JASTRZĘBIA GÓRA – WAKACJE NA LUZIE
OBÓZ MŁODZIEŻOWY 11-18 LAT
MIEJSCOWOŚĆ: Jastrzębia Góra to jedno najpiękniejszych fragmentów polskiego wybrzeża.
Wyjątkowo malowniczy wysoki klif stale rzeźbiony przez morskie fale, wąwozy, spacery
brzegiem morza po piaszczystej plaży, niepowtarzalne zachody słońca, specyficzny
mikroklimat z dużą dawką jodu w powietrzu, tętniący życiem
główny deptak "Promenada Światowida" pozwalają odwiedzającym w pełni wykorzystać
letni, wakacyjny czas. .
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy Diuna to bezpieczne miejsce na letni
odpoczynek Twojego dziecka. Ośrodek położony jest w spokojnej okolicy, przy bocznej
uliczce z dala od głównej drogi. Do promenady Światowida można dotrzeć w kilka minut
spacerem, a plażę od ośrodka dzieli zaledwie 300 metrów. Do plaży można dojść łagodnym
zejściem przez las z pominięciem klifowego brzegu i wielu schodów. Teren ośrodka jest
ogrodzony i monitorowany. Dla kolonistów oddano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę
nożną, siatkówkę i koszykówkę, atestowany plac zabaw, fit park - siłownię plenerową oraz
zadaszone miejsce na ognisko/grill. W budynku hotelowym znajduje się jadalnia, recepcja,
świetlica ze stołami do ping ponga i piłkarzykami oraz sala konferencyjno-dyskotekowa.
W trosce o bezpieczeństwo naszych obozowiczów ośrodek zapewnia ambulatorium
wyposażone w apteczkę z podstawowymi lekami pierwszej pomocy i materiałami
opatrunkowymi oraz pielęgniarkę.
Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych lub typu studio 2-4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym. Większość pokoi posiada balkon.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie + podwieczorek serwowane w jadalni znajdującej się w
słonecznej rotundzie. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.
Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. bezglutenowego, wegetariańskiego,
wegańskiego (po wcześniejszym zgłoszeniu).
TRANSPORT: przejazd autokarem lub busem na trasie Łódź –Jastrzębia Góra – Łódź.
TERMINY i CENA:

TERMIN

CENA DO
21.03.2021*

CENA
REGULARNA

19.07-29.07.2021

1849 zł

1949 zł

* promocja ważna do podanego terminu, lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej

CENA ZAWIERA:
transport z Łodzi, zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, program, opiekę kadry:
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie NNW do
10.000 PLN, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz
Pomocowy;
CENA NIE ZAWIERA:
imprez fakultatywnych, posiłków tranzytowych
INFORMACJA DODATKOWE:
obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 150 PLN

+ imprezy fakultatywne.
Ważne! Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik
zabiera na kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. Telefonów nie zabieramy na
zajęcia programowe.

PROGRAM:
Wakacje na luzie, tak jak lubicie. Pełen relaks, plażowanie, kąpiele morskie, ale też i
aktywności do wyboru: od sportowych, integracyjnych po artystyczne i kreatywne.
Możecie WSZYSTKO i NIC nie musicie!! Wakacje są po to aby się bawić i relaksować.
• Chillout na plaży i kąpiele w morzu
• Zawody „water challenge” o WIELKIEGO ARBUZA – wodne wyzwania na plaży
• Poznawanie malowniczych terenów Jastrzębiej Góry, m.in - spacery o wschodzie i
zachodzie słońca brzegiem morza, podczas których można będzie zrobić bajeczne fotografie
do własnego portfolio mimo trudu porannego wstawania,
- spacery Promenadą Światowida,
- spacer wąwozem Lisi Jar
• Neptunalia a może obozowe śluby? - każda grupa przygotuje swoje nimfy oraz diabłów i
barwnym, głośnym korowodem ruszy na plażę, albo zorganizujemy śluby w pięknej scenerii
• Dziennikarskie próby – wspólnie przygotujemy gazetkę obozową i relację z życia na
obozie. Spośród uczestników wyłonimy ekipę filmową i dziennikarską m.in. reżyserów,
fotografów, scenarzystę, aktorów, statystów, redaktora naczelnego, dziennikarzy.
Omówimy zakres obowiązków i rolę poszczególnych osób. Zmierzymy się z niełatwą sztuką
montażu filmów, obróbki zdjęć i redagowania tekstu, czego nagrodą będzie video-relacja z
życia obozu.
•Szkolenie i Impreza na Orientację InO – ćwiczenia praktyczne związane z terenowymi
zajęciami tj. ćwiczenia w posługiwaniu się mapą i kompasem, na zakończenie marsz na
orientację w najbliższej okolicy w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Uczestnicy będą
podzieleni na 2-5-osobowe zespoły.
• Nocny Maraton Filmowy - najwytrwalsi oglądać filmy mogą aż do rana! stworzymy klimat
jak w kinie, będzie popcorn, orzeszki i napoje
• Dyskoteki i zabawy taneczne, nauka belgijki - najpopularniejszego tańca integracyjnego
• Zespołowe gry sportowe – siatkówka plażowa, piłka nożna, rzutki, badminton, ringo
• Wieczór gier planszowych, logicznych i karcianych
• Hawaii Party z wieczorem karaoke
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Zajęcia artystyczno-plastyczne
• Możliwość skorzystania z atrakcji fakultatywnych

IMPREZY FAKULTATYWNE:
• AQUAPARK W REDZIE - wyjazd do jednego z najciekawszych Aquaparków w Europie. 3
godziny wodnego szaleństwa, pływanie z prawdziwymi rekinami, emocjonujące zjazdy na
obrotowej zjeżdżalni AquaSpinner (pierwszej w Europie) (atrakcja dodatkowo płatna, każdy
zjazd 4 zł), relaks w jacuzzi dla 24 osób tryskającym wodą w kolorze lawy, dryfowanie na
wzburzonych falach sięgających do 1,5 metra wysokości i wiele innych atrakcji. Cena: 120 PLN
• CHILLOUT W SOPOCIE - do Sopotu na jeden dzień. Spędzicie dzień w najmodniejszym
nadbałtyckim kurorcie, z delikatną, piaszczystą plażą i słynnym najdłuższym drewnianym
Molo w Europie (wstęp w cenie). Cena: 110 PLN
• SZKOLENIE WINDSURFINGOWE - wszyscy pasjonaci sportów ekstremalnych wiedzą, że
Półwysep Helski jest najlepszym miejscem w Polsce do uprawiania windsurfingu! Częste silne
wiatry stwarzają znakomite warunki do nauki i doskonalenia umiejętności pływania na
desce. Zapraszamy na 4 godzinne szkolenie w szkole windsurfingu SurfPoint w Jastarni
(jedną z największych szkół w Polsce). Kurs prowadzony jest zarówno dla osób zupełnie
początkujących jak i dla tych pływających ślizgowo. Zapewniamy wszystko potrzebne do
nauki (opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora, najnowszy sprzęt
windsurfingowy, piankę, kamizelkę asekuracyjną). Cena: 270 PLN
Można skorzystać z płatności bonem turystycznym, szczegóły pod nr tel: 505 745 835
Dziękuję i zapraszam.

