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OFERTA OSOBODNIA LATO 2022
DLA GRUP MŁODZIEŻOWYCH Z WŁASNYM PROGRAMEM
Zapraszamy do skorzystania z naszej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz infrastruktury
sportowej ośrodka i atrakcji
Służymy wszelką pomocą przy realizacji zaplanowanych programów
Centrum Wypoczynku ODYS jest ośrodkiem położonym na 2 ha łagodnie opadającego terenu, nad brzegiem jeziora
Żywieckiego, u stóp gór i lasów Beskidu, przy wejściu na szlaki wędrowne.
Obiekt jest w pełni ogrodzony, oświetlony i zamykany.
Dysponuje ok. 180-200 miejscami i pełnym zapleczem gastronomicznym
Posiada własną halę sportową, keję, sprzęt wodny i szkołę windsurfingu, park linowy, tor zorbingowy oraz liczne
atrakcje sportowe na własnym terenie, a także zespół instruktorów prowadzących zajęcia specjalistyczne (survival,
paraalpinistyka, sporty wodne…).
Bazą mieszkaniową jest 5 rzędów całorocznych, ogrzewanych domków szeregowych. W każdym z nich na piętrze
znajduje się pokój 3-osobowy ( z możliwością 1 dostawki), a na parterze pokój 2-osobowy i łazienka (wspólna dla
tych 2 pokoi). Pokoje posiadają pojedyncze łóżka (nie łączone i nie piętrowe), szafę komody, stół lub biurko,
krzesła.
Dla obejrzenia zdjęć i lepszego poznania ośrodka zapraszamy na naszą stronę www.hotelodys.pl .

Oferta osobodnia obejmuje:
Zakwaterowanie w pokojach 2- 3- i 4-osobowych w całorocznych kompleksach domków szeregowych.
W każdym segmencie kompleksu 2 pokoje i 1 łazienka (max 5-6 os)
Smaczną domową kuchnię – 3 posiłki dziennie,
ratownika na kei
ratownika do asekuracji na wodzie wykupionych wycieczek kajakowych
Oferujemy także możliwość wykupienia podstawowej opieki medycznej .

Do dyspozycji gości w cenie:
Boisko do siatkówki plażowej
Salka klubowa z TV i DVD;
Dostęp do WiFi na terenie całego ośrodka ;
Kawiarnia, disco bar na świeżym powietrzu i sala do tańca (dyskoteki -bez ograniczeń);
Sprzęt sportowy i gry świetlicowe, UNIHOC;
3 polany wewnętrzne kręgiem ogniska, w tym dwie z przestronnymi wiatami;
Plac zabaw
Plac z układem drążków do ćwiczeń
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Centrum Wypoczynku „ODYS”
w Tresnej k/Żywca
Infrastruktura sportowa:
Do Państwa dyspozycji Hala sportowa z zapleczem socjalnym o wymiarach:
powierzchnia sportowa brutto: 36,5x18,20m, wysokość średnia w świetle: 7m
Boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej piłki nożnej halowej oraz kort tenisowy;
ogrzewanie i oświetlenie pozwalające na eksploatację przez cały rok
udogodnienia osób niepełnosprawnych
zaplecze socjalne
CZAS WYNAJĘCIA

CENA PLN Z VAT

1 godzina

70,00

Od 01 maja do 30 września

Oraz
Boisko do siatkówki plażowej- bezpłatnie
2 Salki z lustrami do zajęć ruchowych- bezpłatnie
Tenis stołowy- bezpłatnie
plac do ćwiczeń siłowych na drążkach-bezpłatnie
własna keja, dostęp do jeziora, wypożyczalnia kajaków,
Szkoła windsurfingu
ścianka wspinaczkowa
Tor zorbingowy
Instruktorzy prowadzący zadania

CENA OSOBODNIA

95,00 ZŁ NETTO + 8%VAT

+ Możliwość wykupienia opieki medycznej 4,70 zł netto/dzień/os
Kadra – własna organizatora – pobyt gratis 1 opiekuna na min 15 osób

Boiska do piłki nożnej w okolicy
Boisko trawiaste o wym, 106x 62m – w Zarzeczu – odległość 3km drogą z chodnikiem
Cena Ok 60 zł/h ( do potwierdzenia)
Boisko klubu sportowego Czernichów ( odległe o Ok 4km):
- Treningowe 80 x 40m
- Główne 60 x 100m
Cena 80 zł/h (do potwierdzenia na ten sezon)
Boiska ORLIK w Międzybrodziu – bezpłatne – odl Ok 7km
Boisko Orlik z Pietrzykowicach – odl 5 km
Boisko Orlik w Czernichowie – odl 7 km

Baseny w okolicy
Basen odkryty 20m x 10m – w odl. 500 m – dojście piesze chodnikiem
Basen odkryty 20m + niecka rekreacyjna ze zjeżdżalnią – odl 1km – dojście piesze chodnikiem
Basen kryty MOSiR Żywiec – odl 8km
Basen kryty COS Szczyrk – odl 13km
Mały Aquapark Leśna – odl 11 km

Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne ”ODYS” Sp. z o.o.
Tresna k/Żywca
ul. Nad Jeziorem 99
34-311 Czernichów
NIP: 553-17-42-116
REGON: 070809320 ; KRS: 0000170634

