KOLONIA LETNIA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY

USTKA - OW „NIEZAPOMINAJKA” 2018
Wiek uczestników: kolonia 8-13 lat
obóz 14-18 lat

•
•

•

W programie i w cenie:
wycieczka do Muzeum Ziemi Usteckiej,
wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego.
rejs statkiem po Morzu Bałtyckim,

Ustka - to bardzo popularne kąpielisko środkowego wybrzeża Bałtyku przede wszystkim
piaszczyste, szerokie plaże z infrastrukturą, piękny klifowy brzeg, promenada , malownicze
pasmo sosnowych lasów i wyjątkowa czysta woda otwartego morza, mająca bezpośredni wpływ
na uzdrawiający klimat morski. W okresie sezonu letniego w Ustce organizowane jest wiele
imprez kulturalno - sportowych w tym: festiwal sztucznych ogni, mistrzostwa polski w plażowej
piłce nożnej, siatkowej, liczne koncerty zespołów muzycznych i znanych gwiazd estrady. Te
wszystkie walory stwarzają doskonałe warunki do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Ośrodek „Niezapominajka” położony wśród sosnowego lasu na wydmie w odległości 300 m od
plaży i centrum miasta. Jest to zespół trzech budynków dwu-kondygnacyjnych posiadający
pokoje 3, 4-osobowe i segmenty (2+3) z balkonami, wyposażone w pełne węzły sanitarne (WC,
natrysk, umywalka) i TV. Teren ogrodzony, oświetlony, bezpieczny. Na terenie Ośrodka:
stołówka, kawiarnia i sala kinowa z multimediami, bilard, gry zręcznościowe, miejsce do
organizowania ognisk i grillowania.
Wyżywienie: 4 x dziennie /śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek / śniadania i kolacje w formie
bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika/. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu
przyjazdu, ostatnim - śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

Terminy:

18.07. - 31.07.2018 (13 nocy)
31.07. - 12.08.2018 (12 nocy)

Cena: 1.799 zł
Cena: 1.729 zł

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC ,video, DVD)
Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
wyżywienie 4 x dziennie oraz suchy prowiant na drogę powrotną,
opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej
zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, opieka ratownika na plaży,
dyskoteki 3 x w tygodniu + karaoke,
ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill,
program KO:
wycieczka do Muzeum Ziemi Usteckiej,
wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego
rejs statkiem po morzu,
ubezpieczenie NNW do 5 000 PLN
podatek VAT,

Program wakacyjnych kolonii dla dzieci i obozów młodzieżowych dostosowany jest do wieku
uczestników, ich zainteresowań, preferencji, wielkości grup, infrastruktury bazy noclegowej oraz warunków
atmosferycznych. Dbamy o to, by posiłki były różnorodne, smaczne i spełniały normy żywienia dzieci i
młodzieży. Zgodnie z zasadami bezpiecznej zabawy organizujemy dla wszystkich uczestników wiele
różnorodnych zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, małych form teatralnych, itp.., nie tylko kąpiele w
morzu pod opieką kadry i ratownika WOPR, wycieczki autokarowe, czy nadmorskie spacery po plaży i okolicy z
wychowawcami. Wszyscy uczestnicy są zachęcani przez ciekawe propozycje kadry do aktywnego udziału w
codziennych zajęciach, a dla zwycięzców konkursów i zawodów gwarantujemy dyplomy i nagrody. Kadra
opiekunów wspólnie z uczestnikami wypoczynku stara się wykorzystać ten wakacyjny czas najlepiej, jak
można, by wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni z pobytu nad Bałtykiem i marzyli o kolejnym wyjeździe na
wakacje.
Biuro Podróży „ARION Touroperator” Sp. z o.o. Kraków, ul. Karmelicka 32 tel. 12 632 01 50

arion@arion.pl

RAMOWY PROGRAM kolonii i obozu
Dzień 1
Wyjazd autokarem w godzinach rannych, wg. rozkładu jazdy. Przyjazd do Ustki ok. godz. 20, zakwaterowanie, kolacja.
Zebranie organizacyjne, podział na grupy. Pierwsze spotkanie z morzem, nocleg.
Dzień 2 - 13
Realizacja programu KO : min. piesze wycieczki - zwiedzanie Ustki i okolic /Zaułek Kapitański, Stacja Ratowników
Morskich, Park Zdrojowy, uzdrowiskowa promenada, latarnia morska/,wycieczka do Muzeum Ziemi Usteckiej –
muzeum prezentuje wystawę regionalną, dotyczącą historii Ustki i nieistniejącej już stoczni usteckiej. Wśród
zabytkowych eksponatów można zobaczyć m.in. 100-letnią łyżwę oraz strój kąpielowy z początku XX wieku.
Wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego- jeden z 23 parków narodowych w Polsce, w tym jeden z
dwóch zlokalizowanych nad morzem – za to zupełnie wyjątkowy, ze względu na znajdujące się tu ruchome wydmy, które
są tak rozległe, że przypominają małą pustynię. Słowiński Park Narodowy to też miejsce, w którym dzieci mają niezwykłą
szansę na kontakt z dziką przyrodą, poznanie jej bezcennego, nienaruszonego ręką człowieka piękna.
Rejs statkiem po morzu. Piesze wędrówki, kąpiele i plażowanie, ognisko integracyjne-wspólne zabawy ,dyskoteki,
Turnieje Sportowe, Festyn rekreacyjny, konkurs rzeźby w piasku, konkurs plastyczny „Piękno Bałtyku”, Olimpiada
kolonijna. Konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim, Ustce i okolicach z nagrodami. Konkurs na plakat – „Ruch to zdrowie” .
Warsztaty „Marzę, pragnę, nie chcę, boję się…” – zabawy terapeutyczne. Wieczorne spacery brzegiem morza.
Istnieje możliwość pobytu w Parku Linowym „Na Wydmie” trasa (średnia) z przeszkodami: pal buszmena, platformy H,
most zwodzony, kładka prosta, huśtawki, siatka U, koala, tyrolka, kładka zygzak, most dwu-linowy, belki V, tramwaj, Uwielokrotne, trapez pojedynczy, most trzy-linowy, sitaka pionowa, skok indiański, schody Jakuba – wstęp płatny
dodatkowo: 30 zł/os.
Dzień 14
Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i przygotowanie do wyjazdu, apel pożegnalny, podsumowanie przebiegu
kolonii/obozu, wręczenie nagród i dyplomów. Powrót z kolonii w późnych godz. wieczornych. Wychowawcy określą

czas dojazdu w zależności od sytuacji na drogach.
Ważne informacje: należy zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, mały plecak, kurtkę nieprzemakalną, wygodne
obuwie do wędrówek pieszych, strój sportowy, kąpielowy oraz czepek, krem z filtrem przeciwsłonecznym UV.

ZAPRASZAMY !
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