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Pałacyk w Nieborowie 

Poronin 

Dworek w Droblinie 

Hotel Ameliówka  

Zamek Biskupi Janów 

Podlaski 

Hotel Gotyk Toruń oraz Czarna Róża 

Mistral Sport 

Gniewino 

Jantar w Ustce 

Dolina Charlotty 

Dom Muzyka 

 
 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers od lat specjalizuje się w organizacji wyjazdów 

szkoleniowo-integracyjnych. Współpracujemy z wieloma hotelami i pensjonatami na terenie 

całego kraju. Poniżej przedstawiamy propozycję miejsc najczęściej wybieranych przez współ-

pracujące z nami szkoły. 

Poniższe propozycje:  

• nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Ceny zostały ustalone na podstawie wa-

runków hoteli obowiązujących w dniu tworzenia propozycji, mogą zatem ulec 

zmianom;  

• ceny zostały skalkulowane dla grup ok. 30 osób i w przypadku mniejszej lub więk-

szej liczby uczestników mogą ulec zmianie;  

• ceny nie uwzględniają transportu 

Wystawiamy fakturę na szkolenie. 

   

WYJAZDY 
SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE 

DLA NAUCZYCIELI 

Bajkowy Zakątek 

Zalesie Mazury Active SPA 

Anders 

Hotel Trylogia 

Mały Rzym 

Hotel Mazovia 

Głęboczek 

Nowa Bochnia  

Dwór Kolesin 

Róża Poraja 

Hotel Podklasztorze 

Dębowa Gazdówka  

Srebrna Góra  

Wisła Premium  

Jakubus  
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Koszt: 

390 zł/osoba 

PAŁACYK W NIEBOROWIE KOŁO ŁOWICZA 
KLIMATYCZNA KOLACJA W REGIONALNYM STYLU 

 

 

  

Lokalizacja: woj. łódzkie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników w pałacu w Niebo-
rowie (obiekt do wyłącz-
nej dyspozycji grupy) 
http://econiebo-
row.pl/pl/  

✓ kolacja dwudaniowa  

w pałacyku z muzyką lub 

kolacja integracyjna  

z muzyką w pobliskiej 

Stajni u Kowala (z ogni-

skiem, możliwością prze-

jażdżki konno i bryczką) 

✓ nocleg 

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ czas na relaks – spacer 

do pałacu Radziwiłłów 

w Nieborowie, możli-

wość skorzystania  

z jazdy konnej, opcjonal-

nie – wycieczka 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

 

Program wyjazdu 

http://econieborow.pl/pl/
http://econieborow.pl/pl/
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PORONIN 
Z NIELIMITOWANYM WEJŚCIEM DO TERM SZAFLARY 

 

  

Koszt: 

350 zł/osoba 

Lokalizacja: woj. małopolskie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników w pensjonacie 
Gromada w Poroninie 
http://www.pensjonatgro-
mada.pl/  

✓ kolacja z regionalnymi 

specjałami kulinarnymi 

przy muzyce góralskiej 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ Czas na relaks – wyjazd 

do Term Szaflary (możli-

wość korzystania z ca-

łego kompleksu bez 

ograniczeń czasowych) 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

 

Program wyjazdu 

http://www.pensjonatgromada.pl/
http://www.pensjonatgromada.pl/
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Koszt: 

390 zł/osoba 

 

BAJKOWY ZAKĄTEK 
MIEJSCE W OKOLICACH OLSZTYNA, STWORZONE DO INTEGRACJI 

 

 

  

Lokalizacja: woj. warmińsko-ma-

zurskie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników w domkach  
w ośrodku Bajkowy Za-
kątek w Guzowym Piecu  

https://www.bajkowyzaka-

tek.pl/hotel-na-mazurach/ 

✓ kolacja bankietowa  

z muzyką  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas na relaks i wyzwa-

nie – integracja w parku 

linowym 

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają moż-

liwość korzystania z basenu, 

saun, jacuzzi, sali fitness bez 

ograniczeń w godz. 9:00-

19:00. 

