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Kazimierz Dolny- Warsztaty artystyczne
ID ogłoszenia: 26525 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/26525
Cena: 899 PLN
Lokalizacja: zagranica

Zakwaterowanie Dom Pracy Twórczej "Dom Dziennikarza" położony jest w Wąwozie Małachowskiego, obok
domu Kuncewiczów w trzyhektarowym ogrodzie. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, telefonami i
balkonami. W pokojach bezprzewodowy Internet. W ośrodku restauracja, 4 sale wielofunkcyjne, bar z
napojami, obszerne lobby oraz taras. W ogrodzie: boiska sportowe (piłka nożna, siatkówka), grill z ławkami,
stołami i parasolami, miejsce na ognisko. Teren ośrodka jest ogrodzony i strzeżony. W pobliżu miejsca
zakwaterowania znajdują się obiekty sportowe, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, sale
gimnastyczne, liczne obiekty kulturalne, muzea, galerie. Świadczenia Zakwaterowanie: 10 noclegów (PPKD
06 - 7 noclegów). Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w Domu Dziennikarza. Pierwszy posiłek: kolacja w
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. W trakcie
całodziennych wycieczek - prowiant zamiast obiadu. Transport: Autokar z klimatyzacją i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. Opieka pedagogiczna i sportowa. Realizacja programu. Program Realizacja
programu wspólnego oraz zajęcia artystyczne. Możliwość poznania tajników fotografii. Spośród dziedzin:
malarstwo, rysunek, szkic rysunkowy, szkic malarski, kompozycja malarska, malowanie w plenerze.
Rzeźbiarstwo: tworzenie form z gliny, masy solnej i papierowej. Zapoznanie z japońską sztuką origami.
Aktorstwo: zdobywanie podstawowych umiejętności aktorskich oraz sposoby wyrażania emocji gestami i
słowami. Taniec: rytmika, zajęcia taneczne, elementy fitnessu. Podsumowaniem turnusu będzie uroczysty
wernisaż. Należy zabrać aparat fotograficzny. Uwagi Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w Polsce
wyszczególnionych w planie podróży ani programu fakultatywnego. W przypadku małej liczby zgłoszeń
grupy wiekowe mogą być łączone. Program specjalistyczny poszczególnych obozów będzie realizowany w
wymiarze ok. 3-4-godz. dziennie (oprócz dni całodziennych wycieczek). Informacje praktyczne Zalecamy
zabranie stroju kąpielowego oraz stroju i obuwia odpowiedniego do zajęć przewidzianych w programie obozu,
legitymację szkolną, plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę oraz ciepły sweter lub polar, a także czapkę
z daszkiem i krem ochronny z filtrem UV. 29.06 - 09.07 1399 zł 1299 zł Promocja 10.07 - 20.07 1449 zł 1349
zł Promocja 21.07 - 31.07 1449 zł 1349 zł Promocja 01.08 - 11.08 1449 zł 1349 zł Promocja 12.08 - 22.08
1399 zł 1299 zł Promocja 23.08 - 30.08 999 zł 899 zł Promocja
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