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Lago di Garda, czyli Jezioro Garda, jest najpiękniejszym i największym jeziorem we Włoszech, 

położonym w malowniczych i pełnych słońca górach. 

Mimo bliskości gór miesiące wakacyjne są upalne, a woda w jeziorze jest idealna do kąpieli i należy do

najczystszych spośród wszystkich włoskich jezior. 

Na brzegach Gardy skupiają się malownicze i urocze miasteczka z wąskimi uliczkami, zamkami, 

a położone nieopodal Werona, Wenecja czy słynny Gardaland gwarantują niezapomniane wakacje!

 

KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY WE WŁOSZECH
JEZIORO GARDA

Wiek uczestników: 10-18 lat 

2780 PLN/os.

Świadczenia zawarte w cenie:
    • transport - przejazd komfortowym autokarem na trasie Opole - Katowice - Włochy  i z powrotem
    •  zakwaterowanie 7 noclegów w hotelu  Gardesano*** (pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją)
    • wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad serwowany typu „lunch box”, woda do obiadu i
kolacji), suchy prowiant na drogę powrotną,
    • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
    • opieka pilota na trasie przejazdu
    • opieka  medyczna na miejscu,
    • korzystanie z leżaków i parasoli przy basenie; 
    • korzystanie z boisk sportowych;
    • bogaty program pobytowo-kulturalny (gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dyskoteka, zajęcia sportowe,
integracyjne),
    • wycieczki autokarowe do parku rozrywki Gardaland, Werony, Wenecji oraz wzdłuż Jeziora Garda do Malcesine/Sirmione;
    • taksa klimatyczna
    • pamiątkowe zdjęcie z obozu dla każdego uczestnika
    •  ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków )20.000 zł, KL + CP (koszty leczenia + choroby
przewlekłe) 15.000 eur, KR (koszty ratownictwa) 5.000 eur, bagaż 1.000 zł firmy Signal Iduna Polska S.A.
    • składki na TFG i TFP. 
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Prawdziwe Podróże

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

Transport

DO UDZIAŁU W OBOZIE
POTRZEBNY JEST DOWÓD

OSOBISTY LUB PASZPORT!

WSZYSTKO W CENIE! 
WYSTARCZY WZIĄĆ 

TYLKO KIESZONKOWE... :)



Położony w malowniczej okolicy nieopodal Jeziora Garda w miejscowości Bussolengo. Składa się z kilku
piętrowych budynków. Oferuje pokoje 3-, 4- osobowe, nowocześnie urządzone, wyposażone w łazienki z
prysznicami, klimatyzację oraz okna z widokiem na basen z leżakami, przy którym odbywają się animacje. 
Na terenie hotelu do dyspozycji obozowiczów duży, odkryty basen z tarasem słonecznym, leżakami i parasolami,
recepcja czynna całą dobę, boisko do piłki koszykowej, siatkowej, przestronny ogród oraz bezpłatny dostęp do Wi-
Fi. Tereny zielone otaczające hotel pozwalają na realizację wielu gier i zabaw.

zajęcia rekreacyjno-sportowe: turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, gry miejskie typu „podchody”, biegi
terenowe, zajęcia integracyjne, konkursy przy basenie, waterpolo;
 liczne konkursy m.in. konkurs karykatury wychowawców, wiedzy o Italii, konkursy krajoznawcze, 

plażowanie przy basenie, spacery po okolicy;
wycieczka do Werony - miasta Romea i Julii
wycieczka do Parku rozrywki Gardalandu - całodzienne szaleństwo w parku rozrywki
wycieczka wzdłuż jeziora Garda z postojem w uroczym Malcesine;
dyskoteki;
poznawanie kultury włoskiej, udział w lokalnych imprezach.

Dzień 1: 
Wyjazd wg rozkładu jazdy z ustalonego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię do Włoch. 
Trasa obsługiwana przez 2 kierowców.

Dzień 2: 
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie do godziny 15. Obiad. Spotkanie organizacyjne, zapoznanie się z regulaminem
obozu, spacer po okolicy. Kolacja i nocleg.

Dni 3-8: 
Pobyt na miejscu, realizacja programu:

konkurs fotograficzny na najlepsze selfie

Dzień 9:
Po śniadaniu wykwaterowanie, sprawdzenie pokoi, pobranie suchego prowiantu. Przejazd do WENECJI -
zwiedzanie miasta. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 10: 
Przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych. Zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE - HOTEL GARDESANO ***

RAMOWY PROGRAM KOLONII:

- 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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HOTEL Z BASENEM,KLIMATYZOWANYMIPOKOJAMI

 4 WYCIECZKIAUTOKAROWE W CENIE, w tymCAŁODZIENNESZLAEŃSTWO W PARKUROZRYWKIGARDALAND!
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       WERONA
jedno z najpiękniejszych miast północnych Włoch, słynące
przede wszystkim z miłosnego dramatu i historii Romea i
Julii. Zobaczymy Dom i dziedziniec z najsłynniejszym
balkonem. W trakcie spaceru zatrzymamy się na Placu Bra z
okazałym rzymskim amfiteatrem oraz na Piazza dei Signiori z
licznymi straganami, gdzie będzie można zakupić pamiątki. 

      GARDALAND 
największy park rozrywki we Włoszech, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. Znajdują się w nim aż trzy krainy
tematyczne: Fantasy (dla najmłodszych - place zabaw,
spotkanie z Kung Fu Pandą i z wieloma innym postaciami z
bajek), Adventure (niezapomniana przygoda, czeka na was
spływ pontonem po rwącej rzece na Jungle Rapids, czy bitwa
morska na statku pirackim) oraz Adrenaline (dla nieco
starszych obozowiczów) – jest to wyzwanie dla
najodważniejszych. 

WYCIECZKI PROGRAMOWE:
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         WENECJA
magiczne miasto z „plątaniną” kanałów i cudownymi małymi
placykami, mostami oraz fontannami. Pobyt w Wenecji
rozpoczniemy od rejsu kanałem Giudecca do Placu św. Marka,
zobaczymy Bazylikę św. Marka, Dzwonnicę, okazały Plac św.
Marka. Kolejno przespacerujemy do dzielnicy Rialto z
najpiękniejszym mostem na Kanale Grande. Będzie czas
wolny na skosztowanie pysznych, włoskich lodów lub
doskonałej pizzy. To będzie niezpomniany dzień pełen wrażeń
i pięknych widoków.

      WZDŁUŻ J. GARDA 
                do MALCESINE
klimatyczne miasteczko położone bezpośrednio nad
Jeziorem Garda. Największą atrakcją miasteczka jest Zamek
Castello Scaligero z którego roztacza się niezapomniany
widok. Przespacerujemy malowniczymi uliczkami miasta,
którym niezwykłego uroku dodają ukwiecone balkony
małych kamieniczek, tworzących tutejszy krajobraz. 


