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Oferta sportowo-rekreacyjna
Kołatka 2017
Kompleks Wypoczynkowy w Kołatce położony jest bezpośrednio nad jeziorem
Błeszno w otoczeniu lubuskich borów sosnowych, stanowiących fragment
chronionego krajobrazu. W okolicy znajduje się stadnina koni, liczne szlaki
turystyczne, przepiękna dolina rzeki Bóbr. Obiekt w Kołatce gwarantuje wysoki
standard domków z całoroczną bazą noclegową, szeroką ofertę gastronomiczną,
bogatą infrastrukturę z atrakcjami zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i tych trochę
starszych. Teren ośrodka w całości jest ogrodzony i monitorowany. Usytuowanie
naszego obiektu w połączeniu z naszymi usługami z całą pewnością zapewnią
niezapomniane wrażenia z pobytu.
Na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Kołatce znajdują się:
 nowoczesna sala sportowa o powierzchni ok. 280 m², posiadająca
certyfikowane maty tatami, specjalnie przystosowane do sportów walki. Salę
można dostosować również do potrzeb innych grup sportowych, w tym także
grup tanecznych. Bezpośrednio przy sali znajdują się sanitariaty
 trawiaste i piaszczyste boiska do siatkówki plażowej
 mini boisko do piłki nożnej
 własna, trawiasta i piaszczysta, plaża
 kąpielisko z pomostami
 sprzęt pływający: kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe
 kula zorbingowa
 samoobsługowy park linowy
 ścianka wspinaczkowa
 stanowisko alpinistyczne do budowania wieży ze skrzynek
 stanowisko do strzelania z wiatrówki / łuku
 dwa wydzielone miejsca na ognisko
 tyrolka – zjazd linowy
 place zabaw
 rowery górskie
 sala restauracyjno-stołówkowa mogąca pomieścić około 130 osób
 sala konferencyjna dla blisko 40 osób
 sala telewizyjna
 salon gier: cymbergaj, darty, gry zręcznościowe
 stół do tenisa stołowego
 stół bilardowy
 rekwizyty do zabaw plenerowych
 sklepik z napojami i słodyczami
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Cena, przy grupie minimum 25-osobowej, za osobodzień wraz z
pełnym wyżywieniem wynosi:





dzieci: szkoła podstawowa i młodsze – 96 zł /osobę
młodzież: gimnazjum i liceum – 106 zł/osobę
dorośli – 115 zł/osobę
kierownik gratis, opiekunowie 50% stawki

Zakwaterowanie: murowane domki z pokojem dziennym i aneksem kuchennym,
TV, sypialniami 2-4 osobowymi, łazienkami.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad z podwieczorkiem i kolacja
(dopłata do specjalnej diety np.: wegańskiej, wegetariańskiej, bezlaktozowej itp. - od
10 zł za dobę). Pobyt rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Cena obejmuje:
 zakwaterowanie i pełne wyżywienie
 kolację w formie ogniska na powitanie grupy
 dyskotekę i karaoke, spotkania integracyjne w części restauracyjnej i
tarasowej
 korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury ośrodka: boiska do siatkówki,
mini boiska do piłki nożnej, placów zabaw, tyrolki, parku linowego
 korzystanie z części telewizyjnej (tv, wideo, dvd, gry planszowe, karaoke)
 korzystanie ze sprzęty wodnego - rowery wodne, kajaki – do uzgodnienia z
kierownictwem ośrodka
 korzystanie z sali sportowej – godziny do uzgodnienia z kierownictwem

Istniej możliwość zamówienia usługi ratownika wodnego/medycznego i pielęgniarki.
Dla stałych klientów gwarantujemy dogodne rabaty
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