Baw się i zwiedzaj Wrocław w rozsądnej cenie!
Schronisko na Wyspie zaprasza!

Schronisko Na Wyspie

Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Na Wyspie usytuowane jest w sercu Wrocławia,
w jego historycznej części - na Wyspie Młyńskiej, tuż obok Ostrowa Tumskiego. Stanowi doskonałą bazę wypadową
do wszystkich kluczowych atrakcji Wrocławia. Rynek, Katedra, Panorama Racławicka czy Ogrod Botaniczny oddalone
są o zaledwie kilka minut spaceru!
Schronisko mieści się przy ważnym węźle komunikacyjnym Wrocławia, placu Bema, skąd tramwajem
bądź autobusem dostać się można do Hali Stulecia, ZOO czy Stadionu Wrocław.
Schronisko posiada 36 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 4-, 6-, i 10-osobowych i podzielone jest na
moduły. Na każdy z nich przypadają dwa pokoje, łazienka z prysznicem i toaleta. Schronisko mieści się na jednym
piętrze, co w przypadku grup szkolnych ułatwia opiekunom dyskretną kontrolę nad podopiecznymi. Integralną częścią
Schroniska jest wyposażona kuchnia umożliwiająca samodzielne przygotowywanie prostych posiłków.

Zakwaterowanie
Cennik pokoi dla turystów indywidualnych
Rodzaj pokoju

Ilość pokoi

Cena za miejsce z pościelą

Cena za miejsce bez pościeli

Pokój 10 - osobowy

1

40 PLN

35 PLN

Pokój 6-osobowy

2

40 PLN

35 PLN

Pokój 4-osobowy

3

50 PLN

45 PLN

Pokój 2-osobowy

1

70 PLN

65 PLN

* Dla grup szkolnych – cena specjalna od osoby: 35 PLN za dobę (cena za miejsce z pościelą)
* Podane ceny są cenami brutto w PLN/dobę
* Pokoje w Schronisku są pokojami koedukacyjnymi
* Posiadacze ważnych polskich legitymacji PTSM mogą skorzystać z 25% zniżki na nocleg od cen
indywidualnych (nie dotyczy cen specjalnych)
* Parking strzeżony płatny dodatkowo:
 Auto osobowe - 39 PLN / dobę
 Autokar – 70 PLN/dobę

Wyżywienie
ZESTAWY ŚNIADANIOWE DLA GRUP
Menu

Zestaw Klasyczny – serwowany na talerzach










Wędlina 25g
Ser żółty 25g
Pomidor 50g
Dżem 50g
Masło krojone 20g
Bułka 1 szt.
Pieczywo 100g
Herbata z cytryną

Cena:

18 PLN

Śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji – Karczmie Młyńskiej

Bogaty bufet śniadaniowy

45 PLN

Możliwość samodzielnego przygotowania śniadania w wyposażonej
w potrzebny sprzęt kuchni, która jest integralną częścią Schroniska

Samodzielne przygotowanie posiłku

0 PLN

Wyżywienie
ZESTAWY OBIADOWE DLA GRUP *
Menu

Cena

Zupa pomidorowa z makaronem

Zestaw I

Zestaw II

Zestaw III

Zestaw IV

Eskalopki z kurczaka w sosie pieczarkowym, ziemniaki, surówka z
białej kapusty
Rosół z makaronem
Pieczeń wieprzowa w sosie, kopytka, czerwona kapusta

Zupa jarzynowa ze śmietaną
Schab pieczony, sos myśliwski, surówka z buraków, ziemniaki

Zupa ogórkowa
Filet z kurczaka, marchew glazurowana, ziemniaki gotowane

26 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym

Zestaw V

Pulpety w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówka z kapusty
pekińskiej

Propozycje deserów – płatnych dodatkowo

Ciasto jogurtowe z owocami

26 PLN

Ciasto czekoladowe
8 PLN

Szarlotka

* Możliwość zamówienia tylko dania głównego w cenie 18 PLN / osoba | * Możliwość zamówienia pakietów podróżnych w cenie 20 PLN /osoba

OFERTA DLA GRUP – minimum 15 osób
*Minimum 15 osób

Oferta (opis co zawiera, przykładowe menu)

Cena

Nocleg*

Miejsce w pokoju wieloosobowym

35 PLN

Nocleg, śniadanie*

Miejsce w pokoju wieloosobowym
Śniadanie serwowane na talerzach – zestaw klasyczny (do wyboru)

53 PLN

Nocleg, śniadanie, obiadokolacja*

Miejsce w pokoju wieloosobowym
Śniadanie serwowane na talerzach – zestaw klasyczny (do wyboru)
Obiadokolacja – danie główne

71 PLN

Nocleg, śniadanie, obiadokolacja*

Miejsce w pokoju wieloosobowym
Śniadanie serwowane na talerzach – zestaw klasyczny (do wyboru)
Obiadokolacja – dwudaniowa

79 PLN

Nocleg, pełne wyżywienie*

Miejsce w pokoju wieloosobowym
Śniadanie serwowane na talerzach – zestaw klasyczny (do wyboru)
Obiad - dwudaniowy
Kolacja – dwudaniowa

