STEGNA – MORZE BAŁTYCKIE
kolonie letnie – 12 dni
Grupa wiekowa uczestnikó w: 7 - 15 lat;
ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „AMBERPOL” w Stegnie. Całoroczny, ogrzewany
Nadmorski Ośrodek Wypoczynkowy„ AMBERPOL” położony jest w lesie w odległości 500-600 m od
szerokiej, piaszczystej plaży i w zbliżonej odległości od centrum miejscowości ( dyskonta, boisko
piłkarskie , hala sportowa ). Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4, 5 oraz w
układzie apartamentowym (dwa pokoje z łazienką). Wszystkie pokoje posiadają własne łazienki , balkony i
wyposażone są w telewizory. Wokó ł znajduje się sosnowy las, a cały teren ośrodka jest ogrodzony,
oświetlony.
Do dyspozycji: nowoczesna sala bankietowa pełniąca rolę stołó wki, sala pokazowa do projekcji filmó w
oraz sala do organizacji dyskotek, basen kryty - podgrzewany, basen odkryty, boiska do siatkó wki,
tenisa ziemnego, sala wielofunkcyjna z lustrami, sala - namiot wyposażony w 6m ścianę lustrzaną,
cymbergaj, piłkarzyki, stoły do ping-ponga, bilard, plac zabaw, trampolina.
Goście mają także dostęp do sklepiku i pizzerni, któ ry znajduje się na terenie ośrodka.
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 – Stegna - Łó dź
KADRA: Kierownik i wychowawcy zatwierdzeni w Kuratorium Oświaty, opieka medyczna, ratownik na
miejscu.
PROGRAM:
1. Zwiedzanie Zamku w Malborku – najpotężniejszej twierdzy średniowiecznej Europy.
2. Wycieczka autokarowa do Gdańska i Sopotu:
- zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem,
- wejście do Aquaparku w Sopocie – 2 godz zabawy, na miejscu m.in. basen rekreacyjny, zewnętrzny, dla
dzieci, zjeżdżalnie m.in. familijna i turbo, dzika rzeka, hydromasaże, whirpool, , wodny plac zabaw,
- spacer po Monciaku i sopockim molo,
3. Wizyta w Parku Linowym – 6 tras do wyboru, pokonywanie tras pod okiem instruktora, każdy
uczestnik przechodzi szkolenie i otrzymuje profesjonalny sprzęt używany w alpinizmie. Parki są
ubezpieczone, a trasy i sprzęt posiadają certyfikaty.
4. Przejażdżka Żuławską Koleją Dojazdową: Stegna - Nowy Dwó r Gdań ski oraz wizyta w Ż uławskim
Parku Historycznym.
5. Rejs statkiem.
6. Warsztaty bursztynnicze, w programie m. in.: pogawędka o bursztynie, pokaz okazó w bursztynu i
inkluzji, topienie bursztynu, zajęcia warsztatowe polegające na szlifowaniu i polerowaniu bursztynó w.
7. 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 Stegna - podchody z zadaniami na terenie ośrodka.
Stare podwó rko - zabawy typu: berek, gra w klasy, dwa ognie, baba jaga patrzy, kluchy.
Zabawy integracyjne, m. in. : ciepło - zimno, kalambury zwierzęce, konkurs tań ca na gazecie.
Rozgrywki w dwa ognie, piłka nożna, piłka siatkowa, ringo, ping-pong, bilard.
Zachó d słoń ca - pamiątkowe zdjęcia i film.
Dzień dobrych wiadomości – wcielając się w kreatywnych artystó w Pań stwa pociechy wykonają
pocztó wkę z kolonii.
Kino letnie – projekcja filmu na dużym ekranie.
Dyskoteki z profesjonalnym oświetleniem na parkiecie tanecznym.
Baloniada.

www.gltour.com.pl

 Wycieczki piesze.
 Ognisko z kiełbaskami.
 Plażowanie, kąpiele w basenie i w morzu pod okiem ratownika i wychowawcó w.
Turnus:
turnus II:

turnus 12–dniowy:
Termin:

16.07.-27.07.2021

Ilość dni ( noclegów)

Cena

12 (11)

1885 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 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.
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 (realizacja przy min. 15 os. chętnych):
1. Frombork – zwiedzanie – miejsca pracy najsłynniejszego astronoma nowożytnej Europy - Mikołaja
Kopernika, Wzgó rze Katedralne, Bazylika, gró b M. Kopernika, Wieża Kopernika, cena- 70 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
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
Kolonie letnie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatoró w wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uwaga: U nas zrealizujesz Bon Turystyczny 500+ przy opłacie za kolonie.
Szczegóły pod nr tel.: 505 745 835
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