
POŁOŻENIE 

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji 

„Neptun” jest jednym z najpiękniejszych i 

najbardziej atrakcyjnych terenów 

rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad 

Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). 

 

      Najpopularniejszym sposobem na czynny wypoczynek w tych okolicach jest uprawianie 

sportów wodnych. Magnetyzujące piękno Jeziora Żywieckiego w otoczeniu gór przyciąga 

żeglarzy, kajakarzy i windsurferów. Bogato zarybione jezioro stwarza  możliwość uprawiania 

wędkarstwa.  

 

ZAKWATEROWANIE 

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: 

29 domków 7 osobowych, typ ”Brda” . Każdy domek 

posiada 3 sypialnie, pokój dzienny z  aneksem 

kuchennym (lodówka, czajnik elektr., tv ), łazienkę ( 

kabina prysznicowa, umywalka, WC.) 

 

9 pokoi 2,4 - osobowych z pełnym węzłem 

higieniczno- sanitarnym, lodówką, TV 

 



 

GASTRONOMIA 

Restauracja  na 150 miejsc z wydzieloną salą 

dyskotekową oferuje smaczną domową kuchnię opartą o 

naturalne produkty. Ogródek letni z widokiem na 

jezioro. Wiata grillowa na 200 miejsc, oszklona, 

zadaszona posiadająca odpowiednie nagłośnienie oraz 

taras widokowy. Miejsce na ognisko. 

 

 

REKREACJA 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego- jachty, rowerki wodne, 

kajaki, deski windsurfingowe, boisko do siatkówki plażowej, 

boisko wielofunkcyjne (siatkówka,koszykówka, piłka nożna),dwa 

pełnowymiarowe korty tenisowe o nawierzchni z mączki 

ceglanej, basen z brodzikiem dla dzieci, stoły do tenisa , plac 

zabaw dla dzieci, jazda konna ok. 2 km od ośrodka, hala 

sportowa ok. 1km od ośrodka, orlik ok. 5 km  od ośrodka. 

 



 

OKOLICA 

Atrakcyjna, ciekawa okolica dodatkowo ubogaca pobyt. Każdy może znaleźć coś dla siebie..  

Oto kilka propozycji: 

Góra Żar (761m npm) w Międzybrodziu.- około 6 

km od ośrodka do dolnej stacji kolejki. Wjazd 

na szczyt możliwy jest uruchomioną w 2004 

roku koleją linowo-terenową z Międzybrodzia 

Żywieckiego. Amatorzy górskich wędrówek mogą 

pieszo zdobyć szczyt, korzystając z 

wyznakowanych szlaków podnóża góry powstało 

lotnisko szybowcowe. Działa tam Górska Szkoła 

Szybowcowa "Żar",  zjeżdżalnia pontonowa, 

Park Linowy, są trasy dla rowerzystów oraz uprawiane jest paralotniarstwo. 

 

Muzeum Browaru w Żywcu-około 10 km od 

ośrodka. 

Wnętrza  Muzeum  odwzorowują  proces  

powstawania  piwa  w  browarze. Goście 

poznają tu aktywnie historię żywieckiego 

browaru i jego współczesność. Można 

zobaczyć wciąż sprawne urządzenia sprzed 

dziesięcioleci oraz poznać niepowtarzalny 

smak żywieckiego piwa.  

 

 

Muzeum Miejskie w Żywcu „Stary Zamek”- około 

10 km od ośrodka.To okazały kompleks otoczony  

parkiem o założeniu angielskim. Wystawy stałe i 

czasowe oraz możliwość uczestniczenia w 

lekcjach muzealnych w sposób interesujący 

przedstawiają historie oraz niezwykle barwną 

kulturę regionu.  

 

 



AquaPark Leśna  

Kompleks basenów w Leśnej to wspaniała 

forma wypoczynku w Polsce, pierwszy 

powstały na żywiecczyźnie. Położony w 

gminie Lipowa, graniczący z Żywcem. Dla 

grup zorganizowanych jest to świetna 

baza szkoleń i wyjazdów integracyjnych, 

ciesząca się również dużą popularnością 

wśród turystów indywidualnych. Kompleks 

składa zarówno z basenów 

wewnętrznychjak i otwartych. 

 

 

 

Skrzyczne (1257m n.p.m) około 15 km od 

ośrodka do dolnej stacji kolejki 

krzesełkowej 

Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, 

z którego rozpościera się imponujący 

widok na całą żywiecczyznę. Na 

szczyt można wjechać kolejka 

krzesełkową, amatorzy górskich 

wędrówek mogą skorzystać ze szlaków 

turystycznych, które wyprowadzają na 

ten okazały szczyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKI SZKOLNE 2016 

NOCLEG – 25 ZŁ /OSOBĘ   

 

WYŻYWIENIE : 

ŚNIADANIE 10 ZŁ – BUFET SZWEDZKI 

OBIAD – 17 ZŁ – BUFET SZWEDZKI 

KOLACJA – 10 ZŁ – BUFET SZWEDZKI 

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI + DODATKI -10,00 ZŁ  

 

CENA NOCLEGU I WYŻYWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ: 

MOŻLIWOŚD ORGANIZACJI DYSKOTEKI 

KORZYSTANIE Z ROWERKÓW WODNYCH I KAJAKÓW ( 1 GODZ.) 

KORZYSTANIE Z BASENU OTWARTEGO ( W ZALEŻNOŚCI OD POGODY ) 

BEZPŁATNY POBYT KADRY PEDAGOGICZNEJ ( 1 OPIEKUN NA 15 

UCZESTNIKÓW ) 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ( SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA) 

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

KORZYSTANIE Z SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ ZE SPRZĘTEM 

MOŻLIWOŚD ORGANIZACJI OGNISKA WE WŁASNYM ZAKRESIE. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
 


