
Świadczenia zawarte w cenie:
    • zakwaterowanie 10 noclegów w OW Stilo w Międzyzdrojach - pokoje 3-, 4-osobowe oraz 5-, 6-osobowe typu
studio –  pokoje wyposażone są w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym oraz tv,
  • wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane), suchy prowiant
na drogę powrotną,
    • ognisko z pieczeniem kiełbasek zamiast jednej zwykłej kolacji,
    • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
    • opieka lekarska na miejscu,
  • bogaty program pobytowo-kulturalny (gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dyskoteka, zajęcia sportowe,
plastyczne, integracyjne),
    • opieka ratownika WOPR nad morzem,
    • wycieczka do Zagrody Pokazowej Żubrów,
    • wycieczka autokarowa do Świnoujścia,
    • pamiątkowe zdjęcie z kolonii dla każdego uczestnika
    • składki na TFG i TFP

KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY NAD BAŁTYKIEM
MIĘDZYZDROJE

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

24.07 - 03.08.2023
04.08 - 14.08.2023

Wiek uczestników: 7-10 lat, 11-17 lat 

ZA TĘ OFERTĘ ZAPŁACISZ

BONEM TURYSTYCZNYM

500+!

2090 PLN/os.
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ul. Krakowska 37, 45-075 Opole
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www.verotravel.pl
 

Dopłaty
dieta wegetariańska, bezglutenowa, bez laktozy, wegańska - dopłata za dietę 400 zł/turnus/os.

Prawdziwe Podróże

Organizowany jest przez CZSW dla większych grup dzieci, poprzez centralne opracowanie harmonogramów przewozów
uczestników kolonii, z zachowaniem zasady racjonalnego wykorzystania służbowych środków transportu.

Transport

ubezpieczenie NNW sponsorowane jest przez kancelarię King Broker 
Ubezpieczenie



Ośrodek położony jest w zachodniej części Międzyzdrojów, pośród lasów bukowych na dużym terenie prawie 20 000m2, nad
samym morzem, przy zejściu na piaszczystą i szeroką plażę. Ośrodek ogrodzony, bezpieczny, monitorowany. 
Pokoje 3, 4 - osobowe pokoje oraz 5,6 - osobowe pokoje typu studio z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV.
Do dyspozycji uczestników kolonii:  boiska do piłki siatkowej, stół do ping-ponga, basen zewnętrzny, wypożyczalni sprzętu
plażowego: koców, parawanów, piłek plażowych; miejsce do organizacji ogniska, sala disco ze sprzętem karaoke. 

ZAKWATEROWANIE - OW STILO w Międzyzdrojach

RAMOWY PROGRAM KOLONII
Dzień 1:
Wyjazdy z poszczególnych miast zgodnie z harmonogramem podanym w późniejszym czasie przez CZSW, bądź dojazd
indywidualny do ośrodka. Przyjazd do Międzyzdrojów do godz. 18:00. Zakwaterowanie w ośrodku. Zapoznanie się
infrastrukturą obiektu i programem kolonii. Pierwszy spacer na plażę i przywitanie z morzem. Kolacja. Kolejno zapraszamy
na wieczór integracyjny - czas na poznanie się podczas wspólnych gier i zabaw towarzyskich. Po zabawie czas na zasłużony
odpoczynek. Nocleg.

Dni 2 - 10: Realizacja programu
- kąpiele morskie i słoneczne pod okiem ratownika;
- konkursy i zabawy na plaży: konkurs budowli z piasku, kolonijny chrzest morski, bitwa balonowa;
- zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na plaży i w wodzie;
- zajęcia rekreacyjno-sportowe: gra typu „podchody”, biegi terenowe, zajęcia sportowe, korzystanie z boisk na terenie
ośrodka, z basenu, zawody sportowe i gry zespołowe; 
- zajęcia integracyjne: gry towarzyskie, wyścigi rzędów;
- wieczory gier planszowych i towarzyskich: Kalambury, Dobble, Eurobusiness, Twister, Tabu;
- wieczór filmowy z popcornem
- dyskoteka;
- ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem;
- Mam Talent Show z nagrodami;
-  liczne konkursy m.in. konkurs karykatury wychowawców, wiedzy o morzu, konkursy krajoznawcze, 
konkurs fotograficzny na najlepsze selfie;
W programie także 2 wycieczki:
- wycieczka autokarowa do Świnoujścia - spacer po mieście - wdrapiemy się na latarnię morską oraz zwiedzimy Fort
Gerharda - nadmorską twierdzę na wyspie Wolin, w której do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał ;-). Fort Gerharda
jest jednym z niewielu w Europie żywych muzeów, gdzie turyści mogą na chwilę przenieść się w czasie i na własnej skórze
poczuć smak wojskowej służby. Zwiedzanie Fortu ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Zwiedzimy fortecę
pod opieką umundurowanego pruskiego żołdaka. W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu uczestnicy poznają historię
budowli, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzą czy nadają się do wojskowej służby! Po pełnym emocji
zwiedzaniu przeprawa promowa do części uzdrowiskowej i czas na spacer po Parku Zdrojowym i zakup pamiątek. 
- wycieczka do Zagrody Pokazowej Żubrów

Dzień 11:
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu i wykwaterowanie z obiektu. Ostatni spacer po plaży i pożegnanie z morzem. Wyjazd
w drogę powrotną ok. godz. 10:00. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z harmonogramem podanym w późniejszym
czasie przez CZSW.

UWAGI
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Prawdziwe Podróże

- program wypoczynku, zajęcia, konkursy, zabawy – dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.
- kadra VERO TRAVEL przechodzi przed wyjazdem szkolenie z zakresu obostrzeń związanych z COVID-19 i procedur postępowania w przypadku zachorowań.

SUPER WYCIECZKA DO ŚWINOUJŚCIAW CENIE!


