UstrońkoloniA
zaczarowana Kraina

miałam dziwny sen, w jednej chwili znalazłam się w dziwnej krainie, zaraz to
chyba kraina baśni i bajek. Kogo i czego tam nie widziałam, sierotkę marysię
i 7 krasnoludków, Śpiącą Królewnę, Kopciuszka, jakiegoś brzydkiego
zielonego stwora, fee brzydko pachniał, to chyba shreK. mogła bym tak
opowiadać czego to ja tam nie widziałam. zapraszam was na kolonie do
ustronia, zobaczcie sami!
uStRoŃ – miejscowość położona wśród pięknych zboczy Beskidu Śląskiego.
dzięki licznym, oznakowanym szlakom turystycznym i spacerowym
stwarza doskonałe warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej. na
zaawansowanych turystów czeka 10 szlaków turystycznych, a na miłośników
turystyki rowerowej – 9,5 km oznakowanej trasy rowerowej. jedną z atrakcji
ustronia jest kolej linowo-krzesełkowa oraz letni tor saneczkowy na czantorii.
ZAKWAtERoWAnIE: hotel ZIEMoWIt *** położony jest na skarpie
Wiślanej, w uzdrowiskowej części ustronia – zawodziu, niedaleko od centrum
oraz od głównych obiektów uzdrowiskowych (zakładów przyrodoleczniczych).
pyszna kuchnia i doskonale wyposażone sale konferencyjne pozwolą na
zorganizowanie w hotelu różnych form wypoczynku. obiekt po generalnym
remoncie (oddany w maju 2011). uczestnicy zakwaterowani są w pokojach
3 - 4 osobowych z łazienkami na czwartej kondygnacji. pokoje posiadają
okna dachowe. do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, 2 sale konferencyjne,
sauna, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej, sala do ćwiczeń, zadaszone
miejsce na ognisko.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Świadczenie zaczyna się obiadem
a kończy gorącym posiłkiem przed wyjazdem + woda na drogę powrotną.
RAMoWY PRoGRAM PoBYtu:
dzień 1: wyjazd autokarem z KAtoWIC, parking przy mcdonald’s, al.
Górnośląska w str. Wrocławia (naprzeciwko ch trzy stawy) – godz. 10.30;
z Lędzin, plac autobusowy przy KWK „ziemowit – godz. 11.00, przejazd do
hotelu ziemoWit, obiad, zakwaterowanie, kolacja.
dzień 2 - 6: realizacja programu m.in.: przejażdżka „BAJECZnĄ CIuChCIĄ”
w Wiśle, wizyta w Leśnym Parku niespodzianek w ustroniu. ten
niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala
na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych
warunkach starodrzewia bukowego. jedną z ciekawszych atrakcji parku są

muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzających
i które to można karmić z ręki. W zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie
szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie największymi
atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia; Gry i zabawy tEREnoWE –
zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna,
konkursy z nagrodami; Gry i zabawy świetlicowe – kalambury, warcaby,
statki, kraje i miasta, wieczór filmowy; ognisko z pieczeniem kiełbasek;
dyskoteka na terenie ośrodka.
dzień 7: wykwaterowanie po śniadaniu. czas wolny, gorący posiłek. Wyjazd
w drogę powrotną.
PRoGRAM AnIMACYJnY:
W krainie wszystko się może zdarzyć, ale na pewno zdarzy się:
Zaczarowany świat – zabawa integracyjna z elementami teatralnymi,
cyrk jak z bajki – zabawa integracyjna z elementami występów cyrkowych,
puchar Czarnoksiężnika z krainy oz – gra terenowa,
Lampa Alladyna – konkurs wiedzy o baśniach i bajkach,
bal na zamku Królowej Śniegu – bal przebierańców z zaczarowanej
krainy,
wybory najsympatyczniejszej postaci z baśniowego świata,
Mam talent – konkurs talentów.
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CENA OBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją,
zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie
- 6 noclegów, wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek,
opiekę wychowawców, miejscową opiekę medyczną (na telefon),
ubezpieczenie nnW na 5 000 pln, wycieczkę do Wisły, bilet na
„Bajeczną ciuchcię”, bilety wstępu do leśnego parku niespodzianek.
INFORMACJE PRAKTYCZNE

wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, nakrycia
głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane jest zabranie
legitymacji szkolnej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na
własne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy po przyjeździe
do ośrodka. jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymczasowo,
prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania
prosimy przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. adres
i numer telefonu do ośrodka rozdawane będą przy autokarze w dniu
wyjazdu. podane dni są dniami wyjazdu i powrotu.
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