ŚWINOUJŚCIE
z wypadem do HEIDE PARKU
(wiek 9-13, 14-17 lat)

ZAKWATEROWANIE:
TERMINY:
05.07 – 15.07.2018
16.07 – 26.07.2018
07.08 – 17.08.2018

Dom Wczasowy KALISZANKA. Pokoje 3,4,5,6-osobowe z łazienkami. Na terenie
obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, sala TV, na każdym piętrze hol z TV.

WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy
suchy prowiant. Pierwsze świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną.

PROGRAM:
 spacer po Świnoujściu - promenada nadmorska z muszlą koncertową, TERMINAL PROMOWY jeden z najnowocześniejszych na Bałtyku,
 wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW: molo o długości 395 m, Promenada Gwiazd - tu możesz
porównać swoją dłoń z dłońmi gwiazd filmowych,
 wizyta w WIOSCE WIKINGÓW. Warsztaty pisania gęsim piórem, strzelanie z łuku i musztra
wczesnośredniowieczna. Te wszystkie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy
się tu zręczność, czas i orientacja w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki z różnymi
dodatkami),
 wizyta w FORCIE GERHARDA - szkolenie wojskowe przeprowadzone przez Pruskiego
Komendanta - próba ciemności, wojskowa musztra, pomyślne przejście szkolenia kończy się
pasowaniem na kadeta Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 spacer do Wiatraka - wizytówki Świnoujścia,
 SZLAKIEM FORTÓW ŚWINOUJŚCIA - gra terenowa Fort Anioła. Zadania umysłowe i
sprawnościowe - dzięki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie niezdobyte dotąd
forty, podsumowanie gry, wręczenie nagród dla najlepszej drużyny,
 dla aktywnych - poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni zewnętrznej z
urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne. wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki,
kalambury, wybory Miss i Mistera,
 konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
 Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
 plażowanie i kąpiele w morzu, program animacyjny, zajęcia sportowe, dyskoteki.
 wycieczka do HEIDE PARKU (wstęp płatny indywidualnie ok. 22 euro).

CENA: 1705 zł/os.
ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport PKP, transfer bagaży z dworca
PKP do ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wychowawców.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
 LEGOLAND (DANIA) – całodzienny pobyt w duńskim Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od
osoby 200zł + 44 EURO.

