ŁUKĘCIN – MORZE BAŁTYCKIE
kolonie letnie – 12 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 15 lat;
ŁUKĘCIN: Łukęcin to niewielka malownicza miejscowość wypoczynkowa położona nad morzem
Bałtyckim, na trasie Dziwnó w Pobierowo. Charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem mającym
wpływ na leczenie gó rnych dró g oddechowego, krążenia oraz innych schorzeń . W Łukęcinie znajduje się
piękna, szeroka, nie zatłoczona piaszczysta plaża. Pas lasu z drużkami pieszymi i rowerowymi, dzielący
plażę od ośrodka wczasowego jest idealnym miejscem sprzyjającym wypoczynkowi i rekreacji, można tam
miło, spokojnie i wyjątkowo spędzić czas.
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PIONIER” w Łukęcinie – Ośrodek położony jest 400
metró w od morza w zalesionym, porośniętym ciekawymi okazami drzew terenie. Znajdują się tam boiska
do gier sportowych (piłki nożnej, siatkowej, koszykó wki) plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko,
świetlica wyposażona w sprzęt RTV i video, wiata ze scenę do organizacji zabaw, występó w, treningó w,
rozgrywek sportowych. Posiadamy sprzęt sportowy, stoły do tenisa i rowery. Stołó wka serwująca 4 posiłki
(śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Zakwaterowanie w budynkach murowanych. Pokoje 3-5 osobowe z łazienkami, wyposażone standardowo
to jest: tapczan, szafka nocna, szafa, telewizor .
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie w stołó wce na miejscu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Ś wiadczenia rozpoczynamy obiadokolacją w dniu przyjazdu, koń czymy śniadaniem plus prowiant na
drogę powrotną.
TRANSPORT: autokar Łó dź – Łukęcin - Łó dź – bezpośredni przejazd.
KADRA: Kierownik i wychowawcy zatwierdzeni w Kuratorium Oświaty, opieka medyczna, ratownik na
miejscu.
PROGRAM:
1. Wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW i ŚWINOUJŚCIA – podczas któ rej odwiedzimy Gabinet Figur
Woskowych, zdobędziemy Kawczą Gó rę i przespacerujemy się po Promenadzie Gwiazd. Będzie czas na
pyszne gofry, spacer po słynnym molo w Międzyzdrojach. Odwiedzimy Fort Gerharda, po któ rym
oprowadzi nas „pruski komendant”. A po drodze zobaczymy niezwykłe Jezioro Turkusowe w Wapnicy.
2. WSPINACZKA W PARKU LINOWYM - pokonamy własne lęki i słabości w pełnym rynsztunku,
pokonując 2 trasy zawieszone nad ziemią,
3. Wizyta w Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie: to tu w malowniczym, pełnym zieleni parku
czekają miniatury latarni morskich z polskiego wybrzeża w skali 1:10 oraz niesamowite repliki
lokomotyw, parowozó w i wagonó w kolejowych. Najwyższa miniatura latarni ze Świnoujścia mierzy aż
6,48m, a najmniejsza (Jastarnia) jest niższa od dorosłego człowieka. A ponadto Jedyna w Polsce Kolej
Parkowa któ rej produkcja trwała prawie 2 lata. Po ponad 300 m trasie można przejechać się repliką
prawdziwego parowozu Px48! Z komina wydobywa się dym, a z wnętrza słychać dźwięki prawdziwej
maszyny parowej.
4. Wycieczka rowerowa po okolicy
6. Wycieczka do Mini - Oceanarium w Pobierowie
5. Zajęcia rekreacyjno -sportowe m.in:
- plażowanie i słodki relaks – kąpiele w morzu, rozgrywki siatkó wki plażowej, frisbee i beachball,
- zwariowane pomysły plażowe: piaskowe aniołki, plażowe boule, malowanie na piasku, konkurs
piaskowych twierdz,
- MOKRE ROZGRYWKI: wodny zbijak, bitwa balonowa oraz na pistolety ładowane wodą,
- ORIENTACJA W TERENIE: obsługa kompasu, tworzenie i czytanie mapy, wyznaczanie azymutu, zabawa
na orientację z wykorzystaniem GPS-ó w,
- FILM KOLONIJNY: stworzymy scenariusz, rekwizyty i kostiumy, nagramy wywiady i scenki, by na koń cu
złożyć i wyprodukować film, któ rego będziemy autorami i aktorami jednocześnie. Zaprezentujemy go
podczas kolonijnego TALENT SHOW,
- WARSZTATY PLASTYCZNE: kamienne opowieści, wygodne kapcie hotelowe własnej produkcji, oraz
odlotowe ramki do zdjęć będą przypominać nam o obozie jeszcze długo, po jego zakoń czeniu,
- ROZGRYWKI SPORTOWE: siatkó wka, koszykó wka, palant, 2 ognie
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- NADMORSKIE SPOTKANIE Z NEPTUNEM i POKONANIE TORU PRZESZKÓ D,
- DYSKOTEKI: przy letnich przebojach 2021 oraz Waszych ulubionych kawałkach,
- Baloniada
- Wieczó r filmowy
- Ognisko z kiełbaskami
- Gry integracyjne, planszowe i wiele innych atrakcji.
turnus 12–dniowy:
Turnus:
turnus I

Termin:

Ilość dni ( noclegów)

Cena

01.07.-12.07.2021

12 (11)

1895 zł

Ilość miejsc ograniczona.
Cena obejmuje: 11 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 –
- ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje – 120 zł/os. - zakup możliwy tylko w dniu
podpisania umowy.
- ubezpieczenia - Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku rezygnacji
wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 – 180 zł/os. - zakup możliwy tylko w dniu
podpisania umowy.
Opłata za składkę ubezp. nie podlega zwrotowi.
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. ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI POMERANIA W KOŁOBRZEGU, w któ rym czekają nas 4 godziny
świetnej zabawy na karuzelach, zjeżdżalniach wodnych (najwyższa ma aż 13 metró w wysokości!),
ogromnej karuzeli, wahadle EXTREME, rollercoasterze Dragon. Wszystkie atrakcje w cenie! + 130 zł.
Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach.
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
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – 31.03.2021
- 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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