RODZINNA KOLONIA
W ŁEBIE
Szanowni Rodzice zwracamy się do Państwa w tym
trudnym okresie dla nas wszystkich abyście bez obawy o
bezpieczeństwo Waszych dzieci, mogli bezpiecznie wypocząć na łonie natury w
bezpiecznym ośrodku, który oferujemy na okres WAKACJE 2020. Ideą pobytu
jest organizacja czasu wolnego wspólnie dla całej rodziny a jednocześnie osobno
dla dzieci i osobno dla dorosłych. Zakwatrowanie wspólne dla całej rodziny,
posiłki spożywane rodzinnie, natomiast program pobytu osobny. Będąc na
wczasach w ośrodku "Wolski" rodzice dysponują czasem wolnym i ustalają swój
czas pobytu według potrzeb indywidualnych. Dzieci natomiast korzystają z zajęć
organizowanych przez profesjonalną kadrę wychowawców i animatorów.
Łeba – jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem,
położona na obrzeżach Słowioskiego Parku Narodowego, który może poszczycid się
szerokimi, piaszczystymi plażami zaliczanymi do jednych z najpiękniejszych w Europie.
„Fregata” – ośrodek położony z dala od ruchliwej drogi na obszarze trzech hektarów
ogrodzonego, dobrze zagospodarowanego terenu. Plaża i jezioro Sarbsko znajdują się w
zasięgu 6-minutowego marszu. Od centrum miasta dzieli 15 minutowy spacer, co daje
możliwośd wygodnego korzystania z licznych atrakcji. Na terenie obiektu znajduje się
boisko do siatkówki, piłki nożnej, miejsce grillowe, natomiast w obiekcie dysponujemy
obszerna kawiarnia z mozliwoscia organizacji dyskotek oraz salami do realizacji imprez
organizowanych w trakcie pobytu. Zakwaterowanie w pokojach, 2,3,4- ro osobowych z TV
i pełnym węzłem sanitarnym, na miejscu gabinet pielęgniarki czynny całodobowo. Obiekt
przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeostwa COVIT- 19

Termin

Cena dla dzieci

Cena dla dorosłych

4.08- 12.08.2020

1750,00/ pakiet
podstawowy +
pakiet dla dzieci

1950,00/ pakiet
podstawowy

Program dla dzieci, w którym mogą uczestniczyd dorośli: ·
- Wycieczka piesza po Łebie: Port Jachtowy, Port Rybacki, Aleje Prezydentów RP, Ławeczka z Pieskiem,
- Animacje integracyjne przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
- Yellow Day- Dzieo Życzliwości i Przyjaźni przy grillowanych bananach w czekoladzie
- Warsztaty „ ahoj przygodo”- gra terenowa
- Mam Talent- mini Playback Show
- Zajecie plastyczne- malowanie na szkle
- Zajęcia sportowe i taneczne przy muzyce
- Rodzinna spartakiada letnia
- opieka Animatora oraz wychowawców kolonijnych
Pakiet podstawowy:
- transport autokarowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
- turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem
ostatniego dnia pobytu + suchy prowiant na drogę powrotną
- zakwaterowanie w Ośrodku "Fregata" w pokojach 2,3,4,osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
- suchy prowiant na drogę powrotną
- ubezpieczenie NNW + taksa klimatyczna
Program pobytu dla dzieci: ·
- zapewnienie podstawowych lekarstw oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
- opieka kadry (1 wychowawca na 10 uczestników oraz opieka medyczna)
- zabezpieczenie sprzętu sportowego i artykułów papierniczych niezbędnych do
realizacji imprez
Wycieczki fakultatywne za dodatkowa opłata wg oferty u animatora w ośrodku.
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