
Polańczyk

Polańczyk: miejscowość wypoczynkowa nad Zalewem Solińskim, siedziba Urzędu  Gminy
Solina. Największy w Bieszczadach ośrodek  wypoczynkowo-sanatoryjny, od roku 1999
uzdrowisko.

  

  

Adres Ośrodka:

  
  

Ośrodek Szkoleniowo - Turystyczny ZŚ AZS Rzeszów

  

38 – 619 Polańczyk ul. Równa /”Patelnia”/

  

Ośrodek Szkoleniowo - Dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  

38-619 Polańczyk /Gmina Solina/, ul. Równa /"Patelnia"/
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Ośrodek SEZONOWY czynny od 01.05. do 18.09.2016 roku.

  

Pole namiotowe czynne od 17.06. do 04.09.2016 roku.

  

Kierownik Ośrodka : Marek Ogrodniczek
Kontakt telefoniczny : 535 266 407

    Oferta:
  

Ośrodek położony w malowniczym zagajniku brzozowym  nad brzegiem wód Zalewu
Solińskiego - ogrodzony i oświetlony z własną przystanią. Do dyspozycji gości noclegi dla 61
osób w 8 domkach letniskowych, przyczepie kampingowej i jachcie kabinowym. Do wyboru
zakwaterowanie w :

    
    -  3 domkach 6 osobowych typu „BRDA” /2 oddzielne sypialnie,  balkon i taras/,  
    -  3 domkach 7 osobowych typu „SZAŁAS” / jak wyżej/,  
    -  1 domku 6 osobowym typu „CHATA” /jak wyżej/,  
    -  1 domku 9 osobowym typu „STANICA” /3 oddzielne sypialnie,  3 balkony/,  
    -  1 przyczepie kampingowej 4 osobowej /2 oddzielne sypialnie, zadaszony taras/,  
    -  1 jachcie kabinowym typu „Orion” dla max. 3 osób, ustawionym na polu namiotowym z
zadaszonym kokpitem.   

  

Wszystkie domki wyposażone w komplety pościeli i środki czystości oraz w :

    
    -  pełne zaplecze sanitarne /WC, ciepła woda, natryski/,  
    -  aneks kuchenny /lodówka, kuchnia gazowa, zestawy naczyń kuchennych/,  
    -  salonik jadalno – wypoczynkowy z odbiornikami RTV.  

  

Przyczepa kampingowa i jacht wyposażone w komplety pościeli, środki czystości, lodówkę,
zestaw naczyń kuchennych i przyłącze energii elektrycznej. W przyczepie odbiorniki RTV.
Osoby zakwaterowane w przyczepie i jachcie mogą 1x dziennie nieodpłatnie korzystać z
ciepłego natrysku przeznaczonego dla użytkowników pola namiotowego.
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Użytkownicy sami dbają o utrzymanie czystości w przydzielonych do zakwaterowania
domkach letniskowych.

  

Ponadto na terenie OST znajduje się pole namiotowe z zapleczem sanitarnym, ciepłymi
natryskami, kuchnią polową, możliwość za odpłatnością przyłącza energii elektrycznej.

    
    -  parking, wędzarnia ryb,grill itp.,  
    -  boisko do siatkówki i koszykówki ulicznej i kometki,  
    -  wypożyczalnia rowerów wodnych i turystycznych oraz kajaków.  

  

  

Średnia cena noclegu w domkach 25 – 45 zł osobo/dzień w zależności od ilości osób
kwaterowanych. Cena noclegu w przyczepie lub jachcie 18-25 zł osobo/dzień, a na polu
namiotowym 10-12 zł osobo/dzień – parkowanie samochodu 6 zł za dobę.

  

Dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie obowiązuje cennik usług zatwierdzony
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przez władze uczelni.

  

Dla zorganizowanych grup uczelnianych i AZS /powyżej 10 osób/ możliwość negocjacji cen.

  

Rezerwacja domków i szczegółowe informacje: Kol. Marek Ogrodniczek – tel.
535 266 407

  

Uzgodniona rezerwacja jest aktualna tylko po dokonaniu przedpłaty w recepcji Ośrodka
lub na konto bankowe 51 1240 1792 1111 0010 0630 9913.

  

Na terenie ośrodka znajduję się sklep spożywczy oraz bar małej gastronomii, /czynny od 01.07
do 31.08. każdego roku/, a w sąsiedztwie restauracje i stołówki, w których można zamówić
całodzienne wyżywienie.
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Uwaga: W pierwszej kolejności przyjmowane są zorganizowane grupy uczelniane i AZS oraz
pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Szkół Wyższych z województwa
podkarpackiego.

  

W okresie od II połowy czerwca do I połowy września ustala się minimum tygodniowe
turnusy wypoczynkowe. W każdym turnusie pierwszym i ostatnim dniem pobytu jest
sobota. W pozostałych okresach działalności rezerwacja miejsc na podstawie
indywidualnych uzgodnień z administracją Ośrodka.

  

Oczekujemy na zlecenia Klubów Uczelnianych AZS, jednostek organizacyjnych
Uczelni, pracowników Szkół Wyższych w zakresie organizacji obsługi obozów szkoleniowych,
praktyk programowych i indywidualnych pobytów.

  

Udanego wypoczynku życzy  A Z S

  

  

  

Jak  dojechać: Jadąc z Leska lub Ustrzyk Dolnych w Polańczyku mijamy  skrzyżowanie do
Uzdrowiska. Jedziemy dalej drogą w kierunku Czarnej,  około 0,5 km. Przy kościele skręcamy w
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lewo, w drogę między boiskiem  sportowym i cmentarzem. Dalej prosto do znaku zakazu
wjazdu. Przy znaku,  po prawej stronie brama wjazdowa na teren Ośrodka AZS i Uniwersytetu 
Rolniczego.
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