ŁAZY k. Mielna
kolonie letnie – 10 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 15 lat;
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON” w Łazach – 100 m od plaży,
położony jest w sercu najczystszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Zajmuje powierzchnie ponad 2
hektary ogrodzonego terenu. Jest jednym z większych obiektó w w okolicy, przygotowanym na
przyjęcie większej ilości osó b. Strzeżona i czysta plaża, na któ rą prowadzi wejście naprzeciw
Ośrodka znajduje się w odległości 100 metrów. W okolicy znajdują się także dwa jeziora: Jamno
(400m) i Bukowo (2000m). DO DYSPOZYCJI W OŚRODKU: 2 sale TV, sala disco, sala do ping –
ponga, plac zabaw, baza sportowa: boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, siłownia,
rowery, BASEN ODKRYTY Z PODGRZEWANĄ WODĄ oraz duży teren rekreacyjny. W pobliżu
ośrodka: promenada spacerowa, sklepy.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie w stołó wce na miejscu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Świadczenia rozpoczynamy obiadokolacją w dniu przyjazdu, koń czymy śniadaniem plus prowiant na
drogę powrotną.
TRANSPORT: autokar Łó dź – Łazy – Łó dź – bezpośredni przejazd.
KADRA: Kierownik i wychowawcy zatwierdzeni w Kuratorium Oświaty, opieka medyczna, ratownik
na miejscu.
PROGRAM:
1. Wycieczka autokarowa do Darłowa z wizytą w Labiryncie Arena: znakomita zabawa w
labiryncie kukurydzy, z zadaniami do wykonania, plac zabaw dla dzieci, poznanie zwierząt ze świata
Safari. Ponadto – spacer po Darłowie, wizyta na Zamku Książąt Pomorskich oraz REJS STATKIEM.
2. Wizyta w Parku Linowym – Mielno – dla każdej grupy wiekowej – przed wejściem na atrakcje
parku, uczymy się pod okiem instruktoró w prawidłowego korzystania ze sprzętu asekuracyjnego na
trasie szkoleniowej. Trening obejmuje 3 podstawowe atrakcje – zjazd tyrolski, skok indiań ski oraz
spacer po linie. Pokonywanie trasy – dostosowanej do wieku uczestnikó w pod okiem instruktora.
3. Wycieczka autokarowa do Parku Edukacji i Rozrywki: Leonardia – kró lestwo gier drewnianych w
Krupach: w „Parku Gier” dostępnych jest około 100 ró żnych gier drewnianych z całego świata. Każda gra
przynosi ze sobą inne korzyści: relaksuje, rozwija umiejętności skupienia i koncentracji, analizowania i
rozwiązywania problemó w, pokonywania przeszkó d oraz zdolności manualnych.
4. Plażowanie i kąpiele w morzu oraz na basenie pod okiem ratownika i wychowawcó w.
5. Zajęcia animacyjne i integracyjne na terenie ośrodka, zajęcia sportowe:
a) Mała olimpiada sportowa – zabawa integracyjna z podziałem na grupy, któ re realizują zadania
sportowe w terenie.
b) Baloniada – zabawa na terenie ośrodka z użyciem balonó w napełnionych wodą. Gra zespołowa.
c) Bitwa na plaży – zabawa grupowa z użyciem woreczkó w z wodą, tworzenie okopó w.
d) Neptunalia – chrzest kolonijny, zabawa dla dzieci, zadania do wykonania, chrzest
Neptuna, nadanie imion.
e) Biegające kó łko i krzyżyk, –, frisbee, piłka nożna, piłka siatkowa- zabawa organizowana na plaży po
kolacji.
f) Stare podwó rko – zabawy naszego dzieciń stwa: berek, chowanego, kluchy, gra w gumę, pań stwa
miasta, zabawa w klasy itp.
g) Tor przeszkó d na plaży – zabawa grupowa, wyścigi rzędó w.
h) Piłka nożna, koszykó wka, siatkó wka, ping-pong.
i).Piaskowi architekci – grupowy konkurs na rzeźbę z piasku.
6. Pomysł na niepogodę
a) Konkursy plastyczne Herb i nazwa naszej grupy.
b) Wykup swoje fanty. Zabawa integracyjna.
c) Spacer kierownika nad jezioro Jamno.
d) Pokaz mody kolonijnej.
e) Randka w ciemno. Zabawa integracyjna.
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Turnus:
turnus I

turnus 10–dniowy:
Termin:

