szampańskiej  Zabawy ! 

 

 
                                                

http://www.oswiata.wroc.pl/


JADŁOSPIS 
 

piątek 31.12.2021r 

                             BAL  SYLWESTROWY   Start:  godzina  20.00 

 
Kwarta GROGU  -  NA DOBRY POCZĄTEK 
                               

 PIERŚ Z KURCZAKA Z PIECZARKAMI, ZAPIEKANA Z SEREM, ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM, SURÓWKA 
 ZIMNA PŁYTA – SZYNKI DROBIOWE I WIEPRZOWE, JAJKA W SOSIE TATARSKIM 
 SZATAŃSKIE JADŁO - BOGRACZ OPAWSKI 
 BARSZCZ CZERWONY CZYSTY 
 BIGOS SUDECKI 
 ŚLEDZIKI PO WIEJSKU 
 SAŁATKA JARZYNOWA  
 CIASTECZKA 
 KAWA, HERBATA 

                                                 ZIMNE NAPOJE – 1 LITR NA OSOBĘ 
                                        „OGNISTA WODA”  WE   WŁASNYM ZAKRESIE 

 

 
JADŁOSPIS 

                             sobota  01.01.2022r  

Śniadanie: 
10.00-11.15 
 

 
 
 
 
Stół szwedzki: 
(wydawany przez 
obsługę) 

Żurek                                                                                      
Ser biały, wędlina  
Parówka, ketchup, musztarda 
Pieczywo mieszane                                        
Herbata                          
Masło, miód naturalny, dżem                                                      
Mleko 
 
Rzodkiewka, szczypior, sałata, papryka, 
ogórek zielony, pomidor, ser topiony, ser 
żółty, pasztet, masło czosnkowe, 
konserwa rybna 
                                                                                                

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

Obiad: Barszcz czerwony 
Kotlet mielony 
Ziemniaki, sos koperkowy 
Surówka – marchew tarta z majonezem 
Kompot                                               

waza 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

Kolacja: 
 
 
 
 
Stół szwedzki: 

Spagetti 
Wędlina drobiowa i wieprzowa                                   
Pieczywo mieszane                                                                
Herbata, mleko                                                               
Masło 
   

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 



(wydawany przez 
obsługę) 
 

 Rzodkiewka, szczypior, sałata, papryka, 
ogórek zielony, ser topiony, ser żółty, 
pasztet, masło czosnkowe, konserwa 
rybna                                                                                                                                                                                              

 
 

 
                                                                                

JADŁOSPIS 
                           niedziela  02.01.2022r 
 

Śniadanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stół szwedzki:
   
(wydawany przez 
obsługę) 
 

Jajecznica na wędzonce                                                                                      
Ser biały   
Parówka                                                             
Wędlina drobiowa i wieprzowa  
Ketchup, musztarda                                                         
Pieczywo mieszane                                       
Herbata, mleko                                                       
Dżem   
Masło, miód naturalny                                                             

 
Rzodkiewka, pomidor, szczypior, sałata, 
papryka, ogórek zielony, ser topiony, ser 

żółty, pasztet, masło czosnkowe, 
konserwa rybna                                                  

                 

dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 
 

 
 
 
 
Obiad: 

 
Można dodatkowo wykupić na miejscu 
w dniu przyjazdu.  
 
Rosół z makaronem /zielenina   
Udko pieczone                                                                   
Ziemniaki     
Czerwona kapusta 
Kompot                                                                                                                                                                                  
                                                   

 
 
 
 
waza 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
dowolnie 
 

  
 

 

 
  
 
 

                                                  
 

 


