Adres URL strony http://www.eholiday.com.pl/26563

Mierzyn- Tropikalna przygoda- rekreacja i przygoda
ID ogłoszenia: 26563 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/26563
Cena: 1 299 PLN
Lokalizacja: zagranica
Informacje dodatkowe: pełne wyżywienie, kawiarnia, bar, bufet, sala konferencyjna, dyskoteka, boisko, korty
tenisowe, wycieczki fakultatywne

Zakwaterowanie "Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji". Pokoje: 3, 4 osobowe z łazienkami. Obiekt
ogrodzony o powierzchni 1, 35 ha. Na terenie ośrodka znajduje się budynek hotelowy ze stołówką, kawiarnią,
świetlicą z TV i stołami do tenisa, sala konferencyjna boiska do piłki siatkowej i koszykówki, kort tenisowy,
boiska do kometki, miejsce na ognisko i na grilla. W niewielkiej odległości strzelnica sportowa. Świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki podwieczorek). Pierwszy posiłek: kolacja
w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną trakcie
całodziennych wycieczek prowiant za obiad, powrót na gorącą obiadolokolaję. Transport: autokar z
klimatyzacją, barkiem i toaletą. Opieka kadry pedagogicznej i medycznej. Realizacja programu.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. Program Jeśli chcecie połączyć zwiedzanie ciekawych miejsc i przeżyć
wspaniałą przygodę - dobrze wybraliście! Oprócz głównych atrakcji programowych pokażemy Wam jeszcze
Berlin, gdzie podczas całodziennej wycieczki z przewodnikiem zobaczycie najważniejsze zabytki miasta. m.
in.: Bramę Brandenburską, zachowane fragmenty Muru Berlińskiego, Reichstag i Alexanderplatz. Ponadto
zorganizujemy Wam: "Dzień militarny": sprawdzicie swoje możliwości na sprawnościowym torze przeszkód.
Na strzelnicy sportowej zdobędziecie punkty strzelając z kbks, wiatrówki i łuku. Zajęcia
wspinaczkowo-linowe: będziecie mieli okazję wspiąć się po ściance alpinistycznej przy linowej asekuracji na
wysokość 6m. Zawody na orientację: poszukiwanie skarbów, ukrytych punktów kontrolnych, podchodycodziennie nowa przygoda! Uwagi Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w Polsce
wyszczególnionych w planie podróży, ani opłaty za bilety wstępu w Niemczech. Informacje praktyczne
Uczestnicy obozu rekreacyjno -przygodowego powinni posiadać 30 EUR na realizację programu w
Niemczech. Na obóz należy ze sobą zabrać: mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, paszport lub
dowód, latarkę, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy 01.07 - 11.07 1299 zł 12.07 - 22.07 1299 zł 23.07 - 02.08
1299 zł 03.08 - 13.08 1299 zł 14.08 - 24.08 1299 zł
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