
 CZECHY - HODONIN
KOLONIA - AKTYWNIE

TERMIN: 28.06 - 05.07.2022

 

1 dzień – 28.06.2022. Wyjazd z Opola w 
godzinach rannych.  Przyjazd do Brna. Spacer po 
mieście, w programie m.in.: katedra św. Piotra i Pawła, 
stary ratusz z brneńskim smokiem i kołem, plac 
Wolności. Przejazd do miejscowości Hodonin. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiad, zajęcia na miejscu. 
Kolacja, nocleg.

8 dzień – 05.07.2022. Śniadanie, wykwaterowanie. 
Przejazd do  OŁOMUŃCA, historycznej stolicy Moraw, 
jednego z najpiękniejszych miast Czech. Miasto 
posiada aż  dwa rynki: Górny i Dolny. Zobaczymy tutaj   
XIX wieczny ratusz z zegarem słonecznym, 
zabytkowe kamienice, Pałac Hauenschilda, 35-
metrową kolumnę (wpisaną na listę UNESCO w 2000 
r.), słynne  Ołomunieckie fontanny, stojące w różnych 
częściach starówki, które nadają jej niespotykanie 
przyjemną atmosferę. Kościół św. Maurycego, kaplicę 
św. Jana Sarkandra oraz neogotycką  katedrę św. 
Wacława, z największą na Morawach wieżą ok. 104m.

   program  ramowy

Powrót do Opola w godzinach popołudniowych. 
Zakończenie wyjazdu. 

2-7dzień. Pobyt na miejscu. Codzienne korzystanie z 
kąpieliska odkrytego położonego  200 m od hotelu - 3 
baseny. minigolf, tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
piłka nożna plażowa. Na uczestników czeka dużo gier i 
zabaw oraz zajęć rekreacyjno - sportowych. 
Dodatkowo wyjście do pięknego ZOO w Hodoninie 
oraz zabawa  Paintball (największe pole w Czechach i 
na Słowacji) zajęcia przygotowane dla starszych i 
młodszych uczestników. Śniadania, obiady i kolacje.

Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu.

Ubezpieczenie:  Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW i KL
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie zajęć.  
Realizacja programu..  

Zakwaterowanie:  7 noclegów  - Hotel Panon
Wyżywienie:  całodzienne (3 posiłki - śniadania, obiady i kolacje) 

Transport:  komfortowy autokar (DVD, barek, klimatyzacja).

     Swiadczenia

I n f o r m a c j e  p r a k t y c z n e

Prosimy o zabranie ze sobą: legitymacji szkolnej, nakrycie głowy, mały plecak, 
ciepły sweter lub polar, ubranie sportowe, nieprzemakalną kurtkę dwa ręczniki 
kąpielowe, stroje kąpielowe, okulary pływackie oraz klapki basenowe.

Obóz przeznaczony jest dla dzieci i 
młodzieży w wieku 7-16 lat, które 
uwielbiają wodę i pływanie oraz dla 
tych, którzy chcą czynie i aktywnie 
spędzić czas. Codzienne wyjście na 
basen odkryty gdzie pod czujnym 
okiem instruktora pływania będą 
prowadzone zajęcia i zabawy w 
wodzie.(poza dniami w których pogoda 
nie będzie sprzyjać).

Co Nas Czeka

Hodonin  jest niewielkim miasteczkiem 
leżącym na południu Czech, tuż przy 
granicy ze  Słowacją.  Nazywany  
"zdrowym miastem", ponieważ na jego 
terenie znajduje się wiele atrakcji 
sportowych oraz miejsc wypoczynkowych 
i uzdrowiskowych. Do dyspozycji są 
bo iska t rawiaste ,  sz tuczne,  ha le 
sportowe, pływalnie, ścieżki rowerowe. 
Masa dodatkowych atrakcji, które nie 
pozwolą się nudzić. Dużym atutem obozu 

w Hodoninie jest niewielka  odległość od 
granicy z Polską -  ok. 230 km. W 
związku z czym odchodzi często 
uciążliwy problem długiego przejazdu, 
zwłaszcza dla młodszych uczestników.

Cena  1950 pln

Ilość miejsc ograniczona

,

ON LINE 

kursyplywania.opole.pl

ZGŁOSZENIE NA KOLONIĘ:

Info: 501 425 092

PRZY zapisaniu             OSÓB

- 50 pln�
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