 

Program wyjazdu 

https://www.bajkowyzakatek.pl/hotel-na-mazurach/
https://www.bajkowyzakatek.pl/hotel-na-mazurach/
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HOTEL GOTYK W TORUNIU 
WSPANIAŁA STARÓWKA, ŻYWE MUZEUM PIERNIKA 

 

 

  

Lokalizacja: woj. kujawsko-po-

morskie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników w pokojach 1-,2-
osobowych  
http://www.hotel-go-

tyk.com.pl/  

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie  

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków lub wycieczka do 

Żywego Muzeum  Pier-

nika 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

 

Program wyjazdu 

Koszt: 

390 zł/osoba 

http://www.hotel-gotyk.com.pl/
http://www.hotel-gotyk.com.pl/
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Koszt: 

330 zł/osoba 

 

 

DWÓR DROBLIN 
NAUKA I INTEGRACJA BLISKO NATURY 

 

 

  

Lokalizacja: woj. lubelskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://www.dwordroblin.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków; w dodatkowej ofer-

cie dostępne zawody 

strzeleckie, quady, jazda 

konna, spływy kajakowe 

i wiele innych.  

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Program wyjazdu 

http://www.dwordroblin.pl/
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Koszt: 

350 zł/osoba 

HOTEL AMELIÓWKA W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH 
POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY ZDALA OD ZGIEŁKU 

 

 

  

Lokalizacja: woj. świętokrzyskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://ameliowka.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków bądź zorganizo-

wana wycieczka w wy-

brane miejsce  

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Program wyjazdu 

http://ameliowka.pl/
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Koszt: 

410 zł/osoba 

ZAMEK JANÓW PODLASKI 
…GDZIE HISTORIA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ 

 

 

  

Lokalizacja: woj. lubelskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://www.zamekja-

nowpodlaski.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers    

✓ czas wolny dla uczestni-

ków bądź zorganizo-

wana wycieczka w wy-

brane miejsce  

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

 

Program wyjazdu 

http://www.zamekjanowpodlaski.pl/
http://www.zamekjanowpodlaski.pl/
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Koszt: 

420 zł/osoba 

HOTEL MISTRAL SPORT **** GNIEWINO 
30 MINUT OD MORZA, W HOTELU MISTRZÓW EUROPY 

 

 

  

Lokalizacja: woj. pomorskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://hotelmistralsport.pl/ 

✓ kolacja integracyjna  

z muzyką 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers    

✓ czas wolny dla uczestni-

ków. W pobliżu znajduje 

się wypożyczalnia rowe-

rów, bilard, tereny spa-

cerowe i wiele innych; 

ewentualnie wycieczka 

nad morze (plaża Dębki) 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają możli-

wość korzystania z basenu, 

saun, jacuzzi i sali fitness bez 

ograniczeń 

 

 

Program wyjazdu 

http://hotelmistralsport.pl/
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Koszt: 

410 zł/osoba 

HOTEL JANTAR *** W USTCE 
HOTEL SPA NAD MORZEM 

 

  

  

Lokalizacja: woj. pomorskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
https://jantar-ustka.pl  

✓ kolacja integracyjna  

z muzyką 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków  

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają możli-

wość korzystania z basenu, 

saun, jacuzzi. 

 

 

Program wyjazdu 

https://jantar-ustka.pl/
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Koszt: 

480 zł/osoba 

DOLINA CHARLOTTY RESORT&SPA 
WYPOCZYNEK, SZKOLENIE… ROCKOWY KLIMAT 

 

 

  

Lokalizacja: woj. pomorskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  

✓ kolacja integracyjna  

z muzyką 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków, możliwość wynaję-

cia torów do kręgli 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają możli-

wość korzystania z basenu, 

saun, jacuzzi 

W cenie zawarte jest wejście 

do zoo i fokarium 

 

 

Program wyjazdu 
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Koszt: 

420 zł/osoba 

ZALESIE MAZURY ACTIVE SPA 
ODKRYJ WARMIĘ I MAZURY 

 

 

  

Lokalizacja: woj. warmińsko-ma-

zurskie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników 
https://www.zalesiema-

zury.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy mają możliwość ko-

rzystania z basenu, saun, ja-

cuzzi, sali fitness, rowerów, bo-

isk do piłki nożnej i koszy-

kówki bez ograniczeń 

 

 

Program wyjazdu 

https://www.zalesiemazury.pl/
https://www.zalesiemazury.pl/
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Koszt: 

480 zł/osoba 

HOTEL ANDERS W STARYCH JABŁONKACH 
HOTEL NAD JEZIOREM W OTOCZENIU LASU 

 

 

Lokalizacja: woj. warmińsko-ma-

zurskie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników w Mazurskich 
Chatach 4-osobowych 
lub 2-osobowych poko-
jach  
https://www.hotelanders.pl 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają możli-

wość korzystania z basenu, 

świata mazurskich saun, ja-

cuzzi oraz siłowni, a także ist-

nieje możliwość wynajęcia 

kręgli, bilarda lub piłkarzyków 

 

 

Program wyjazdu 

https://www.hotelanders.pl/
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Koszt: 

