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ŁEBA „SŁONECZKO”

kolonia i obóz

LP

TERMIN

Ilość
noclegów

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

10.07 – 20.07
20.07 – 30.07
30.07 – 09.08
09.08 – 19.08

10
10
10
10

1 670
1 670
1 670
1 670

CENA OBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją,
zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie
- 10 noclegów, wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek,
suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę wychowawców,
ratownika, opiekę medyczną, wycieczkę do: Słowińskiego Parku
Narodowego, Parku Dinozaurów; rejs statkiem oraz bogaty 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:

8 – 13 LAT
dla młodzieży:

14 – 17 LAT

"SŁONECZKO PRZYJAZNE DZIECIOM I MŁODZIEżY"
Łeba to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości
nad Bałtykiem. Położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego,
który może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi plażami, jeziorami
w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami. Zaliczana
do obszarów chronionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe
i rekreacyjne.
zakwateRowanie: ośrodek kolonijno - wczasowy sŁoneczko
jest doskonale położony blisko centrum Łeby. Z dala od ruchliwej drogi, na
ogrodzonym, monitorowanym, bardzo dobrze zagospodarowanym terenie
o powierzchni 1 ha; w odległości około 350 m od piaszczystej plaży i 700 m od
Jeziora Sarbsko. Ośrodek posiada klimatyzowaną stołówkę. W odległości ok.
150m Rolkowisko i boiska Orlik. Dla obozowiczów przeznaczone są pokoje 4
i 5 osobowe z łazienkami.
Na miejscu bogata infrastruktura rekreacyjna: mini golf (7 torów), namiot
gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor fitness - siłownia plenerowa,
trampolina 4 stanowiskowa, duży plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe,
mała ścianka wspinaczkowa), dwa boiska z syntetyczną nawierzchnią
(koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna,
siatkowa), sala gimnastyczna (16 x 9m) z lustrami i sprzętem sportowym,
zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskotekowa, „console room“ (profil
sportowy - m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet
lekarski, sklepik, 30 rowerów, 5 stołów do tenisa, 8 desek TrickBoard.
Całodobowa opieka pielęgniarki na terenie ośrodka.
wyŻywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek: śniadanie, obiad
+ podwieczorek, kolacja. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane. Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni posiłek – śniadanie. Suchy
prowiant na drogę powrotną.
RaMowy pRoGRaM pobytu:
dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do ośrodka,
zakwaterowanie. Zapoznanie się z atrakcjami ośrodka "Słoneczko", kolacja,
nocleg.

dzień 2 – 10: realizacja programu sportowo - rekreacyjnego + liczne
wycieczki:
wycieczka do słowińskiego parku narodowego gdzie zobaczymy
największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome
Wydmy, które wiatr przesypuje co rok o kilka metrów;
wycieczka do „Łeba parku“ - parku dinozaurów. Znajdują sie tam
dinozaury naturalnej wielkości, grota neandertalczyków, galeria skamielin
i minerałów, wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów;
rejs statkiem po morzu;
wycieczki rowerowe do Nowęcina i nad Jezioro Sarbsko,
gry i zabawy zespołowe w ośrodku (siatkówka, koszykówka, piłka nożna,
dwa ognie), turnieje tenisa stołowego, kometki, mini golfa, międzykolonijna
Spartakiada z medalami, Olimpiada „na wesoło“ z dyplomami, dyskoteki,
ognisko z pieczeniem kiełbasek;
plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki
nadmorskie, poławianie bursztynu.
dzień 11: ostatni dzień kolonii. Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi;
pożegnanie z morzem. Pobranie prowiantu na drogę. Wyjazd w drogę
powrotną. Powrót na miejsca zbiórek w godzinach wieczornych.
fakultatywnie:
całodniowa wycieczka do trójmiasta. Przejazd do Gdańska, zwiedzanie
Starówki, Kościoła Mariackiego, Długiego Targu, PGE Areny (z zewntrz).
Przejazd do Gdyni – spacer przez centrum miasta do portu. Przejazd do
Sopotu. Zwiedzanie miasta, spacer do molo. cena ok. 60 zł/ os.

