MORZE - KOŁOBRZEG
KOLONIA Z PŁYWANIEM
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
TERMIN: 05 - 15.07.2018
Co Nas Czeka
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, które
zaczynają pływać oraz dla tych, którzy chcą doskonalić się w tej
dyscyplinie. Zajęcia prowadzone będą w Aquaparku Helios pod
czujnym okiem instruktorów pływania. W trakcie ośmiu
jednogodzinnych treningów wykwaliﬁkowani instruktorzy zorganizują
zajęcia nauki i doskonalenia pływania.

Zgłoszenie na kolonię:
tel. 501 425 092
mail: zapisy@kursyplywania.opole.pl

Oprócz zajęć pływackich zwiedzicie Ustronie Morskie oraz spędzicie
2 godziny rekreacyjne w tamtejszym Aquaparku. Zabierzemy Was w
rejs statkiem pasażerskim „Viking” po morzu Bałtyckim. Zwiedzimy
kołobrzeską starówkę oraz jej zakamarki. Park Linowy zagwarantuje
Wam niezapomniane wrażenia, przypływ adrenaliny i zdrowy wysiłek
na świeżym powietrzu. Zorganizujemy Wam zajęcia sportowe i
rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa i nożna, badminton, kąpiele w
morzu pod nadzorem ratowników, spartakiady i konkursy z
nagrodami, dyskoteki, karaoke, ognisko, chrzest morski.

Zakwaterowanie
10 noclegów w ośrodku „Bukowina”, położonym w malowniczej,
spokojnej dzielnicy Kołobrzegu - Podczelu. Hotel oferuje pokoje 3-,
4-, 5-, 6- osobowe z łazienkami. Ośrodek położony jest
bezpośrednio przy trakcie spacerowym prowadzącym do szerokiej
plaży. Uczestnicy obozu mogą bezpłatnie korzystać z WiFi na
terenie obiektu.

Świadczenia
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w stołówce ośrodka.
Pierwszy posiłek: kolacja, w dniu przyjazdu, ostatni posiłek:
śniadanie, w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Opieka pedagogiczna.
Program obozowy.

Informacje praktyczne
Prosimy o zabranie ze sobą: legitymacji szkolnej, nakrycie głowy, mały plecak, ciepły sweter lub polar, ubranie sportowe, dwa
ręczniki kąpielowe, stroje kąpielowe, okulary pływackie oraz klapki basenowe.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godziny 17:00-18:00. Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 08:30-09:30.
Możliwość zamówienia diety: wegetariańskiej, wegańskiej, bezmlecznej lub bezglutenowej- dopłata 100 zł/os/pobyt
Gwarantujemy całodobowy dostęp do wody pitnej dla uczestników obozu.

Cena za osobę 1550 zł

Ilość miejsc ograniczona

