dla grupy zorganizowanej
sportowej, tanecznej… wybierz dobre miejsce.
Internat Zespołu Szkół Nr1 w Limanowej
w województwie małopolskim
zaprasza w czasie ferii zimowych i wakacji.

Do dyspozycji naszych gości:
• parkingi dla autokarów i samochodów osobowych
• nowoczesne boisko sportowe
• piękna hala widowiskowo – sportowa mierząca ponad 2000 m2
(organizowane są tutaj zawody sportowe o zasięgu
ogólnokrajowym i międzynarodowym)
• siłownia, siłownia plenerowa
• sala gimnastyczna
• świetlica, internet Wi Fi
• jadalnia z zapleczem gastronomicznym
• dodatkowo wg potrzeb gości sale lekcyjne

boisko sportowe

hala sportowa

siłownia plenerowa

Warunki bytowe:
• pokoje 4 osobowe (tapczany, meblościanki)
• węzły sanitarne na każdej kondygnacji
o wymaganych standardach
• obok internatu ścieżka spacerowa z siłownią
plenerową, niedaleko szpital, poczta, kościół, centra
handlowe

pokój

Internat ZS Nr 1
ul. J. Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa
tel. 18 33 71 832
tel./fax. 18 33 71 760
www.zsnr1.limanowa.pl

O naszym mieście
Limanowa jest miastem powiatowym położonym w Beskidzie Wyspowym
w woj. małopolskim, który stanowi atrakcję turystyczną, a znakowane szlaki górskie
zachęcają do wędrówek górskich. W okresie zimowym zapraszają stacje narciarskie:
Limanowa-Ski na północnych zboczach Łysej Góry, ok. 5km od Limanowej oraz LASKOWAKAMIONNA – 10km od Limanowej, Kasina SKI Kasina Wielka – 27km od Limanowej.
Uroku miastu dodają piękny rynek, Bazylika M.B.Bolesnej, dwór Marsów – siedziba muzeum,
park miejski, krzyż na Miejskiej Górze.
W odległości: 40 km – Wieliczka, 60 km – Kraków, 50 km – Szczawnica, 90 km – Zakopane.
Nasza placówka – Internat ZS Nr1 im. J.Piłsudskiego
Internat usytuowany jest w kompleksie budynków szkoły w zacisznym miejscu Limanowej
w dzielnicy Sowliny. Jest doskonałym i bezpiecznym miejscem do zorganizowanego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Cały obiekt szkolny jest ogrodzony i monitorowany.
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siłownia
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korytarz

węzły sanitarne

Wyżywienie
Żywieniem zajmuje się firma Jackówka. Właściciel firmy otwarty jest na rożne opcje
wyżywienia i negocjację cen.
W swoim pakiecie proponuje:
• śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu
• obiady z deserem
• możliwość grillowania, kolacji w stadninie koni
Cena posiłków nie przekracza 30zł/dzień
Kontakt:
Jackówka – kom. 600 988 761, tel./fax. 18 33 39 355
Cena noclegu:
Dla wszystkich grup przebywających do 3 dni 28 zł/os. (netto)
Powyżej 3 dni noclegi w cenie:
• grupy do 70 osób 26 zł/os. (netto), (w tym 1 osoba gratis)
• grupy 71 do 100 osób 26 zł/os. (netto), (w tym 2 osoby gratis)
Wynajem hali sportowej oraz sali gimnastycznej (ceny podane netto)
Dla zorganizowanych grup wynajem hali sportowej 75 zł/h., sali gimnastycznej 35 zł/h.
Istnieje także możliwość negocjacji cen.

