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KOMPLEKS TURYSTYCZNO PIŁKARSKI  

BANDEROZA 

Ośrodek został założony w 1990 roku. Ośrodek nasz "Banderoza" o powierzchni 5 ha położony jest w gminie 

Głuchołazy. Głuchołazy leżą w południowej części województwa opolskiego u podnóża Gór Opawskich, najdalej 

na wschód wysuniętego pasma Sudetów. Najwyższym szczytem Gór Opawskich jest Kopa Biskupia 889 m n. p. m. Od 

południa gmina graniczy z Republiką Czeską na odcinku ok. 35 km. Obecność dwóch przejść granicznych 

(Konradów - Zlate-Hory, Głuchołazy - Mikulovice) czyni z Głuchołaz istotny węzeł trans graniczny. Głuchołazy to 

prawie osiemsetletnie miasto, w którym zobaczyć można dobrze zachowane zabytki: obwarowanie miejskie (XIII-XIV 

w), wieżę Bramy Górnej (XIV w), Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca. 

 

Naszym Gościom oferujemy! 
 

 470 miejsc noclegowych 

 halę Sportową 1800 m2 

 saunę, siłownię, rowery 

 tenis stołowy, sprzęt sportowy 

 liczne boiska do piłki nożnej, w pobliżu ze sztuczną murawą,  

 inne boiska: 2 plażowe do siatkówki, 3 halowe do siatkówki, 

 3 do koszykówki, boiska treningowe, 6 koszy wolnostojących 

 tereny rekreacyjne ze ścieżkami zdrowia, Amfiteatr 

 Jaskinię Solną 

 mini ZOO 

 „Płukanie złota” 

 blisko położone stoki narciarskie, wypożyczalnia nart z nauką jazdy 

 4 profesjonalne miejsca ogniskowe 

 basen odkryty, rzeczkę Starynkę, las, górki 

 sale wielofunkcyjne, dyskotekę, karaoke 

 mini Kino. 

 kawiarenkę internetową 

 kawiarenkę i sklepik 

 internet bezprzewodowy 

 wycieczki krajoznawcze 

 własne autokary turystyczne 

 opiekę medyczną i koordynatora 

 park linowy, paintball i strzelnicę 

 

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI OBOZÓW I TURNIEJÓW PIŁKARSKICH 

- Powołując się na portal Footballtrening.pl otrzymujesz specjalne promocje - 

Zobacz na www.banderoza.pl OBOZY PIŁKARSKIE 

 

Sprawdź się!!! Organizujemy stałe i cykliczne Turnieje zarówno młodzieżowe jak i seniorskie, szkolne i klubowe,                

w wielu dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, brydż i inne, zobacz: www.banderoza.pl/turnieje 

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału i współorganizacji Turniejów ze zniżką nawet 100% ! 

Dysponujemy zapleczem sportowo - rekreacyjnym, pozwalającym na przyjęcie większości dyscyplin sportowych, od 

sportów walki, (maty: 2,4,8 cm) poprzez wszystkie dyscypliny drużynowe, skończywszy na tenisie (każdego rodzaju)               

i wielu innych. Nasza baza sportowa pozwala także na zorganizowanie wszelkiego rodzaju zawodów i mistrzostw,                 

w każdym przedziale wiekowym. 

ZOBACZ WIĘCEJ: www.banderoza.pl 
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http://banderoza.pl/turnieje
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