320 zł/osoba 

  

HOTEL MAZOVIA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 
BLISKO STOLICY  

 

 

  

Lokalizacja: woj. mazowieckie 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników  
https://hotel-mazovia.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków lub wycieczka – 

zwiedzanie Twierdzy 

Modlin 

✓ zakończenie spotkania 

 

 

Program wyjazdu 

https://hotel-mazovia.pl/
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Koszt: 

320 zł/osoba 

DWOREK RÓŻA PORAJA 
W WIELKOPOLSKIM BUDZIEJEWIE 

 

 

  

Lokalizacja: woj. wielkopolskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków, do wyboru m.in. 

karaoke, fire show, po-

kazy taneczne itp. 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

 

 

Program wyjazdu 
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Koszt: 

350 zł/osoba 

HOTEL TRYLOGIA 
JEDYNE TAKIE MIEJSCE 

 

 

  

Lokalizacja: woj. mazowieckie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników 
http://hoteltrylogia.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Na rozległym terenie obiektu 

znajdują się dodatkowe 

atrakcje, m.in. teren wypo-

czynkowo-rekreacyjny, aleje 

dębów oraz staw wodny. 

 

 

Program wyjazdu 

http://hoteltrylogia.pl/
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Koszt: 

360 zł/osoba 

DOM MUZYKA 
XIX-WIECZNY BUDYNEK AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU 

 

 

  

Lokalizacja: woj. pomorskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników 
http://www.dommuzyka.pl/ 

✓ kolacja integracyjna, ser-

wowane potrawy kuchni 

światowej w hotelu lub 

kolacja w regionalnej re-

stauracji gdańskiej 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków – spacer po Gdań-

sku 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Hotel znajduje się w dosko-

nałej lokalizacji – jedynie 5 

minut od starego miasta 

 

Program wyjazdu 

http://www.dommuzyka.pl/
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Koszt: 

 420 zł/osoba 

HOTEL MAŁY RZYM W SANDOMIERZU 
Z WIDOKIEM NA GÓRY PIEPRZOWE 

 

 

Lokalizacja: woj. świętokrzyskie  

 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników  
http://www.malyrzym.pl/ 

✓ kolacja integracyjna lub 

grill w kilku wariantach 

cenowych 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków – zwiedzanie uro-

kliwego Sandomierza 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Hotel znajduje się 800 me-

trów od starego miasta. Do 

dyspozycji gości są basen, 

sauny i jacuzzi. 

 

Program wyjazdu 

http://www.malyrzym.pl/
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Koszt: 

440 zł/osoba 

  

GŁĘBOCZEK VINE RESORT&SPA 
JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH ZAKĄTKÓW POLSKI 

 

  

  

Lokalizacja: woj. kujawsko-po-

morskie  

 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
https://gleboczek.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Hotel oferuje oddzielną 

strefę biznesową Winnica II, 

w której znajdziemy m.in. 

pokoje, sale konferencyjne 

oraz klub. 

 

Program wyjazdu 

https://gleboczek.pl/
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NOWA BOCHNIA 
CENTRUM BIZNESOWA&SPA 

 

 

 

  

Lokalizacja: woj. małopolskie 

 

Dzień 1. 
✓ zakwaterowanie uczest-

ników  
http://nowabochnia.pl/ 

✓ kolacja integracyjna 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków, możliwość zorgani-

zowania wycieczki do 

Kopalni Soli w Bochni 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ obiad  

✓ zakończenie spotkania 

Podczas pobytu możliwość 

korzystania z łaźni tureckiej, 

sauny fińskiej, groty solnej, 

jacuzzi oraz siłowni.  

 

Program wyjazdu 

Koszt: 

290 zł/osoba 

http://nowabochnia.pl/
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Koszt: 

240 zł/osoba 

CZARNA RÓŻA W TORUNIU 
W SAMYM SERCU MIASTA 

 

 

 

  

Lokalizacja: woj. kujawsko-po-

morskie  

 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://hotelczarnaroza.pl/ 

✓ możliwość wspólnego 

zwiedzania miasta nocą 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers 

✓ czas wolny dla uczestni-

ków lub wycieczka do 

Żywego Muzeum  Pier-

nika 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

 

Program wyjazdu 

http://hotelczarnaroza.pl/
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Koszt: 

400 zł/osoba 

DWÓR KOLESIN 
KOMFORT PRACY I ATRAKCYJNY WYPOCZYNEK 

 

 

 

  

Lokalizacja: woj. lubuskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników 
http://dworkolesin.pl/ 

✓ uroczysta kolacja inte-

gracyjna  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków, możliwość skorzy-

stania z bogatej oferty 

hotelu 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Uczestnicy pobytu mają możli-

wość korzystania z saun na 

świeżym powietrzu. W dodat-

kowej ofercie hotelu znajdują 

się sporty wodne, poranna 

gimnastyka i wiele innych. 

