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KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY NAD BAŁTYKIEM
MIELNO - UNIEŚCIE

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

2050 PLN/os.

Świadczenia zawarte w cenie:
    • zakwaterowanie 10 noclegów w ośrodku wypoczynkowym Krokus 
wyremontowane pokoje 3-, 4- osobowe z łazienkami,
    • wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną,
    • ognisko z pieczeniem kiełbasek w ramach jednej 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,
    • dyskoteka,
    • wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - wizyta Parku Dziki Zachód w Zieleniewie,
    • wycieczka autokarowa do Dobrzycy,
    • pamiątkowe zdjęcie z kolonii dla każdego uczestnika
    • składki na TFG i TFP. 

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

Transport

17.07- 27.07.2023
28.07-07.08.2023

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI
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Prawdziwe Podróże

ZA TĘ OFERTĘ ZAPŁACISZ

BONEM TURYSTYCZNYM

500+!

ubezpieczenie NNW sponsorowane jest przez kancelarię King Broker 
Ubezpieczenie
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Ośrodek przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości                 
35 – 45 m. Jednocześnie usytuowanie ośrodka, który posiada własne zejście do morza pozwala na bardzo dobrą izolację od
sezonowego gwaru turystycznego, przy zachowaniu bliskości do wszystkich atrakcji miejscowości Mielno i Unieście.
Na terenie ośrodka znajdują się boiska do piłki siatkowej, koszykówki, kort tenisowy, dwa trawiaste place zabaw, stoły do
ping-ponga, siłownia itp. 
Zakwaterowanie w wyremontowanych 3,4,5-osobowych pokojach z łazienkami.

ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS”

RAMOWY PROGRAM KOLONII:
Dzień 1: Wyjazdy z poszczególnych miast zgodnie z harmonogramem podanym w późniejszym czasie przez CZSW. Przyjazd
do Unieścia do godz. 18:00. Zakwaterowanie, kolacja. Zapoznanie się z infrastrukturą obiektu, spotkanie organizacyjne,
odpoczynek po podróży i nocleg.

Dni 2-10: Realizacja bogatego programu pobytowego na miejscu:
- kąpiele morskie i słoneczne pod okiem ratownika WOPR;
- konkursy i zabawy na plaży: konkurs budowli z piasku, kolonijny chrzest morski pod wodzą Neptuna, 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, zawody sportowe - mała olimpiada i gry zespołowe; 
- zajęcia integracyjne: gry towarzyskie, konkursy, wyścigi rzędów;
- wieczory gier planszowych i towarzyskich: Kalambury, Dobble, Eurobusiness, Twister, Tabu;
- 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 całodniowe wycieczki autokarowe:
- wycieczka do Kołobrzegu i Zieleniewa - spacer po mieście - zobaczymy najciekawsze zakątki uzdrowiska, wdrapiemy się na
latarnię morską i popłyniemy w rejs po morzu prawdziwym statkiem pirackim statkiem po morzu. Po południu wizyta Parku
Dziki Zachód w Zieleniewie - świetna zabawa w westernowym świecie kowbojów gwarantowana!
- wycieczka autokarowa do Pomerania Park - największego całorocznego parku rozrywki na Pomorzu Zachodnim -
całodzienna zabawa na karuzelach, dmuchańcach i wodnych atrakcjach parku

Dzień 11: Śniadanie, pobranie suchego prowiantu i wykwaterowanie z obiektu. Wyjazd w drogę powrotną ok. 09:00. Powrót
do poszczególnych miast zgodnie z harmonogramem podanym  w późniejszym czasie przez CZSW.

- 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.

UWAGI
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WYREMONTOWANEPOKOJE Z ŁAZIENKAMI !!!

2 WYCIECZKIAUTOKAROWE W CENIE!


