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CENA oBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją,
zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie
- 9 noclegów, wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy
prowiant na drogę powrotną, opiekę wychowawców, instruktora
tańca (w programie „nauka tańca poprzez zabaWę”), doraźną,
miejscową opiekę medyczną (na telefon), program animacyjny
i sportowo-rekreacyjny, wycieczki autokarowe i bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie nnW na 5.000 zł.
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
SZCZYtnA - miejscowość położona u podnóża Gór stołowych,
nieopodal dusznik - zdroju. największą atrakcją turystyczną
jest zamek na górze szczytnik. obok zamku jest punkt
widokowy – stąd roztacza się wspaniała panorama gór. ze
szczytnej blisko jest do obu przyległych uzdrowisk, dusznik
i polanicy, oraz do parku narodowego Gór stołowych.
niedaleko za szczytną znajdują się skalne Grzyby, Wielkie
torfowisko batorowskie oraz piekielna dolina.

sTReFA odkRywcy i nAukA TAńcA popRzez zABAwę
ZAKWAtEROWAnIE: Ośrodek RELAX jest położony na częściowo
zalesionej działce o powierzchni powyżej 10 hektarów. na miejscu: basen
kryty (wolnostojący), bilard, tenis stołowy, sala konferencyjna, jadalnia,
kawiarnia, świetlica, Wi-Fi – w obrębie recepcji. W pobliżu ośrodka
przepływa malowniczo wijąca się rzeka - bystrzyca dusznicka.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. pierwszy posiłek – kolacja, ostatni
posiłek – obiad. suchy prowiant na drogę powrotną. podczas wycieczek
możliwy suchy prowiant zamiast jednego posiłku.
RAMOWY PROGRAM POBYtu:
Dzień1: wyjazd autokarem z miejsc zbiórek, przejazd do ośrodka relaX
w szczytnej, zakwaterowanie, kolacja.
Dzień 2 – 9: udział w wycieczkach i realizacja programu m.in.:
Złoty Stok - kopalnia złota, zobaczymy podziemny wodospad w „czarnej
sztolni”, basen do płukania złota, skarbiec, spotkanie z Gnomem w chodniku
śmierci i muzeum tabliczek ostrzegawczych.
Kudowa Zdrój - spacer po parku zdrojowym, a stąd piesza wycieczka
do jednego z najbardziej atrakcyjnych rejonów w Górach stołowych –
zespołu Błędnych Skał. to labirynt z okazami skalnych wąwozów, tuneli
i pojedynczych skałek, z niezwykłym urzeźbieniem ścian nadających im
fantazyjne kształty grzybów, maczug, klepsydr, baszt, kształtujących
niepowtarzalną scenerię "skalnego miasta”.
Kudowa–Czermna – zwiedzanie Kaplicy Czaszek. jest ona jedną
z nielicznych w europie kaplic, której wystrój stanowią warstwowo ułożone
czaszki i piszczele ok. 3 tys. osób zmarłych wskutek wojen i epidemii.
Kudowa Zdrój – Muzeum Żaby - celem utworzenia tego nietypowego
muzeum było wyeksponowanie przedmiotów codziennego użytku
wiążących się z wizerunkiem płazów, a w szczególności żab. muzeum
posiada kolekcję ponad 3000 eksponatów pochodzących z blisko 20 krajów
świata i 6 kontynentów.
Duszniki Zdrój - zwiedzenie Muzeum Papiernictwa mieszczącego
się w starym młynie papierniczym. obecnie jest to jedyny zachowany i do
dziś działający obiekt tego typu w polsce i jeden z nielicznych w europie.
We wnętrzu można obejrzeć m.in. warsztaty produkujące papier ręcznie

czerpany.
Słodkie lenistwo – czyli spacery, degustacja wód mineralnych i kąpiele
słoneczne pod opieką wychowawców,
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 – połączone z konkursem piosenek,
wybory miss i mistera,
Dyskoteka – na terenie ośrodka.
Dzień 10: wykwaterowanie po śniadaniu. po obiedzie pobranie suchego
prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.
PROGRAM AnIMACYJnY „StREfA ODKRYWCY”:
W planie zajęć poszukiwaczy Złotego Pociągu przewidziano: Wycieczkę
podziemną trasą turystyczną w Kłodzku. to unikalne w skali całego
kraju zachowane kłodzkie podziemia, które służyły niegdyś mieszkańcom
miasta do celów obronnych i gospodarczych. Wielokondygnacyjne piwnice
nadal skrywają wiele sekretów. dla uatrakcyjnienia wyposażono podziemną
trasę turystyczną w elementy, które wprowadzą zwiedzających w klimat
XVi, XVii i XViii wiecznego kłodzka; Złoto dla Zuchwałych – zabawa
integracyjna; Pociąg Marzeń – zabawa integracyjna z elementami zajęć
artystycznych z farbami, kredkami plasteliną/modeliną; poszukiwacze
Zaginionego Skarbu – gra terenowa; tajemnica Zaginionego
pociągu – zajęcia edukacyjne, konkurs wiedzy; Bal dla poszukiwaczy
skarbów – bal przebierańców, konkurs na najlepszy strój; Wybory
najsympatyczniejszych super poszukiwaczy i super poszukiwaczek
przygód. program animacyjny ma charakter fakultatywny i będzie
dostosowany do wieku i potrzeb uczestników.
PROGRAM „nAuKA tAŃCA POPRZEZ ZABAWĘ”:
Codzienne zajęcia taneczne - taniec noWoczesny, min.: hip-hop, zumba,
aerobic, disco-dance; taniec W parach, min.: cha-cha, walc angielski, salsa,
Ćwiczenia ruchowe – poprawiające sprawność fizyczną u dzieci,
UWAGA ! Każdy uczestnik musi zabrać ze sobą odpowiednie obuwie do zajęć
tanecznych, np.: tenisówki + koszulkę bawełnianą + spodenki !