 

 

Program wyjazdu 

http://dworkolesin.pl/
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Koszt: 

370 zł/osoba 

HOTEL PODKLASZTORZE W SULEJOWIE 
TU DZIEJE SIĘ HISTORIA 

 

 

 

  

Lokalizacja: woj. łódzkie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
https://hotelpodklasztorze.pl/ 

✓ uroczysta kolacja inte-

gracyjna  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers  

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Możliwość zamówienia foto-

budki, wieczoru z duchami lub 

bractwem rycerskim oraz po-

kaz ognia. 

Uczestnicy mogą korzystać z 

tenisa stołowego. 

 

 

Program wyjazdu 

https://hotelpodklasztorze.pl/
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Koszt: 

340 zł/osoba 

DĘBOWA GAZÓWKA 
WYPOCZYNEK W DOMOWEJ ATMOSFERZE W SERCU BIESZCZAD  

 

  

 

  

Lokalizacja: woj. podkarpackie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
http://www.debowagaz-

dowka.pl/ 

✓ kolacja integracyjna  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Możliwość zamówienia DJ, 

który w repertuarze oferuje 

folk i muzykę regionalną. 

Uczestnicy mogą również wy-

pożyczyć rowery. 

 

 

Program wyjazdu 

http://www.debowagazdowka.pl/
http://www.debowagazdowka.pl/
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Koszt: 

350 zł/osoba 

SREBRNA GÓRA 
U STÓP NAJWIĘKSZEJ GÓRSKIEJ TWIERDZY W EUROPIE 

 

  

 

  

Lokalizacja: woj. dolnośląskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
https://www.hotelsrebrna-

gora.pl/ 

✓ uroczysta kolacja inte-

gracyjna  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Hotel znajduje się w malowni-

czej zabytkowej miejscowości, 

gdzie spotykają się Góry Sowie 

i Góry Bardzkie. Dzięki takim 

krajobrazom spacer jest naj-

lepszym sposobem na spędze-

nie wolnego czasu. 

 

 

Program wyjazdu 

https://www.hotelsrebrnagora.pl/
https://www.hotelsrebrnagora.pl/
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Koszt: 

360 zł/osoba 

HOTEL JAKUBUS 
WSPANIAŁE MIEJSCE DLA BIZNESU ORAZ AKTYWNEGO ODPOCZYNKU 

 

  

 

  

Lokalizacja: woj. opolskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników  
https://www.jakubus.pl/ 

✓ kolacja integracyjna lub 

grill do wyboru 

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad 

✓ zakończenie szkolenia 

Uczestnicy mogą korzystać  

z Natura SPA: sauny typu Ru-

ska Bania, jacuzzi i strefa re-

laksu. 

Możliwość zamówienia prze-

jażdżki bryczką. 

 

 

Program wyjazdu 

https://www.jakubus.pl/
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Koszt: 

320/osoba 

HOTEL WISŁA PREMIUM 
GWARANCJA ŚWIETNEGO POBYTU W POLSKICH GÓRACH 

 

  

  

Lokalizacja: woj. śląskie 

Dzień 1. 

✓ zakwaterowanie uczest-
ników 
https://hotelpodklasztorze.pl/ 

✓ uroczysta kolacja inte-

gracyjna  

✓ nocleg  

Dzień 2. 

✓ śniadanie 

✓ szkolenie z oferty ODN 

Rewers   

✓ czas wolny dla uczestni-

ków 

✓ obiad 

✓ zakończenie spotkania 

Możliwość zamówienia DJ lub 

kapeli góralskiej.  

Uczestnicy mogą korzystać ze 

strefy SPA&Wellness: sauna 

sucha, parowa, jacuzzi oraz bi-

lard.  

 

 

Program wyjazdu 

https://hotelpodklasztorze.pl/
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Nie znalazłeś w naszym katalogu ośrodka  

w interesującej Cię lokalizacji? 

 

Przedstawione koszty są zbyt duże? 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
 

Znajdziemy ośrodek w odpowiadającym  

Ci miejscu 

 

Wynegocjujemy dla Ciebie niższe ceny lub 

zmodyfikujemy plan wyjazdu tak, aby koszt 

był bardziej przystępny 

 

tel. 533 375 913 

biuro@rewers.edu.pl 

rewers.edu.pl 


