ZAPRASZAMY NA
OBÓZ LETNI - ZAKOPANE 2020
Termin: 29.06.2020 -07.07.2020
Koszt obozu: 1690zł/os*
*Zniżka dla rodzeństwa: 1650zł/os
Zakwaterowanie: Pensjonat „U Heliosa” Zakopane, ul Cyrhla 17e www.uheliosa.pl
-wszystkie pokoje z łazienkami
- w tym roku oddany do użytku zewnętrzny rekreacyjny basen
-cały pensjonat dla naszej grupy
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie- kuchnia domowa
Przejazd: Autokarem klasy Lux
W programie:
- Trzy lub cztery piesze górskie wycieczki z przewodnikiem górskim: w zależności od
możliwości grupy i warunków pogodowych – Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska,
Wielki Kopieniec, Sarnia Skała, Rusinowa Polana, ew. Morskie Oko.
- całodniowa wycieczka do Wieliczki- zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli
-całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Krakowa –zwiedzanie Skarbca i Zbrojowni na
Wawelu, Droga królewska, Smok Wawelski, Wzgórze wawelskie z dziedzińcem arkadowym,
Katedra na Wawelu – Dzwon Zygmunta i Groby Królewskie, przejście ul. Grodzką lub
Plantami pod Okno papieskie, Rynek Główny, Sukiennice.
- wyjście do aqua parku
- Skocznia oraz Krupówki w Zakopanem
- wycieczka i zwiedzanie z przewodnikiem przepięknej Jaskini Bielskiej na Słowacji
(obowiązkowe dowody osobiste lub paszporty)
- korzystanie z infrastruktury obiektu: boiska, sauna, basen rekreacyjny
- gry sportowe, zabawy obozowe, ognisko, dyskoteki
- w drodze powrotnej zwiedzanie z przewodnikiem klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie

OPIEKA : Nasza kadra składa się tylko z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz
doświadczenie w pracy z dziećmi i na obozach. Osoby w naszej kadrze posiadają dodatkowo
uprawnienia trenerów lub instruktorów różnych dyscyplin sportowych oraz szkolenia z
pierwszej pomocy. Dokładamy wszelkich starań aby dzieci były zawsze bezpieczne,
uśmiechnięte i radosne.
W cenie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Opieka doświadczonej kadry
Usługi Przewodników Gorskich
Usługi przewodników w miejscach zwiedzanych przez grupę
Bilety wstępu na wszystkie atrakcje, ścieżki górskie itp. – BRAK KOSZTÓW
UKRYTYCH
Transport autokarem
Ubezpieczenie NNW

ZAPISY pod numerem telefonu: 504 769 193
ILOSĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność
zgłoszeń.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na obóz jest wpłata zadatku w
wysokości 400zł najpóźniej w ciągu dwóch dni od zgłoszenia
dziecka na obóz.
NR KONTA: Mateusz Rasiewicz, 73 1020 1853 0000 9302 0369
4296
Tytuł przelewu : ZADATEK NA OBÓZ ZAKOPANE 2020 oraz
imię i nazwisko dziecka.
OSOBY CHCĄCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ PROSZONE SĄ O
POINFORMOWANIE O TYM TELEFONICZNIE PRZED
DOKONANIEM WPŁATY.
POSIADAMY LICENCJĘ ORGANIZATORA TURYSTYKI nr
9429
OBÓZ BĘDZIE ZGŁOSZONY DO KURATORIUM OŚWIATY

