
KOLONIA W GÓRACH 
BESKID ŻYWIECKI - ZAWOJA

Wiek uczestników: 7-15 lat 

18-28.08.2023

ZA TĘ OFERTĘ ZAPŁACISZ

BONEM TURYSTYCZNYM

500+!

1920 PLN/os.

zakwaterowanie 10 noclegów w ośrodku wypoczynkowym Zawojanka

wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek), suchy prowiant na drogę powrotną,
ognisko z pieczeniem kiełbasek jako dodatkowy posiłek,
opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
dyskoteka z DJ'em ( 2 godz. ),
korzystanie z basenu letniego,
wycieczka na Babią Górę z przewodnikiem GOPR,
wycieczka do Zagrody Edukacyjnej, 
wycieczka do Wodospadu Mosorne,
warsztaty "jak powstaje oscypek",
mini survival w lesie,
bogaty program pobytowo-kulturalny (gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dyskoteka, zajęcia sportowe,
plastyczne, integracyjne),
ubezpieczenie NNW sponsorowane przez kancelarię King Broker,
składki TFG i TFP.

Świadczenia zawarte w cenie:

 pokoje 3, 4, 5 os z łazienkami i TV, wyposażone w szafę, półki, szafki, stolik i krzesła,

Dopłaty
dieta bezglutenowa dopłata za dietę 20 zł /doba/os. , bez laktozy, bez cukrowa dopłata za dietę 15  zł/os. wegetariańska
i wegańska  10 zł /doba/os.

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Biuro Podróży VERO TRAVEL
ul. Krakowska 37, 45-075 Opole

tel. 77 454 45 69 
biuro@verotravel.pl

www.verotravel.pl
 

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 Zawoi u podnóża Babiej Góry ( 1725 m n.p.m ).  Z okien budynku roztacza się wspaniały widok
na panoramę pięknej królowej Beskidów, zwanej także Diablakiem. 
Świetne warunki pobytowe, malownicze widoki, wspaniałe warunki klimatyczne oraz turystyczne w okresie letnim
zapewniają wszystkim młodym turystom spędzenie miłych i niezapomnianych chwil. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami i TV, wyposażonych w szafę, półki, szafki, stolik i krzesła.

ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wypoczynkowy „ZAWOJANKA”

RAMOWY PROGRAM KOLONII:

konkursy z nagrodami - „Góralskie Selfie”, „Szukanie skarbów gór”, „Co w górach siedzi?”,
zajęcia plastyczne,
 wieczory gier planszowych i towarzyskich: Kalambury, Dobble, Eurobusiness, Twister, Tabu;
zajęcia rekreacyjno-sportowe: gra typu: „podchody”, biegi terenowe, zajęcia sportowe, mini-olimpiada i gry zespołowe,
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem
korzystanie z infrastruktury ośrodka - stół do ping ponga, basen letni,
całodniowa wycieczka na Babią Górę z przewodnikiem górskim,
wycieczka autokarowa do Zagrody Edukacyjnej - zajęcia, dzięki którym poznamy stare rzemiosła, zobaczymy
prezentacje o góralach i będziemy mogli dokarmić zwierzęta gospodarskie,
warsztaty "jak powstaje oscypek" - każdy z uczestników zrobi samodzielnie swojego oscypka,
mini survival - jak rozpalić ognisko w lesie, zorientować się w terenie,  rozpoznawanie tropów zwierząt, budowa szałasu,
"nauka chodzenia" , po lesie,
piesza wycieczka do Wodospadu Mosorne z przewodnikiem górskim.

Dzień 1: Wyjazdy z poszczególnych miast zgodnie z harmonogramem podanym w późniejszym czasie przez CZSW. Przyjazd
do Zawoi. Obiad. Zakwaterowanie w ośrodku, kolacja. Zapoznanie się z infrastrukturą obiektu, spotkanie organizacyjne,
odpoczynek po podróży i nocleg.

Dni 2-10: Realizacja programu: 

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.

UWAGI

Prawdziwe Podróże
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- 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.

BOGATY PROGRAMPOBYTOWY Z WYCIECZKAMI I MINI SURVIVALEM W CENIE!


