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pRojekT pRzyGodA
KRYnICA ZDRÓJ to pięknie położona miejscowość na skraju beskidu
sądeckiego w urokliwych dolinach kryniczanki i palenicy. zwana „perłą
polskich uzdrowisk” z uwagi na bogate złoża wód mineralnych. jest
uzdrowiskiem o światowej sławie z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową
m.in. Festiwalem im. jana kiepury. W okolicach znajduje się aż 16 rezerwatów
przyrody. W krynicy warto zobaczyć także muzeum nikifora, szlak cerkwi
łemkowskich, muzeum turystyki Górskiej, a także muzeum zabawek.
ZAKWAtEROWAnE: Hotel JAGIELLOnKA *** położony w centrum
uzdrowiska, stanowi doskonały punkt do zwiedzania okolicy. W pobliżu
hotelu „jagiellonka” znajduje się wiele atrakcji m.in. pijalnia wody „jan”,
Główna pijalnia Wód, park zdrojowy, stacja kolejki szynowej na Górę parkową,
korty tenisowe, wypożyczalnie rowerów. zakwaterowanie w pokojach
3 – 4 os. typu studio z łazienką. do dyspozycji uczestników: jadalnia, winda,
bezprzewodowy internet w całym obiekcie, taras widokowy.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany. Świadczenie zaczyna
się obiadem, a kończy śniadaniem. suchy prowiant na drogę powrotną.
podczas wycieczek możliwy suchy prowiant zamiast jednego posiłku.
RAMOWY PROGRAM POBYtu:
Dzień 1: wyjazd autokarem z KAtOWIC, parking przy mcdonald’s,
al. Górnośląska w str. Wrocławia (naprzeciwko ch trzy stawy) – godz.
08.00; z LĘDZIn, plac autobusowy przy kWk „ziemowit – godz. 08.30,
przejazd do hotelu „jagiellonka” w krynicy zdroju, obiad, zakwaterowanie,
kolacja.
Dzień 2 – 7: programu sportowo – rekreacyjnego, m.in.:
wjazd Koleją Gondolową na jaworzynę krynicką (1 114 m n.p.m.) – szczyt
w beskidzie sądeckim, najwyższy w paśmie jaworzyny;
zabawa w parku wodnym ZAPOPRADZIE - kompleks basenów otwartych
z torem do pływania o długości 25 m; można się na nim ścigać i pobijać
rekordy. ponadto do dyspozycji są także grota sztucznej fali, gejzer
denny i wyspa. Wszystkich amatorów mocnych wrażeń i szalonej zabawy

zaprasza duża zjeżdżalnia o dwóch szerokich torach. na brak wrażeń nie
będziemy narzekać!
spacer na Górę Parkową. Wędrując napotkamy cztery jeziorka, po których
od wiosny do jesieni pływają łabędzie i kaczki. popularnym miejscem
odpoczynku w czasie spacerów po zboczach góry jest Polana Michasiowa,
na której tryska źródło "bocianówka". poniżej polany znajduje się słynąca
łaskami figura matki bożej z 1864r., której projekt został wykonany przez
artura Grottgera. dzieci i młodzież nie będą narzekać na brak atrakcji na
szczycie Góry parkowej. oprócz czystego, nasyconego olejkami eterycznymi
powietrza, ścieżek edukacyjnych i pięknej panoramy roztaczającej się
ze szczytu, czeka tu również plac zabaw czy wioska indiańska, a przede
wszystkim tzw. rajskie ślizgawki których elementem konstrukcyjnym stała
się wieża starego toru saneczkowego. na górze znajdują się różnego rodzaju
rynny służące do zjeżdżania zarówno dla najmłodszych, jak też dla amatorów
mocniejszych przeżyć. od spokojnej fali, poprzez spirale, aż do zapierającego
dech w piersiach kamikadze;
emocjonujący przejazd gokartami na torze w tyliczu - szczególna
atrakcja dla wszystkich pasjonatów motoryzacji i adrenaliny;
ćwiczenia ruchowe - poprawiające sprawność fizyczną u dzieci,
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,
grill z pieczeniem kiełbasek - połączony z konkursem piosenek, wybory
miss i mistera
dyskoteka na terenie ośrodka.
8 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. pobranie suchego prowiantu.
Wyjazd w drogę powrotną.
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CENA oBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją,
zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie
- 7 noclegów, wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy
prowiant na drogę powrotną, opiekę wychowawców, doraźną opiekę
medyczną (na telefon), wjazd kolejką Gondolową na jaworzynę
krynicką, zabawę w parku wodnym, przejazd gokartami oraz program
sportowo - rekreacyjny, 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 i Młodzieży:
8-16 lAT

