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NIECHORZE
kolonie letnie – 11 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 – 15 lat
Niechorze - nadmorskie, popularne letnisko, położone na Pomorzu Zachodnim między miejscowościami
Rewal i Pogorzelica. Dzięki sąsiedztwu morza oraz lasom sosnowym na terenie Niechorza i okolic panuje
dobroczynny dla dró g oddechowych mikroklimat. Głó wne atrakcje Niechorza to piękna, piaszczysta plaża,
morze, jezioro, szeroki deptak z licznymi kramami, lodziarnie itp.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wypoczynkowy – „HARYZMA” ( https://niechorze-haryzma.pl/ ) znajduje się w centrum Niechorza, jednak z dala od zgiełku ulicznego. Położony jest 200 metró w od morza,
na pięknie zagospodarowanym zielenią, ogrodzonym i strzeżonym terenie. Zakwaterowanie: pokoje 3-6
os. – każdy pokó j z łazienką, tv i balkonem. Na miejscu: boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykó wki,
plac zabaw, ping-pong, sala dyskotekowo – taneczna, świetlica z tv, miejsce na ognisko/grilla, wi-fi.
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. Śniadania i kolacje – szwedzki stół, do wyboru do koloru, codziennie coś na ciepło
zarówno do śniadania, jak i kolacji. Obiad serwowany, jedzenie pyszne i urozmaicone.
TRANSPORT: dojazd do Niechorza i z powrotem odbywa się autokarem/busem. Wyjazd/powró t: Łó dź
KADRA: Kierownik i wychowawcy zatwierdzeni w Kuratorium Oświaty, opieka medyczna, ratownik.
PROGRAM:
1. Wycieczka autokarowa do Centrum Rozrywki w Chełmie Gryfickim: „Militarna przygoda”:
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i
dobrej zabawy, malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz:
– manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkó d OSF – „małpi gaj”,
– strzelanie sytuacyjne z karabinkó w paintbllowych lub ASG,
– techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne,
– wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2, pokaz sprzętu militarnego,
– żyroskop – test na symulatorze lotó w kosmicznych oraz dla pilotó w i skoczkó w wojskowych,
– poszukiwanie skarbó w, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu,
– pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW – „historia na żywo” (zawody i
pojedynki obozowiczó w z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni, nauka walki
indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włó czni, bieg w
średniowiecznych nartach, dyby, klatka, rzut toporem i oszczepem , walka na kopie, jazda na koniu
lub kucyku, przebieranie się w zbroje i pancerze, omó wienie historii oraz zasad postępowania
Słowian i Wikingó w).
2. Wycieczka do Kołobrzegu - pobyt 2 godz. w Aquaparku z licznymi atrakcjami: basen sportowy i
rekreacyjny, dwie zjeżdżalnie, dzika rzeka, kaskada, gejzery i bicze wodne, jacuzzi, fontanna.
Spacer po Staró wce i promenadzie nadmorskiej- zobaczymy Katedrę, Pomnik Zaślubin z Morzem,
kołobrzeskie molo.
3. Rejs statkiem po Bałtyku.
4. Kąpiele morskie i słoneczne pod okiem ratownika, wychowawcy. Pogadanka na temat
BHP – bezpieczna kąpiel. Zabawy w piasku.
5. Dyskoteki z profesjonalnym dj – 2 dni w tygodniu.
6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, chleba. Zabawa integracyjna przy ognisku. Piosenki grupowe.
7. Pizza Day – organizacja wieczorku z pizzą. Zależne od chętnych.
8. Spacer pod latarnie morską w Niechorzu, opcjonalne wejście dla chętnych.
9. Zajęcia animacyjne i integracyjne na terenie ośrodka, zajęcia sportowe:
- Mali architekci - rzeźba w piasku.
- Konkurs plastyczny - nazwy grup. Portrety wychowawcó w. Malowanie ró żnymi technikami,
malowanki.
- Konkurs czystości w pokojach.
- Wyścigi rzędó w na plaży.
- Express Niechorze - podchody z zadaniami na terenie ośrodka.
- Zabawy integracyjne: ciepło - zimno, kalambury zwierzęce, konkurs tań ca na gazecie
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- Top Model – prezentacja strojó w na ró żne okazje.
- Bitwa na plaży.
- Zachó d słoń ca - pamiątkowe zdjęcia i film.
- „Mam talent” – prezentacja niezwykłych umiejętności i talentó w.
- Baloniada.
- Neptunalia – dobrowolny udział w zabawie polegającej na przejściu toru przeszkó d i wykonaniu
zadań , któ re przygotował dla nich Neptun. Na pamiątkę tej uroczystości Neptun – władca mó rz i
oceanó w wręczy każdemu z Was dyplom.
- Wieczó r filmowy.
- Wycieczki piesze, zajęcia sportowe- rozgrywki w siatkó wkę, koszykó wkę, piłkę nożną,
badmintona.
PONADTO – to co przyjdzie Nam do głowy w zależności od POGODY. Nudzić się nie będziemy
– coś miłego Zaproponujemy!
turnus 11–dniowy:
turnus
termin

Ilość dni

Cena promocyjna

( noclegów)

do 28.02.2022r.*

Turnus I

05.07 - 15.07.2022

11 (10)

1995 zł /os.

Turnus II

15.07. - 25.07.2022

11 (10)

1995 zł /os.

* Cena promocyjna – przy podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki min. 300 zł do dnia 28.02.2022r.
Po tym terminie: cena wyższa o 100 zł/ os.
Ilość miejsc w promocji ograniczona!!!
Cena obejmuje: 10 noclegó w, wyżywienie, transport, realizację programu, ubezpieczenie NNW (5 000 PLN),
opiekę doświadczonej kadry kierownika i wychowawcó w, ratownika, opiekę medyczną.
Cena nie obejmuje:
- opłaty za dodatkowy program.
- dopłat do diet specjalnych: wegetariań ska + 170 zł, bezmleczna + 170 zł, bezglutenowa + 180 zł, bezmlecznobezglutenowa + 180 zł,
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztó w rezygnacji Signal Iduna + 60 zł – wariant standard; + 110 zł – wariant
rozszerzony o COVID-19 i kwarantannę – wyłącznie 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 należ y
zabrać ważną legitymację szkolną.
PROGRAM FAKULTATYWNY : zapisy w biurze przed wyjazdem (min. 20 os. chętnych):
1. Wycieczka do Parku Rozrywki : cena: 65 zł/os.: Pomerania Fun Park: strefy zabaw ze zjeżdżalniami,
baseny z kulkami, trampoliny, boiska, automaty i inne, Wioska Wikingó w, Wodny Świat, mini-zoo, zjazd
tubingowy, karuzele.
2. Zumba – zajęcia taneczne: cena 100 zł/os. – 7 zajęć po 45 minut
3. Wejście do Aquaparku Sandra w Pogorzelicy – pobyt ok.1,5 godz. : cena: 50 zł/ os .Zapisy na
miejscu!
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. 505 745 835, email: biuro@gltour.com.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – do 28.02.2022r.
- dopłata – najpó źniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
Nr konta do wpłat GL TOUR: Santander Bank: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538
Możliwość wykorzystania BONU TURYSTYCZNEGO (przedłużono do końca września 2022r.)!!!
Szczegóły w biurze.
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