Zapraszamy na wakacje do malowniczego miasta na Mazurach,
do Ostródy - zwanej, jeszcze przed wojną, Perłą Mazur.
Ostróda leży nad pięcioma jeziorami, z których największe,
Drwęckie, z pięknie zagospodarowanym nabrzeżem (molo, pasaż,
narty wodne, plaża miejska, tor kajakowy, sieć restauracji,
tawerna) znajduje się w centrum miasta.
W okolicy Ostródy znajduje się piętnaście jezior, w tym aż pięć
w obrębie miasta, tutaj jest też centralny port trzech kanałów.
Przepływająca przez Ostródę rzeka Drwęca jest rezerwatem
przyrody. 35-tysięczna Ostróda jest czwartym, co do liczby
mieszkańców miastem województwa warmińsko-mazurskiego,
położonym w zachodniej części polskiej krainy jezior i lasów
- Mazur.
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Proponujemy

W cenie 55 zł ( brutto) - proponujemy:
czteroosobowe pokoje
całodniowe wyżywienie - (trzy posiłki)
salę gimnastyczną (24/11m)
świetlice szkolne
mini siłownię
boisko asfaltowe
zamknięty teren wokół szkoły

W pobliżu internatu znajdują się:
1. Hala sportowa o wymiarach 24/42 m (rezerwacja dyrektor
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie
- tel. 89 646 08 13) - dojście z internatu zajmuje 3 minuty
2. Sala gimnastyczna o wymiarach 30/22 m, Szkoła Podstawowa
nr 1 (rezerwacja dyrektor szkoły- tel./fax 0 89 646 58 91)
- dojście z internatu zajmuje 10 minut
3. Sala gimnastyczna o wymiarach 30/22 m, Szkoła Podstawowa
nr 3 (rezerwacja dyrektor szkoły- tel./fax 0 89 646 78 57)
- dojście z internatu zajmuje 5 minut
4. Boiska Orlik - (rezerwacja dyrektor Ostródzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji w Ostródzie - tel. 89 646 08 13)
- dojście z internatu zajmuje 10 minut

Atrakcje turystyczne w naszej okolicy:
zamek krzyżacki w Ostródzie
pole bitwy grunwaldzkiej w Grunwaldzie
wieża widokowa w kościele ewangelickim w Ostródzie
skansen w Olsztynku
rejs statkiem po kanale elbląskim, pochylnie (Ostróda – Elbląg)
muzeum Warmii i Mazur w Morągu
rezerwat sosny Taborskiej w Taborzu
aqua-park, kręgielnia w Ostródzie
planetarium w Olsztynie
możliwość wynajęcia kajaków, kanu, rowerów
– tel.kom.: 0 608 395 459 fax.:0-89/ 647 30 40
ścieżka dydaktyczna na Dylewskie Górze
spacery szlakami pieszymi- Ostróda – Ruś- Piławki (14,5 km),
Ostróda- Piławki (8,5 km)
wycieczki rowerowe, szlakami rowerowymi (jezioro.com.pl)