105 PLN

OFERTA SPECJALNA
Oferta

Opis/czas trwania

Cena

Wrocławska Podróż

3-dniowe odkrywanie Wrocławia – przykładowy plan pobytu
I Dzień
przyjazd do Wrocławia, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego centrum miasta
m.in.: Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski z Katedrą – wjazd na wieżę gdzie znajduje się
punkt widokowy), Wyspa Piaskowa,
Zakwaterowanie w schronisku „Na Wyspie”, obiadokolacja, nocleg.
II Dzień
śniadanie, przejazd zabytkowym tramwajem do Hali Stulecia (sezonowo), spacer po
Parku Szczytnickim i Pergoli , pokaz fontanny multimedialnej (w sezonie), wizyta w
Centrum Poznawczym Hali Stulecia, zwiedzanie Zoo i i Afrykarium, ,
rejs statkiem wycieczkowym po Odrze z Przystani Zwierzynieckiej do przystani
niedaleko schroniska „Na Wyspie” , obiadokolacja, nocleg.
III Dzień
śniadanie, Panorama Racławicka (konieczne wcześniejsze zarezerwowanie biletów)
w ramach biletu możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Narodowego lub
Etnograficznego. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego,
Obiad w Hotelu Tumskim, wyjazd z Wrocławia

Od 348 PLN/osoba
(Cena nie zawiera
kosztu transportu
do i z Wrocławia)

Przygoda w Kolejkowie

2 dni we Wrocławiu – przykładowy plan pobytu
I Dzień
Przyjazd do Wrocławia, wizyta w Kolejkowie (konieczna rezerwacja)– podróż przez
miniaturowy świat – ogromna makieta wiernie odwzorowująca rzeczywistość dnia
codziennego Wrocławia i Dolnego Śląska
Zakwaterowanie w „Schronisku na Wyspie”, obiadokolacja, spacer po Ostrowie
Tumskim – w poszukiwaniu Latarnika, nocleg
II Dzień
Śniadanie, Panorama Racławicka (konieczne wcześniejsze zarezerwowanie biletów)
w ramach biletu możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Narodowego lub
Etnograficznego. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego,
Obiad w Hotelu Tumskim, wyjazd z Wrocławia

Od 186 PLN/osoba
(Cena nie zawiera
kosztu transportu
do i z Wrocławia)

Atrakcje dodatkowe
Oferta

Opis / czas trwania

Cena

Kolejkowo

Największa makieta kolejowa w Polsce! Można tu przeżyć podróż przez cudowny świat w
miniaturze - tętniący życiem i przedstawiający Dolny Śląsk i jego perełki architektoniczne!

Od 12 PLN/osoba

Panorama Racławicka

Jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można wielkie malowidło i uczestniczyć
w niecodziennym spektaklu złudzeń.

Od 23 PLN/osoba

ZOO i Afrykarium

Jeden z najstarszych Ogrodów zoologicznych. Ma 150 letnią tradycję. Ostatnio wzbogacony o
Afrykarium – kompleks gdzie prezentowane są zwierzęta Czarnego Lądu.

Od 20 PLN/osoba

Młyn Kuźniczysko

Zwiedzanie młyna i Izby Tradycji Młynarskich, możliwość organizowania na miejscu warsztatów
tematycznych: wypieku chleba, plastycznych oraz gier i zabaw sportowych

Do ustalenia

Aqua Park

Na wszystkich, którzy kochają wodne szaleństwa – czekają baseny rekreacyjne

Od 26 PLN/osoba/3 h

Rejs statkiem po Odrze

Parostatkiem w piękny rejs - podróż na pokładzie jednego ze statków to możliwość spojrzenia
na Wrocław z perspektywy rzeki i odkrywanie jego uroków podczas rejsu!

Od 15 PLN/osoba

Szlak wrocławskich krasnali

Zwiedzanie miasta, poznawanie jego historii i tajemnic. Zwiedzanie miasta można połączyć z
rejsem statkiem lub przejażdżką zabytkowym tramwajem.

Hydropolis

Poznaj otaczający świat z nowej perspektywy! Każda z 8 stref tematycznych przedstawia wodę
z innego, fascynującego ujęcia.

Od 17 PLN/osoba

Centrum Poznawcze Hali Stulecia

Dotykowe ekrany i mapy, interaktywna podłoga, makiety budowli, ponad 600 zdjęć
i różnorodnych wizualizacji, interaktywne gry i zabawy - wszystko to prezentowane jest
w klimatycznie zaaranżowanych wnętrzach przy użyciu najwyższej jakości sprzętu
audiowizualnego, co skłania młodych ludzi do twórczego i samodzielnego myślenia

Od 8 PLN/osoba

Z przyjemnością pomożemy także w zorganizowaniu
innych atrakcji zgodnie z Państwa sugestiami i preferencjami

Odkrywaj przyjazny Wrocław w przyjaznej cenie!
Zarezerwuj już teraz!

Serdecznie zapraszamy!
W sprawie szczegółów i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt:
Rezerwacja oraz informacja:

Dział Obsługi Klienta
Tel: + 48 71 326 79 97
E-mail: rezerwacje@hotel-tumski.com.pl, hotel@holel-tumski.com.pl

