Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Olsztynie
Oferta dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
ZAKWATEROWANIE:
SSM przy ul. Kościuszki – budynek 2-kondygnacyjny, posiada 70 miejsc noclegowych.
Pokoje 1, 2 i wieloosobowe (tapczaniki lub łóżka piętrowe) z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji
gości recepcja czynna całą dobę, bezprzewodowy Internet, przestronna kuchnia i jadalnia, świetlica z
biblioteczką. Przy obiekcie znajduje się parking płatny niestrzeżony. Obiekt monitorowany. Restauracja
„Zakątki Europy” znajduje się 200 m od obiektu.
SSM Relaks przy ul. Żołnierskiej 13 B – budynek 5-kondygnacyjny, posiada 159 miejsc noclegowych.
Pokoje 1, 2, 3, – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji gości: recepcja czynna całą dobę,
bezprzewodowy Internet, świetlica, sala szkoleniowa dla 40 osób (projektor multimedialny, TV, DVD, flipchart).
Obiekt monitorowany. Przy obiekcie parking niestrzeżony płatny. W bezpośrednim sąsiedztwie restauracja
„Zakątki Europy”.

WYŻYWIENIE:
W restauracji „Zakątki Europy”
* śniadanie – serwowane do stolika lub szwedzki stół (w zależności od wybranego wariantu),
* obiad lub obiadokolacja – 2 dania
* kolacja serwowana do stolika (1 ciepłe danie, przystawki, pieczywo, kawa, herbata)

KALKULACJA SSM przy ul. Kościuszki

Lp

Wyszczególnienie usług
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(śniadanie+obiadokolacja)
Basen (cały dzień)
Obserwatorium astronomiczne
Planetarium
Razem:

25

Wyżywienie*
(śniadanie+obiadokolacja)
Basen 2h (min. 15 os)

7
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KALKULACJA SSM RELAKS
Lp

Wyszczególnienie usług
Propozycja 1

Cena brutto
za 1 os

Wyszczególnienie usług
Propozycja 2

Cena brutto
za 1 os

1

Nocleg (1 doba)

40

Nocleg (1 doba)

40

2
3
4
5

Wyżywienie*
(śniadanie+obiadokolacja)
Basen (cały dzień)
Obserwatorium astronomiczne
Planetarium
Razem:

42
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7
10
124

Wyżywienie*
(śniadanie+obiadokolacja)
Basen 2h (min. 15 os)
Obserwatorium
astronomiczne
Planetarium
Razem:

42
15
7
10
114

* do wyboru całodzienne wyżywienie w cenie 59 zł/os.
* parking przy obiekcie płatny niestrzeżony w cenie:
samochód osobowy – 10zł/pierwsza doba, a każda kolejna po 5 zł
bus - 10zł/doba
autokar - 30zł/doba
motocykl – 5 zł/doba

PRZYKŁADOWY PROGRAM WYCIECZKI
W zależności od ilości atrakcji cena może się zmienić. Program pobytu zależy wyłącznie od
Państwa, możliwa jest kombinacja atrakcji. Proszę pamiętać, że jest to przykładowy
program, my pomagamy w realizacji dopasowując się do życzeń i specyfiki grupy.

1 dzień
12:00 przyjazd do Olsztyna, zakwaterowanie w Hostelu Relaks.
13:00 wyjście do Obserwatorium
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (programy astronomiczne, odczyty
popularno-naukowe), zwiedzanie obserwatorium oraz teleskopowe pokazy Słońca i
panoramy Olsztyna, teleskopowe pokazy nieba gwiaździstego, oraz Księżyca i planet)
15:00 obiad
16:00 wyjście do Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera
* Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera Galeria Warmińska (część rekreacyjna
z najdłuższymi zjeżdżalniami wodnymi w regionie, biczami wodnymi, leniwą rzeczką oraz
część sportowa – basen treningowy i basen olimpijski). W cenie również: sauna (sucha,
infared, mokra), słoneczna polana, kubeł zimnej wody.
20:00 kolacja

2 dzień
8:00 śniadanie
9:30 – 10:30 spacer na Stare Miasto, zwiedzanie olsztyńskiego zamku.
Zamek Kapituły Warmińskiej wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił
siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym
administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Obecnie w
zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ssmolsztyn.pl oraz strony
zawierającej wizualizacje naszych obiektów:
SSM przy ul. Kościuszki: http://www.schronisko_mlodziezowe_olsztyn.pogodzinach.net/
SSM Relaks: http://www.olsztyn_hotel_relaks.pogodzinach.net/

Kontakt tel. 89 527 75 34
oraz e-mail: relaks@ssmolsztyn.pl lub kierownikrelaks@ssmolsztyn.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług

