KOLONIA LETNIA

PIENINY Z TATRALANDIĄ

TERMIN
12.07 - 23.07.2021

CENA
1.870 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 dziennie (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 muszą posiadać paszport lub
tymczasowy dowód osobisty, legitymację szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie
na własne wydatki (według uznania
rodziców).

1 DZIEŃ
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd z Trójmiasta. Całodzienny przejazd przez Polskę. Wieczorem przyjazd w Pieniny.
Zakwaterowanie w pensjonacie, ciepła kolacja, nocleg.
Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie - domowe posiłki kuchni regionalnej - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
2-11 DZIEŃ
POBYT W PIENINACH ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
✓ całodzienna wycieczka do PARKU WODNEGO TATRALANDIA NA SŁOWACJI - największego Parku Wodnego
w tej części Europy. Znajduje się tu 14 termalnych basenów z wodą o leczniczych właściwościach
i temperaturze 24-39 °C. Baseny oferują wiele dodatkowych atrakcji takich jak: mosty pontonowe, krzesła
i łóżka z masażami wodnymi, wodne grzybki, perłowe kąpiele, prysznice, sztuczne prądy, ścianę do
wspinaczki i wiele innych. Dużą atrakcję zarówno dla dzieci jak i dorosłych są różnorodne rury i zjeżdżalnie
o różnym stopniu trudności. Każdego dnia na basenach odbywają się animacje, konkursy, a dla miłośników
aktywnego wypoczynku wodny aerobik;
✓ całodzienna wycieczka na SŁOWACJĘ - wizyta w uzdrowisku Wyżne Rużbachy, zwiedzanie Czerwonego
Klasztoru (z zewnątrz) - kompleksu klasztornego położonego w przepięknym otoczeniu pod szczytem Trzech
Koron nad brzegiem Dunajca. Po południu SPŁYW DUNAJCEM na trasie Czerwony Klasztor – Leśnica;
✓ wycieczka do KRYNICY GÓRSKIEJ - przejazd malowniczą Doliną Popradu, spacer słynnym deptakiem ze starą
zabudową uzdrowiskową w Krynicy, wizyta w Pijalni Wód Mineralnych oraz wejście na Górę Parkową, aby
podziwiać panoramę miasta; ZABAWA NA „RAJSKICH ŚLIZGAWKACH”.
✓ wycieczka do ZAKOPANEGO (m.in.: spacer po Krupówkach, wjazd kolejką na Gubałówkę, przejście na
Butorowy Wierch, zjazd wyciągiem krzesełkowym, spacer najstarszą częścią Zakopanego - ul. Kościeliską,
cmentarz „Na Pęksowym Brzysku”, Wielka Krokiew);
✓ wycieczki po PIENINACH (m.in.: Niedzica - znakomicie zachowana średniowieczna warownia zbudowana na
stromej skale na wysokości 566 m. n. p. m., zapora wodna na jeziorze Czorsztyńskim, Czorsztyn - ruiny zamku
z których roztacza się ciekawa panorama na Zbiornik Czorsztyński, Pieniny Spiskie i Tatry);
✓ piesze wycieczki krajoznawcze (np.: wejście na Trzy Korony lub Wysoką; wejście na Palenicę oraz zjazd
wyciągiem krzesełkowym; spacer Wąwozem Homole - program wycieczek górskich uzależniony jest od
warunków atmosferycznych);
✓ 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 wczesnym śniadaniu (+suchy prowiant) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta ok. 21:00.