02.07.-11.07.2021

Ilość dni ( noclegów)

Cena

10 (9)

1785 zł

Ilość miejsc ograniczona.
Cena obejmuje: 9 noclegó w, wyżywienie, transport, realizację programu, ubezpieczenie NNW (10 000 PLN),
opiekę doświadczonej kadry kierownika i wychowawcó w, ratownika, opiekę medyczną.
Cena nie obejmuje: opłaty za dodatkowy program. Opcjonalnie możliwość wykupienia ubezpieczenia od
kosztó w rezygnacji z imprezy turystycznej – 70 zł/os. - zakup w dniu podpisania umowy.
UWAGI: Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych wędró wek, mały plecak, kurtkę ortalionową,
nakrycie głowy od słoń ca, okulary przeciwsłoneczne, stró j kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Obowiązkowo
należy zabrać ważną legitymację szkolną.
PROGRAM FAKULTATYWNY : zapisy w biurze przed wyjazdem:
1. Wycieczka autokarowa do Wioski Hobbitów: wioska tematyczna zlokalizowana w Sierakowie
Sławień skim. Odwiedzimy głó wne zabudowania Wioski Hobbitó w m.in. Domek Hobbita, Wieża Elfó w,
Domek Hobbita nad stawem, Kuźnia Krasnoludó w, Smocza Jama, Las Elfó w. Przygoda w Wiosce Hobbitó w
zaczyna się na centralnym placu. Uczestnicy przebierają się, zdobywają mapy, otrzymują zadanie i
wyruszają w pełną przygó d i niebezpieczeń stw trasę wokó ł wsi. Po drodze napotykają postacie wprost z
prozy Tolkiena: hobbity, elfy i krasnoludy. Cena: 65 zł/ os.
2. Wycieczka autokarowa do Dobrzycy – Ogrody Hortulus: kompleks ogrodó w pokazowych. Centralnym
jego punktem jest największy w świecie labirynt grabowy, któ ry powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego
drzewa. Spacery po labiryncie, jedną z trzech tras zwiedzania gwarantują doskonałą zabawę. W jego sercu
znajduje się 20 metrowa wieża widokowa, któ rej oryginalna konstrukcja została zrealizowana na wzó r
podwó jnej nicią DNA. Z tarasu wieży rozpościera się wspaniały widok na okoliczne wioski, pola i lasy, a w
dobrą pogodę na Morze Bałtyckie. Otaczające labirynt Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni to
zespó ł ogrodó w o powierzchni około 6 ha, w któ rym znajdziemy: magiczny kamienny krąg, Ogrody 4 Pory
Roku, Ogró d Zegaró w, Ogró d Kalendarz Celtycki oraz angielskie rabaty bylinowe. Cena: 75 zł /os.

Organizator:
GL TOUR Małgorzata Dzierżawa, Biuro Podró ży Łó dź, ul. Grota-Roweckiego 15 lok. 77, zaświadczenie o
wpisie do rejestru organizatoró w turystyki nr 342.
Po pełnej wpłacie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT marża upoważniające do refundacji
wypoczynku dziecka w zakładzie pracy rodzica.
Zapisy i informacje: Biuro Podró ży GL TOUR, Łó dź, tel. 505745835, email: biuro@gltour.com.pl
Oraz p. Katarzyna Sobczyk i p. Kinga Wiciń ska.
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – 15.04.2021
- dopłata – najpó źniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
Nr konta do wpłat: SANTANDER: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538
Uwaga: Można skorzystać z Bonu Turystycznego przy opłacie za kolonie. Szczegóły w biurze.
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