B I UR O P ODR ÓŻ Y

Terminy
I. 18.07 - 28.07.16
II. 28.07 - 07.08.16
Wiek uczestników

koszt 1299 zł/os.
koszt 1299 zł/os.
7 - 12 lat

13 - 16 lat

Dźwirzyno – nadmorskie, piękne uzdrowisko znajdujące się między Bałtykiem a jeziorem Resk. Czysta woda, piękne plaże
i złociste piaszczyste wydmy, liczne ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, szlaki turystyczne, przystań windsurfingowa
i jachtowa przyciągają turystów i dają gwarancję wspaniałego relaksu i wypoczynku.
Zakwaterowanie
Ośrodek kolonijno- wypoczynkowy ”Rejal” to obiekt bardzo bezpieczny, ogrodzony, oddalony od morza 300 m. Na rozległym
terenie zielonym znajdują się wolnostojące budynki jednopiętrowe z dużymi słonecznymi pokojami z balkonami 4,5 osobowe.
We wszystkich pokojach znajdują się łazienki z natryskami, umywalkami i WC.
Na terenie obiektu znajdują się boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, duży plac zabaw, stoły do tenisa stołowego, hala
treningowa, wypożyczalnia rowerów, świetlica, sala dyskotekowa z aparaturą nagłaśniającą, kawiarnia z salą telewizyjną,
stołówka, gabinet lekarski
Wyżywienie
3 posiłki dziennie + podwieczorki, pierwszym posiłkiem będzie kolacja pierwszego dnia, ostatnim obiad w dniu wyjazdu + suchy prowiant na
drogę powrotną

Transport
Autokar z Poznania, zbiórka o godz. 7.45 ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO. Planowany wyjazd godz. 8.00.
Planowany powrót do Poznania w ostatnim dniu turnusu ok. godz. 21.00.
Wyjazdy z innych miast i połączenia antenowe (realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieka konwojenta przy min. 8 osobach) w szczegółowym rozkładzie
jazdy na stronie www.skipper.poznan.pl

Program
-wycieczka autokarowa do Kołobrzegu pobyt na molo, spacer nadmorską promenadą, zwiedzanie starówki, portu
i 3 godzinny pobyt w Miasteczku „Dziki Zachód”(strzelanie z łuku, karuzela kowbojska, ścianka wspinaczkowa, przejażdżka
na koniu, beczka śmiechu, pokazy kaskaderskie, trampoliny i inne atrakcje)
-wycieczka autokarowa do Dobrzycy na zwiedzanie Ogrodów Tematycznych Hortulus z różnych stron świata z przepiękną
bogatą roślinnością, kwiatami w pięknej scenerii
-rejs statkiem wycieczkowym po morzu
-spacer ścieżką zdrowia wykonywanie na niej różnorodnych ćwiczeń
-wizyta w Wesołym Miasteczku
-udział w miejskich imprezach rozrywkowych Lato 2016
-piesze wycieczki po okolicy, poszukiwanie skarbów, podchody, bieg po zdrowie
-zajęcia sportowe rozgrywki w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, turniej tenisa stołowego, spartakiada na wesoło
(m.in. rzuty do celu, przeciąganie liny, tor przeszkód, zabawy zręcznościowe)
-ognisko z pieczeniem kiełbasek połączone z animacjami artystycznymi (scenki komiczne, wesołe opowieści, tańce i śpiewy,
chrzest morski)
-dyskoteki, karaoke
-plażowanie, kąpiele morskie pod okiem ratownika
-rzeźby z piasku, piłka plażowa, aerobik

Świadczenia zawarte w cenie
● przejazd autokarem
● 10 noclegów w pokojach
● wyżywienie
● zajęcia programowe zawarte w programie
● opieka doświadczonej kadry pedagogicznej i ratownika WOPR i całodobowa opieka medyczna
● ubezpieczenie NNW do 10.000PLN - PZU

Cena nie zawiera
- dopłaty do ubezpieczenia obejmującego koszty rezygnacji z imprezy lub zmiany terminu w wys. 3% ceny imprezy (ubezpieczenie takie
można wykupić w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy)

Informacje praktyczne
- należy zabrać ze sobą legitymację szkolną, mały plecak na wycieczki, kurtkę przeciwdeszczową, wygodne obuwie, czapkę, strój kąpielowy,
krem z filtrem, kieszonkowe na drobne wydatki
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