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KOlONIa

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, fe brzydko pachniał, to chyba shrek. mogła bym tak
opowiadać czego to ja tam nie widziałam. zapraszam was na kolonie do Wisły
malinki, zobaczcie sami!
WISŁA MALInKA położona 7 km od centrum Wisły w spokojnej części
miejscowości. doskonała baza wypadowa w beskid Śląski, na trasie przy pętli
beskidzkiej. swą popularność niewątpliwie zawdzięcza mistrzowi świata
w skokach narciarskich – adamowi małyszowi. Wisła jest gospodarzem
licznych imprez, m.in. tygodnia kultury beskidzkiej oraz wielu zawodów
sportowych. podczas pobytu w Wiśle warto zobaczyć karczmę z XViii wieku,
która obecnie pełni rolę muzeum, klasycystyczny kościół ewangelicki z XiX
wieku oraz zameczek prezydencki na zadnim Groniu z 1930 r.
ZAKWAtEROWAnIE: Hotel ”OGRODZISKO” *** położony nad potokiem
malinka, na malowniczym stoku cieńkowa. uczestnicy zakwaterowani są
w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienką. do dyspozycji uczestników: sala
wielofunkcyjna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na
ognisko.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. Świadczenie zaczyna
się obiadem; w ostatnim dniu śniadanie + gorący posiłek przed wyjazdem +
woda na drogę powrotną.
RAMOWY PROGRAM POBYtu:
Dzień 1: wyjazd autokarem z KAtOWIC, ul. piotra skargi, dworzec pks –
godz. 10.30; z LĘDZIn, plac autobusowy przy kWk ziemowit – godz.
11.00; przejazd do hotelu oGrodzisko, obiad, zakwaterowanie, kolacja.
Dzień 2 – 6: realizacja programu m.in.: 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; specer na Cieńków do „Magicznego drzewa“ na jeden
z wiślańskich grzbietów górskich skąd roztaczają się wspaniałe widoki na
masyw baraniej Góry, dolinę Wisły malinki i czarnego, zamek prezydencki
i jezioro czerniańskie; przejażdżka „BAJECZnĄ CIuCHCIĄ”; spacer do
skoczni narciarskiej – imienia adama małysza, gry i zabawy – 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 zaczarowanej 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, wycieczki wg programu, 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.

dlA dzieci: 6-12 lAT