Tel: (33) 866 10 76 lub (33) 866 13 58
Fax: (33) 866 20 25
Mail: odys@hotelodys.pl
Strona: www.hotelodys.pl
Centr. Rejestr. Org. Turystyki wojew. Śląskiego nr
1647 , zaśw nr 179

Centrum Wypoczynku „ODYS”
w Tresnej k/Żywca
ATRAKCJE WODNE
Szkoła windsurfingu - zajęcia grupowe 8-12os+ sprzęt
35 zł/os/godz
BIC SUP – 7 osobowa deska z wiosłami 220 zł/deska 7 os za wycieczkę 1,5-2godz
Paddle Tour – wyprawa na deskach z wiosłem po jeziorze
35 zł/os/godz
zajęcia na deskach ( wiosłowanie, zabawy, skoki do wody) z asekuracją motorówką z instruktor/ratownik
Wypożyczalnia kajaków,
20zł/godz/kajak 2-os
Waterball (kula wodna)
16 zł/os
Skim boarding
25 zł/os
Zawody „Człowiek za burtą”
30 zł/os
Wyścigi pontonów (na czas)
260 zł – cena za grupę do 15os
Rejs motorówką max 5 os
35zł/ os
Rejs pontonem max 4 os
30zł/ os
Rejs statkiem turystycznym
20 zł (do potwierdzenia wiosną)
Przeprawa wodna kanoe
30 zł/os

ATRAKCJE - ZABAWY PLENEROWE I SURVIVALOWE
Konkurencje do wyboru w dowolnej ilości, realizowane w podzespołach.(min 15os)
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
18,- zł/os
PAINTBALL - rozgrywki (100 kul)
59 zł/os
Paintball dla dzieci młodszych do 10 lat (kule żelowe)
54 zł/os
ZORBING
30 zl/os
Trekking górski z elementami survivalu
35 zł/os
Maskowanie w terenie
23 zł/os
Siatka Spidermana
22 zł/os
Szkolenie i zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
32 zł/os
Olimpiady na wesoło
25 zł/os
Nocny wymarsz w góry z instruktorem
30 zł/os
Wyprawa nocna z obozowiskiem
35 zł + prowiant
Układanie wieży ze skrzynek
15 zł/os
Pionowa siatka przeprawowa
19 zł/os
Pozioma siatka przeprawowa
16 zł/os
Strzelanie z łuków,
400zł/grupa do 15os
Tor przeszkód komandosa
23 zł/os
Tor strzelecki komandosa
25 zl/os
ABC Survivalu
38 zł/os
Pole minowe
13 zł/os
Narta Małysza
11 zł//os
Wyścigi na szczudłach
13 zł/os
Ostatnia deska ratunku
11 zł/os
Tradycyjny bieg w workach
11 zł/os
Rzut dzidą do chochoła+ przeciąganie liny
11 zł/os
SLACK LINE bez asekuracji
11 zł/os
BOISKO BAMBUKO
600 zł/ ok 2 godz

ATRAKCJE OKOLICY:
Wejście na szlaki wędrowne i do lasu – przy naszym obiekcie
Jazda konna w odl 2,5 km cena 45 zł/godzinę;
w przypadku organizacji obozów konnych – cena ustalana w zależności od programu, ilości godzin, wyboru
stadniny;
Baseny odkryte – w odl, 0,5 km oraz 1 km
Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne ”ODYS” Sp. z o.o.
Tresna k/Żywca
ul. Nad Jeziorem 99
34-311 Czernichów
NIP: 553-17-42-116
REGON: 070809320 ; KRS: 0000170634

Tel: (33) 866 10 76 lub (33) 866 13 58
Fax: (33) 866 20 25
Mail: odys@hotelodys.pl
Strona: www.hotelodys.pl
Centr. Rejestr. Org. Turystyki wojew. Śląskiego nr
1647 , zaśw nr 179

Centrum Wypoczynku „ODYS”
w Tresnej k/Żywca
Basen kryty dł. 25m – w odl. 8 km
Zapora w Czernichowie – I stopień Kaskady Soły
Wycieczka do elektrowni Żar (we wnętrzu góry)- zwiedzanie możliwe tylko dla osób powyżej 12 roku życia.
Góra Żar – wjazd kolejką torową, zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej na szczycie góry, w weekendy
starty paralotni, całoroczny tor saneczkowy, lotnisko szybowcowe tor igielitowy;
Muzeum Browaru Żywiec – bardzo piękne nowe muzeum przenoszące zwiedzających w dawny świat, na
podziemną uliczkę starego Żywca…(dojazd MPK lub autokarem)
Żywiec – muzeum przy zamku, zamek Habsburgów, park i miasto – dojazd MPK
Zapora w Czernichowie – 3km – Kaskada Soły
Szyndzielnia – wycieczka autokarowa – wjazd kolejką linową na Szyndzielnię, przejście z przewodnikiem do
Szczyrku górami (można po drodze zdobyć szczyt Klimczoka) , ze Szczyrku powrót autokarem;
Szczyrk – autokar – wjazd kolejką krzesełkową na Skrzyczne, zejście z przewodnikiem
Bielsko-Biała – autokar – Wytwórnia filmów rysunkowych, piękne stare miasto, muzeum włókiennictwa,
zamek Sułkowskich;
Wycieczka autokarowa „Pętla Beskidzka”
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