TURNUS I
OFERTA WAKACJE 2017

KASZUBY

Kaszuby to kraina położona na północy Polski (na zachód od
Wisły) stanowiąca czę ć Pomorza. Region ten bywa
określany mianem "Szwajcarii Kaszubskiej" ze względu na
jego walory turystyczne. Szczególnie atrakcyjny dla
Turystów może być kompleks Jezior Wdzydzkich czyli tzw.
"Kaszubskie Morze" Właśnie m.in. tam – z dala od harmidru
i zanieczyszczeń miejskich chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci w wakacje 2017. O RODEK
KOLONIJNO - WCZASOWY BEAVER-Tourist S.C w Wielu to sprawdzone miejsce, które z
pewnością zostanie w pamięci dzieci na długie lata. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-17lat.
.

Atrakcje:
- paintball;
- quady;
- zajęcia motorowodne na bananie;
- ognisko nad jeziorem;
- gry i zabawy z nagrodami rzeczowymi;
- kajaki /rowery wodne;
- park linowy wraz ze sprzętem;
- ścianka wspinaczkowa wraz ze sprzętem
asekuracyjnym oraz udział instruktora
- gry sportowe, zręcznościowe, plac zabaw;
- zajęcia z fachowcami od piłki nożnej, pływania, lekkiej atletyki,
żywienia i odżywiania, z uprawnieniami pedagogicznymi
- wyprawy piesze i rowerowe w pobliskich – niedotkniętych zanieczyszczeniami miejskimi lasach;

Zapraszamy na aktywne wakacje 2017 dla Twojego dziecka

Gdzie? Wiele

(90 km od Gdańska).

Kiedy? 8 dni

10-17 lipiec 2017 r

CENA: 950zł
dodatkowy pakiet
atrakcji: + 150zł

(

)

w pakiecie m.in. quady,
paintball,
sporty wodne itp.
.

CENA: 1350zł

UWAGA: DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ NA OBÓZ DO DNIA 20 KWIETNIA 2017
( wpłata zaliczki + wypełnienie karty kwalifikacyjnej) RABAT 50ZŁ

TEL. 606694504
www.wakacyjnaprzygoda.com

SZKLARSKA POREBA

TURNUS II
OFERTA WAKACJE 2017

Po raz pierwszy latem zapraszamy wszystkie dzieci w
polskie góry do pięknego miasta Szklarska Poręba,
które gości nas przy okazji obozów zimowych. Obóz
skierowany jest dla wszystkich dzieci bez względu na
płeć czy wiek oraz przynależność klubową. Czeka nas
tam mnóstwo atrakcji i przepięknych widoków, które na
długie lata pozostaną w głowach dzieci.
.

Atrakcje:
- zajęcia nad wodą w pobliżu Szklarskiej Poręby;
- ognisko;
- gry i zabawy z nagrodami rzeczowymi;
- wycieczki w górskie;
- park linowy;
- gry sportowe, zręcznościowe, plac zabaw;
- zajęcia z fachowcami od piłki nożnej, pływania,
lekkiej atletyki, żywienia i odżywiania, z uprawnieniami pedagogicznymi
- wyprawy piesze i rowerowe w pobliskich – niedotkniętych
zanieczyszczeniami miejskimi lasach;
- profesjonalne treningi piłkarskie na boisku naturalnym.

Zapraszamy na aktywne wakacje 2017 dla Twojego dziecka

Gdzie? Szklarska Por ba

Kiedy? 8 dni

05-12 sierpień 2017 r

CENA: 990zł
+ ew. pakiet dodatkowych
atrakcji + 150zł

(

w pakiecie m.in.:
- kino 7d, park dinozaurów,
park linowy; kolejka górska.

)

CENA: 990zł

UWAGA: DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ NA OBÓZ DO DNIA 20 KWIETNIA 2017
( wpłata zaliczki + wypełnienie karty kwalifikacyjnej) RABAT 50ZŁ

TEL. 606694504
www.wakacyjnaprzygoda.com

TURNUS III
OFERTA WAKACJE 2017

DŁUGIE

Nasz klub jest organizatorem
obozów sportoworekreacyjnych dla wszystkich chętnych dzieci. Dzieci przez
cały okres trwania obozu prowadzą szeroko rozumiany
zdrowy styl życia. Ich czas jest zaplanowany 24h/dobę.
Obozy są totalną odskocznią od często nudnego życia
miejskiego. Wszystkie zajęcia są nowatorskie i ciekawe.
Obozy odbywają się w ośrodkach oddalonych od Fastfoodów, komputerów i zanieczyszczeń miejskich. Za dzieci
odpowiedzialna jest wyselekcjonowana kadra fachowców i
trenerów, którzy znają się na tym co robią. Obozy są organizowane w sposób profesjonalny. O
tym kiedy i gdzie się odbywają wie zarówno sanepid, kuratorium jak i straż pożarna. Ośrodek
Długie (40 km od Gorzowa Wlkp). Zamknięty ośrodek leżący „z daleka” od miejskich
zanieczyszczeń. Na terenie ośrodka znajdują się boiska (sztuczne, naturalne, piaszczyste), do
dyspozycji są kajaki, rowery itp. Pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami.
.

Atrakcje:
- profesjonalne treningi piłkarskie;
- podstawy surviwalu, pierwszej pomocy przedmedycznej;
- ognisko nad jeziorem;
- gry i zabawy z nagrodami rzeczowymi;
- kajaki /rowery wodne;
- gry sportowe, zręcznościowe, plac zabaw;
- zajęcia z fachowcami od piłki nożnej, pływania, lekkiej atletyki,
żywienia i odżywiania, z uprawnieniami pedagogicznymi
- wyprawy piesze i rowerowe w pobliskich – niedotkniętych
zanieczyszczeniami miejskimi lasach;

Zapraszamy na aktywne wakacje 2017 dla Twojego dziecka

Gdzie? Długie

(40 km od Gorzowa).

Kiedy? .

23– 31 sierpień 2017 r
rekomendowany dla
dzieci w wieku 6-11 lat

dodatkowy pakiet
atrakcji: + 150zł
dodatkowy pakiet atrakcji to:
- 3 treningi indywidulne w grupie max 3 osobowej;
- 1 zajęcia dodatkowe do wyboru żaglówka lub nurkowanie;
- strzelanie z łuków i inne.

CENA: 780zł
UWAGA: DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ NA OBÓZ DO DNIA 20 KWIETNIA 2017
( wpłata zaliczki + wypełnienie karty kwalifikacyjnej) RABAT 50ZŁ

TEL. 606694504
www.wakacyjnaprzygoda.com

