
Szczawnica leży u stóp góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego Parku 
Narodowego, w malowniczej dolinie Dunajca. Ze wszystkich stron wznoszą się górskie zbocza, pokryte 
iglastymi i modrzewiowymi lasami. Po obu stronach górskiego wąwozu położone są obiekty 
sanatoryjne, domy wczasowe i pensjonaty. Szczawnica to 
doskonały punkt wypadowy do pieszych wędrówek po 
Pieninach. Zdrojowisko Szczawnica znane jest już od 150 lat. Dziś 
można się tutaj leczyć i wypoczywać. Czyste górskie powietrze 
wolne od tzw. alergenów sprzyja skuteczności metod w leczeniu 
szczególnie górnych dróg oddechowych. 
Dom Wypoczynkowy "Sokolica" położony jest w Parku 
Górnym Uzdrowiska Szczawnica. Usytuowanie obiektu daje możliwość spokojnego wypoczynku, 
obcowania z przyrodą, jak również pozwala na szybki i łatwy dostęp do centrum miasta (ok. 500 m) 
gdzie znajdują się kawiarnie i miejsca rozrywki. W odległości ok. 300 m. od Sokolicy znajduje się Plac 
Dietla, pijalnia wód mineralnych, Cafe Helenka, centrum zabiegowe uzdrowiska Szczawnica - 
Inhalatorium ale przede wszystkim jest Park Górny i deptak. Obiekt posiada 50 miejsc noclegowych w 
pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, TV oraz Internetem Wi-Fi.  
Kolonia rekreacyjno-wypoczynkowa dla dzieci  
i młodzieży 
Termin:  01 lipca – 10 lipca 2021r.  
Cena:  1.590,00 zł od uczestnika obejmuje: 

 Wyżywienie – 4 posiłki dziennie  
 zakwaterowanie  
 przewóz grupy do ośrodka i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 opiekę wykwalifikowanej kadry 
 program rekreacyjno – wypoczynkowy:  

- wycieczka Czorsztyn – Niedzica - zwiedzanie zamku i zapory, rejs po Jeziorze Czorsztyńskim 
- wyjazd na Palenicę, 
- wycieczka piesza do wodospadu Zaskalnik lub Doliny Białej Wody,  
- pobyt na krytej pływalni lub w parku linowym,   
- wycieczki piesze po uzdrowisku, Plac Dietla,  Pijalna Wód „Magdalena”, plażowanie nad 
potokiem Grajcarek,  
- spacery ścieżkami zdrowia, 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: rozgrywki sportowe, zabawy terenowe i na placu zabaw, marsz na 
orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne grup, konkursy, wieczory zagadek i quizów, zabawy 
przy muzyce, karaoke, nauka tańca, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Udział w imprezach kulturalnych  
i rozrywkowych organizowanych na terenie Szczawnicy.   
Pobyt i program rekreacyjno – wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na sytuację 
epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według wytycznych MZ, 
GIS i MEN. 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
Uwaga!    Uczestników  prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej (powinna ona 
posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły). 
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