kolonia 8-14 lat

POMORZE

KASZUBSKIE WAKACJE
DĘBRZYNO k/ Kościerzyny
Mała, turystyczna osada leśna położona nad jeziorem Długim (pierwsza klasa czystości) w otoczeniu lasów
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Cisza i bliskość natury pozwolą wypocząć i rozmarzyć się w śpiewie
ptaków, plusku wioseł, rżeniu koni i kąpieli w wodach kameralnego jeziorka.

TERMIN TURNUSÓW
KDEB3/20

12.07-19.07.2020

KDEB4/20

19.07-26.07.2020

KDEB5/20

26.07-02.08.2020

CENA 1190 zł
PROGRAM
- plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika,
- 6 lekcji jazdy konnej , zajęcia teoretyczne i praktyczne z jazdy konnej: zasady zachowania w stajni,
opieka nad koniem, prawidłowe podejście do konia, nauka siodłania, prawidłowe odczytanie i interpretacja
reakcji konia, opanowanie podstawowych umiejętności jeździeckich,
- wycieczka do Doliny Charlotty: zwiedzanie ZOO z 49 gatunkami polskich i egzotycznych zwierząt, Fokarium z pokazami karmienia i zabaw, wodne safari - rejs łodzią między wyspami,
- wycieczka do Kościerzyny: Muzeum Kolejnicta, Muzeum American Old Cars, Wieżyca - zdobycie kaszubskiego szczytu, wejście na platformę widokową, Garczyn: farma strusi,
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,
- konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z wakacji,
- festiwal krajów i kultur – w jeden dzień dookoła świata? To możliwe!
- wojskowa skrzynia skarbów: gra oparta na zabawie w podchody, utrudnieniem na trasie poszukiwania będą
łamigłówki i szyfry oraz stanowiska sportowe,
- bieg przełajowy na orientację: trasa poprowadzona będzie w lesie na nierównym terenie, czasem w błocie,
- wieczorne podchody,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- rozgrywki sportowe,
- dyskoteki.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy DĘBRZYNO położony nad brzegiem jeziora, wśród lasów. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami oraz pokoje 2+2 i 2+3 typu studio. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boiska sportowe do
koszykówki i siatkówki, piłki nożnej, rowery wodne i kajaki, bilard, tenis stołowy, miejsce na ognisko, sala
do gier i zabaw, sala rekreacyjna.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT
Transport własny lub autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. Transport za dopłatą wg tabelki.
ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, pielęgniarka i ratownik.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.
miejsca wyjazdu i dopłaty do połączeń antenowych
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.
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Organizator: B. P. KRYSTAD

