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WSPANIAŁE WAKACJE NAD DWOMA MORZAMI:
BAŁTYK i M. PÓŁNOCNE
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 15.07. -26.07.2018 (12 dni)
Łukęcin jest urokliwą miejscowością wypoczynkową położoną wśród lasów sosnowych i wydmowego
krajobrazu. Piaszczysta i szeroka plaża zachęca do kąpieli morskich i słonecznych.

1. Zakwaterowanie w OW „Wrzos” położonym w lesie sosnowym w odległości 200 m od plaży. Teren
ogrodzony, monitorowany. Pokoje 3, 4,i 5 os. z łazienką, balkonem i TV. Do naszej dyspozycji są: boisko do
piłki nożnej, kosza, badmintona; siłownia zewnętrzna, kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na grilla, basen letni,
rowery, bilard, tenis stołowy, gry piłkarzyki, trampolina.
2. Wyżywienie trzy posiłki dziennie + podwieczorek, smaczna kuchnia domowa(śniadania i kolacje bufetowe),
na wycieczki i drogę powrotną prowiant i napoje.
3. Pełna obsługa autokarowa – dojazd na miejsce kolonii, wycieczki, powrót.
4. Fachowa kadra wychowawczo-opiekuńcza, ratownik wodny.
5. Opieka medyczna – pielęgniarka na terenie ośrodka.
6. W programie kolonii m.in.
Dzień 1. Wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Łukęcina, kolacja i zakwaterowanie w ośrodku.
Dzień 2 - 7
 Rejs pirackim statkiem po morzu
 Zabawy i kąpiele NA BASENIE W OŚRODKU
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 Kąpiele w morzu i plażowanie pod opieką ratownika
 Zajęcia rekreacyjno-sportowe (profesjonalny sprzęt plażowy: 2 rozkładane boiska do gry w piłkę
siatkową i nożną, pełny zestaw trenerski do gry w piłkę nożną na trawie; „piłka palantowa”,
strzelanie z łuku, boole)
 Dyskoteki – na terenie ośrodka i na plaży
 Karaoke – Wy, wybieracie, co śpiewacie
 Turnieje, quizy, gry i zabawy terenowe
 Konkursy: plastyczny: „Barwy zachodzącego słońca”; najciekawsza rzeźba z piasku,
najśmieszniejsze przebranie, konkurs fryzur
 Bitwa wodna/balonowa
 Wieczorne wyjścia na plażę
 Noc filmożerców – projekcje filmów

Dzień 8. Śniadanie, pobyt na plaży, obiad, wykwaterowanie z ośrodka, popołudniowy wyjazd do Danii.
Dzień 9. Przyjazd na Camping Nordso położonym na cyplu nad Morzem Północnym, śniadanie. Całodzienny
pobyt na najpiękniejszym Campingu w Danii, kilka kroków od plaży, tuż za wydmami Hvide Sande. Do naszej
dyspozycji jest: kryty Park Wodny o powierzchni 1000 m2 a w nim m.in.: zjeżdżalnia, sauna, łaźnia parowa,
jacuzzi; plac zabaw, mini golf, trampoliny oraz dmuchane zamki.. Na terenie campingu znajduje się również
supermarket z własną piekarnią i kantor wymiany walut. Obiadokolacja i nocleg.
Zakwaterowanie na campingu w Domkach Comfort:
 27 m2, 2 sypialnie
 aneks kuchenny z lodówką i kuchenką mikrofalową
 łazienka z prysznicem i umywalką, oddzielne WC
 WiFi
 drewniany taras z meblami ogrodowymi
Dzień 10. Śniadanie bufetowe + prowiant, całodniowy pobyt w Legolandzie, obiadokolacja i nocleg.
 Duński Legoland to najstarszy park wśród wszystkich Legolandów, zbudowany łącznie
z 65 milionów klocków. Cały park został podzielony na strefy tematyczne, pełne atrakcji na ziemi,
w powietrzu, a nawet na wodzie. Są to: DUPLO® Land, Imagination Zone, LEGOREDO® Town
Adventure Land, Miniland, Pirate Land, Polar Land, Knights Kingdom. Nie brakuje tu również atrakcji
ekstremalnych, łącznie 50 przejażdżek na różnych atrakcjach: karuzele, kolejki, kolejki górkskie, łódki
itp.
Dzień 11 Śniadanie + prowiant, wykwaterowanie z campingu, całodniowy pobyt w Safari ZOO, kolacja,
przejazd nocny do Polski
 Safari ZOO – to druga najpopularniejsza atrakcja w Danii zaraz po Legolandzie. Na trasie przejazdu
autokarem można spotkać między innymi szympansy, pandy, antylopy, wielbłądy, słonie i wiele innych
egzotycznych zwierząt a przede wszystkim lwy! Piesze wycieczki wyznaczonymi szlakami wśród
skałek, strumyków i mini wodospadów, zabawa na placach zabaw, Park Dinozaurów.
Dzień 12 Śniadanie, obiad, przyjazd w miejsce zbiórki w godz. wieczornych.

7. Uwaga:
Wszyscy Uczestnicy powinni zabrać dowód osobisty/paszport, podpisaną zgodę na udział w atrakcjach:
Legolandzie i Safarii Zoo.
Wypełnioną kartę uczestnika kolonii (z numerem PESEL) i podpisane ZGODY, należy przesłać na adres
korespondencyjny biura do 7 dni przed planowanym wyjazdem bądź dostarczyć osobiście (formularze
dostępne na stronie biura)
8. Cena: 1490 zł + 80 euro
Cena zawiera: całkowity koszt podanej oferty, noclegi, opłaty przewodnika i pilota, przejazd autokarem,
ubezpieczenie NNW i KL, rejs statkiem, pozostałe bilety wstępu wg programu, wyżywienie w Polsce: 4
posiłki dziennie (rozpoczyna się kolacją 1 dnia, kończy obiadem w dniu wyjazdu do Dani) wyżywienie
Niemcy/Dania: 4x śniadania, 2x kolacja, 1x obiad, 2x obiadokolacja, 2x prowiant.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 300zł (równoznaczna z rezerwacją)
Opłata za turnus do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem-możliwość wpłat w ratach ALIOR BANK
O/Siedlce na konto: PHU Anna Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334

