RODZINNA KOLONIA NAD
JEZIOREM CZORSZTYŃSKIM
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.
Pieniny - jest to mała skalista grupa gór widoczna dobrze już od Nowego Targu, ciągnących się
od Czorsztyna do Szczawnicy. Za Sromowcami przebija je Dunajec, tworząc wśród nich kilka
dużych zakrętów, którymi wije się do Szczawnicy i to jest ich część najpiękniejsza. Do rzeki
spadają prostopadłe, białe wapienne skały, porosłe bujną roślinnością, a za każdym zakrętem
odkrywa się coraz to nowe, coraz piękniejsze i bardziej poetyckie widoki.
Pensjonat "Wolski" położony w malowniczej miejscowości Mizerna nad Jeziorem
Czorsztyńskim. Z okien pensjonatu rozciąga się przepiękny widok na Tatry , Gorce i
Pieniny. W bezpośredniej bliskości znajdują się średniowieczne zamki w Czorsztynie i
Niedzicy, skansen w Kluszkowcach oraz liczne szlaki turystyczne. Pensjonat posiada
pokoje 2,3,4-ro osobowe z łazienkami oraz typu studio. Wszystkie pokoje
wyposażone są w TV. Obiekt monitorowany.
W Pensjonacie dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa, oraz stanowisko
komputerowe z podłączonym Internetem. Obok budynku znajduje się boisko
sportowe, plac zabaw oraz wiata góralska i sala fitness z siłownią.
Zakwaterowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa COWIT19

Program dla dzieci, w którym mogą uczestniczyć dorośli:
- wycieczka do Ruin Zamku w Czorsztynie z przewodnikiem- malowniczo położony nad brzegiem jeziora - Rejs
statkiem po Zalewie Czorsztyńskim
- wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego z licencjonowanym przewodnikiem - przejście szlakiem do
Wąwózu Homole
- wycieczka do Parku Miniatur i Rozrywki - wiernie oddane miniatury najważniejszych zabytków Podhala, Spisza i
Orawy. Na terenie parku plac zabaw do dyspozycji uczestników
- ognisko z pieczeniem kiełbasek - yellow day
- plażowanie i kąpiele nad Jeziorem Czorsztyńskim
- zajęcia sportowe na boisku do piłki nożnej, sali fitness oraz siłowni - codzienne zajęcia ruchowo- kondycyjne
- warsztaty kulinarne - tworzenie własnych potraw
Termin
Cena dla
Cena dla dorosłych
- warsztaty "ahoj przygodo" - gra terenowa
dzieci
- Spartakiada letnia - dzień wolności i totalnej nudy
02.08- 08.08.2020
1260,00
1100,00/ pakiet podstawowy
- dyskoteka z konkursem "Mini Playback Show"
15.08- 23.08.2020
1460,00
1300,00/ pakiet podstawowy
- maratony filmowe
Pakiet podstawowy:
- transport autokarowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
- turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem
ostatniego dnia pobytu
- zakwaterowanie w pensjonacie "Wolski" w pokojach 2,3,4,5-cio osobowych z
pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + podwieczorek
- suchy prowiant na drogę powrotną
- ubezpieczenie NW
Program pobytu dla dzieci:
- wycieczki jw. z biletami wstępu i przewodnikiem + realizacja programu
- 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
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