KOLONIA LETNIA

TATRY Z ENERGYLANDIĄ I SŁOWACJĄ

TERMIN
12.07 - 23.07.2021

CENA
1.745 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. Przyjazd w okolice Zakopanego
w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w pensjonacie podhalańskim, 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 NA PODHALU ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
✓ całodzienna wycieczka autokarowa do ENERGYLANDII - najnowocześniejszego Parku Rozrywki w Polsce.
Jest to potężny kompleks, który w swojej ofercie posiada ponad 30 nowoczesnych urządzeń i atrakcji,
poczynając od ekstremalnych (m.in.: Roller Coaster Mayan i Viking), poprzez wodne (m.in.: spływ rwącą
rzeką, strzelanie z armatek wodnych), a kończąc na tych dla najmłodszych. Jest to idealne miejsce, aby
przenieść się do świata baśni i fantazji, magicznych przeżyć i niezwykłych doznań;
✓ całodzienna wycieczka autokarowa na SŁOWACJĘ - zwiedzanie największej atrakcji regionu - Orawskiego
Zamku - potężnego zamczyska wiszącego na pionowej 112 metrowej skale oraz Demianowskiej Jaskini
Wolności - jednej z najpiękniejszych jaskiń w Europie;
✓ całodzienna wycieczka autokarowa do KRAKOWA - spacer Drogą Królewską wśród najpiękniejszych
zabytków Krakowa takich jak: Barbakan, Brama Floriańska wraz z ulicą Floriańską prowadzącą na Rynek
Główny, Sukiennice oraz Kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza, Wzgórze Wawelskie z Zamkiem
Królewskim oraz Katedrą z Dzwonem Zygmunta i kryptami;
✓ wycieczka autokarowa w PIENINY (m.in.: zamek w Niedzicy, ruiny zamku w Czorsztynie, zapora wodna,
Jezioro Czorsztyńskie, Wąwóz Homole);
✓ wycieczki 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);
✓ piesze wycieczki krajoznawcze po TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM (np.: Dolina Kościeliska - Jaskinia
Mroźna, Wąwóz Kraków, Smocza Jama lub Dolina Strążyska - Wodospad Siklawicy - wejście na Sarnia Skałę
lub Dolina Pięciu Stawów z Wodospadem Siklawa lub Czarny Staw Gąsienicowy)
✓ kąpiele na basenie pod nadzorem ratownika (w tym 1 raz Aquapark w Zakopanem/Termy Podhalańskie);
✓ warsztaty artystyczne;
✓ gry, zabawy, konkursy (np.: konkursy plastyczne, muzyczne, quizy, zabawy integracyjne);
✓ zajęcia sportowo - rekreacyjne (np.: tenis stołowy, gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe);
✓ dyskoteki,
✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek.
12 DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu (+suchy prowiant) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta ok. 21:00.

