
                                                OFERTA 

 

Centrum Turystyczno - Sportowe 

Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez

rangi międzynarodowej i  ogólnopolskiej.  Za sprawa posiadanej  bazy sportowej,  która stwarza idealne warunki na

przeprowadzenie zajęć w wielu dyscyplinach od lat organizujemy zgrupowania i obozy sportowe dla Polskich Związków

i Stowarzyszeń Sportowych, Okręgowych Związków Sportowych oraz Klubów Sportowych. 

Nasza oferta opiera się głównie na organizacji obozów sportowych, kondycyjnych, specjalistycznych, a

także kolonii letnich, białych i zielonych szkół. Ponadto oferujemy organizację zawodów sportowych i spartakiad dla

firm i przedsiębiorstw oraz wypoczynek dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.  Mając na uwadze położenia

naszej  firmy  (południe  Polski  w  strefie  przygranicznej)  klientom  organizującym  wycieczki  na  południe  Europy

oferujemy swoje usługi w postaci bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej jako przystań pomiędzy kolejnymi

etapami podróży.

 Oprócz kompletnej bazy sportowej możecie u nas zwiedzić wiele interesujących atrakcji naszego regionu

i spędzić ciekawie czas w pozytywnym i radosnym nastroju!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej  www.centrum.ng.pl, gdzie znajdziecie Państwo

więcej informacji na nasz temat.

 

http://www.centrum.ng.pl/


      
  Przedstawiamy ofertę pobytów weekendowych 1,2 i 3 dniowych w naszym Centrum:

 Zakwaterowanie w  Domu Wypoczynkowym "Sport Centrum"

Zapewniamy jednorazowo nocleg grupie 260 osób. Wszystkie pokoje, które posiadamy są

pokojami typu studio 2 i 3 osobowymi z pełnym węzłem  sanitarnym. Do użytku naszych gości

oddaliśmy  pokoje  standard  całkowicie  wyremontowane  pierwsze  piętro  i  parter  Domu

Wypoczynkowego, które zawiera pokoje typu studio w strukturze 2 + 2.Pokoje wyposażone zostały

w łóżka o wymiarach 90 x 2,20 i 90 x 2,00, szafki nocne, toaletki, szafy garderobiane, TV LCD z

kanałami  HD  i  dostęp  do  Internetu  poprzez  łączę  Wi-Fi.  Ponadto  dysponujemy  również

Apartamentami :  Rodzinnym zawierającym w pełni wyposażoną kuchnię, przedpokój z garderobą,

dwie sypialnie i duży przestronny salon z TV LCD i dostępem do Internetu ( łączę Wi-Fi) oraz

apartamentem małym znajdującym się  na  parterze  DW „Sport  Centrum”.  Dostęp  do  Internetu

znajduje  się  również  w  Lobby  DW  "Sport  Centrum".  Na  terenie  obiektu  dostępne  są  sale

konferencyjne wraz ze sprzętem multimedialnym oraz zaplecze na organizację  różnego rodzaju

spotkań przy ognisku i muzyce na świeżym powietrzu.  Na półpiętrach obiektu znajdują się gry

planszowe,  piłkarzyki.  Dom Wypoczynkowy wyposażony jest  również  w pralnię,  która  oferuje

swoje usługi dla zorganizowanych grup sportowych i gości indywidualnych. Dysponujemy również

parkingiem dla autokarów i samochodów osobowych.

Oferta cenowa :

Zakwaterowanie w pokojach standard 2 i 3 osobowych : 35,00 zł od osoby za dobę

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym typu studio – standard : 70,00 zł od osoby za dobę

Zakwaterowanie w pokojach standard plus w strukturze 2+2 : 55,00 zł od osoby za dobę

Zakwaterowanie w pok. 1 osobowym typu studio – standard plus: 110,00 zł od osoby za dobę

Wyżywienie w Restauracji „Sportowa” serwującej smaczne domowe posiłki i mieszczącej 

jednorazowo 100 osób. 

Oferujemy:

– śniadania w cenie 12 zł

– obiady w cenie 17 zł

– kolacje w cenie 11 zł



Dodatkowe atrakcje: 

– basen AQUA CENTRUM z 25 metrowym 8 torowym basenem sportowym i 20 metrowym 

basenem rekreacyjnym z 60 metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, gejzerami i stacją 

masaży wodnych 

– dwie hale sportowe, boiska plażowe, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, outdoor 

fitness, siłownia, sauna

    Pakiet „SPORT” do wykorzystania w trakcie pobytu dla grup liczących  powyżej 15 osób – 

3h dziennie do wyboru  ww obiekty w cenie 15,00 zł 

Atrakcje do zwiedzania w najbliższej okolicy:

– Muzeum Górnictwa -ok. 22,00 zł (cena skalkulowana została przy grupie 50 osób i 

obejmuje : bilet wstępu oraz transport)

– Twierdza Kłodzko (część górna + korytarze minerskie ) - ok. 25,00 zł (cena skalkulowana 

została przy grupie 50 osób i obejmuje : bilet wstępu oraz transport)

– Błędne Skały w Karłowie – ok. 21,00 zł (cena skalkulowana została przy grupie 50 osób i 

obejmuje : bilet wstępu oraz transport)

                                                            więcej atrakcji na   www.centrum.ng.pl

Dla każdej grupy liczącej min. 15 osób zapewniamy pobyt opiekuna

                                                                       w cenie 50% kosztu wybranych świadczeń.

 

Osoba do kontaktu : Monika Ciepła – specjalista ds. marketingu

                                 Centrum Turystyczno – Sportowe 

                                 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 16

                                tel 74 872 60 10 wew.34  biuro_marketing@centrum.ng.pl

http://www.centrum.ng.pl/


CENTRUM TURYSTYCZNO – SPORTOWE W OBIEKTYWIE

 

Restauracja „Sportowa”

 

Dom Wypoczynkowy „Sport Centrum”



 

Pokój 2- osobowy w układzie studyjnym - DW „Sport Centrum” 

 

Pokój 3- osobowy w układzie studyjnym - DW „Sport Centrum” 



 

Pokój 2 osobowy w układzie studyjnym standard plus – DW „Sport Centrum”

 

hala widowiskowo – sportowa o wymiarach 50 x 23,5



 

dwa boiska do piłki plażowej

 

Basen AQUA CENTRUM 



Boisko piłkarskie ze sztuczna nawierzchnią i oświetleniem

 

Miejsce na ognisko na tyłach DW „Sport Centrum”

więcej zdjęć na www.centrum.ng.pl


