KOLONIA LETNIA

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

TERMIN
25.07 - 05.08.2022

CENA
2.415 PLN

CENA ZAWIERA
dojazd i obsługę wygodnym autokarem
turystycznym z toaletą, video, barem,
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspozycji grupy; 11 noclegów w pensjonacie
- pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dzieńnie (śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja) + suchy prowiant na drogę
powrotną; realizację programu; bilety
wstępu do wszystkich zwiedzanych
obiektów oraz na baseny; opiekę
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
(nauczyciele) zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty; usługi przewodników
w trakcie wycieczek; opiekę medyczną;
opiekę ratownika na basenie; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW - suma gwarancyjna
10.000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy powinni posiadać legitymację szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie
na własne wydatki (według uznania
rodziców).

1 DZIEŃ
Rano (ok. 09:00) wyjazd z Gdańska. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską
w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, zapoznanie się z ośrodkiem, nocleg.
Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie - kuchnia regionalna - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
2-11 DZIEŃ
POBYT NA JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
✓ całodzienna wycieczka do ENERGYLANDII - najnowocześniejszego i największego Parku Rozrywki w Polsce
i jednego z najlepszych w Europie. Jest on podzielony na sześć stref tematycznych w których znajduje się
ponad 100 atrakcji przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych, w tym 18 Roller Costerów
z najwyższymi i najszybszymi w Europie Hyperionem i Zadrą. Ponadto liczne kolejki górskie, karuzele
i urządzenia ekstremalne, a także 9 scen, na których prezentowane są krótkie widowiska i pokazy;
✓ wycieczka do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO: podziwianie ruin zamku w Ojcowie (z zewnątrz);
spacer wśród uzdrowiskowej zabudowy Ojcowa dnem Doliny Prądnika; zwiedzanie Groty Łokietka najbardziej znanej jaskini Ojcowskiego Parku Narodowego; przejazd na Zamek Pieskowa Skała (wejście na
dziedziniec) oraz pod najsłynniejszą skałę w Polsce - Maczugę Herkulesa;
✓ wycieczka SZLAKIEM ORLICH GNIAZD NA JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ: przejście Grzędą
Mirowską - dwu kilometrowym wałem skalnym, na którego krańcach wznoszą się bliźniacze warownie:
Mirów i Bobolice; wizyta na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu - największym i najbardziej imponującym
spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej; zwiedzanie Parku Miniatur, gdzie
prezentowane są makiety Orlich Gniazd, obrazujące zamki w okresie ich świetności; wizyta
w Grodzie na Górze Birów - rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej drewnianej osady;
✓ wycieczka na PUSTYNIĘ BŁĘDOWSKĄ - najbardziej znaną pustynię w Europie oraz do Olkusza na zwiedzanie
MULTIMEDIALNEJ WYSTAWY PODZIEMNY OLKUSZ zlokalizowanej w piwnicach dawnego ratusza
i Kwartału Królewskiego;
✓ zwiedzanie położonych na skalistym wzniesieniu RUIN ZAMKU W OLSZTYNIE - jednego z największych
i najstarszych „Orlich Gniazd”;
✓ zabawa pod nadzorem ratownika w AQUAPARKU „NEMO” (2h): basen pływacki, basen rekreacyjny z rwącą
rzeką, gejzerami, wodospadem, armatką wodną, zjeżdżalniami rurowymi oraz basen zewnętrzny;
✓ kąpiele na basenie pod nadzorem ratownika;
✓ gry, zabawy, konkursy (np.: konkursy plastyczne, muzyczne, quizy, zabawy integracyjne);
✓ zajęcia sportowo-rekreacyjne (np.: gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe);
✓ dyskoteki z konkursami oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.
12 DZIEŃ
Po śniadaniu (+ suchy prowiant) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Gdańska ok. 16:00.
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