
База "ТИСА" (Ясиня)

  

АПОС України запрошує до відкриття сезону зимового оздоровлення і відпочинку в
Карпатах!

      

АПОС України продовжує активну діяльність з організації оздоровлення і відпочинку
студентської молоді під час зимових канікул. Адже статистика рівня захворюваності
серед студентів з кожним роком зростає. Так, наприклад, на перший курс ВНЗ України
відносно здорових студентів приходить лише близько 20%.
Решта 80% першокурсників мають ті чи інші відхилення стуну здоров'я, хронічні
захворювання тощо 
sur ce site
.

  

Актуальність організації оздоровлення та відпочинку студентів взимку стоїть
надзвичайно гостро, особливо для тих ВНЗ, які не мають власних оздоровчо-спортивних
баз.

  

Тож АПОС України запрошує профспілкові організації студентів, вищі навчальні
заклади та безпосередньо студентську молодь  до співпраці у сфері
оздоровлення студентів взимку 2013-2014 рр.

  

Пропонуємо оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів на учбово-спортивній базі
"ТИСА" .
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Розташування УСБ "ТИСА":

  

с. Ясиня, Рахівський р-н, Закарпатська обл.

  

База "Тиса" розташована у центрі Карпат на березі річки Чорна Тиса, в мальовничому
куточку Закарпаття, в гірській, вкритій хвойними лісами, місцевості, біля підніжжя
найвищої вершини України - гори Говерла, на території Карпатського біосферного
заповідника в центрі селища Ясиня.

  

Розміщення:

  

Триповерховий корпус. Проживання у комфортабельних номерах різної місткості з усіма
зручностями: 

    
    -  2-х місний,   
    -  3-місний,   
    -  двокімнатний 4-місний,  
    -  люкс.  

  

Всього місць для проживання - 60. 

  

Важливо! На турбазі проведено капітальний ремонт і реконструкцію у 2012-2013 рр. 

  

У кожному номері: санвузли, номери теплі та затишні, у всіх є телевізори,
електрочайники. Холодна та гарача вода постійно.
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Харчування:

  

Харчування 2-разове, посилене в прилеглому корпусі їдальні на 80 посадочних місць.

  

У меню - смачні страви гуцульської кухні, інші страви, а також враховуємо побажання
відпочиваючих.

  

Інфраструктура:

  

У зимовий час проживаючі мають можливість кататися на гірських лижах, сноубордах,
санках на гірці, яка знаходиться
в 400 метрах  від
комплексу, а також 
на найближчому підйомнику ТК "Буковель", який знаходиться за 18 км від бази
.

  

До послуг відпочиваючих: Wі-Fі, настільний теніс, шахи, легкоатлетична майданчик,
мальовничий парк.

  

Щоденне перебування на свіжому повітрі, лікування природними мінеральними водами і
настоями з цілющих лісових трав і ягід.

  

Є власний пункт прокату гірськолижного спорядження зі значно дешевшими цінами,
ніж на ТК "Буковель".

  

Вартість оздоровлення: 225 грн/доба
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Вартість включає:
- Проживання зі зручностями в номері
- Харчування 2-разове посилене;

  

Поспішайте! Кількість місць обмежена!

  

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.:

    
    -  (044) 253-43-65 офіс;   
    -  (067) 542-2500 моб.;   
    -  (044) 278-86-27 факс.  
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