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Zakwaterowanie DW "Kaliszanka" położony jest w sercu Świnoujścia wśród zieleni Parku Zdrojowego, 300
metrów od plaży. Zostaniecie zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych oraz kilku pokojach typu
studio z łazienkami. W takiej lokalizacji wszystkie atrakcje będziecie mieli na wyciągnięcie ręki. Świadczenia
Zakwaterowanie - 10 noclegów( turnus APSO06 - 7 noclegów). Wyżywienie - całodzienne (3 posiłki deser.
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane ) w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek - śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport - autokar turystyczny. Ubezpieczenie - Signal Iduna S.A. .Opieka pedagogiczna. Program obozowy.
Program Z racji swego położenia - tuż przy granicy - to najlepsze miejsce w Polsce na obóz języka
niemieckiego. Lektor poprowadzi zajęcia - 2 godziny dziennie - w świetlicy, na terenie ośrodka, jak również w
trakcie pieszych i rowerowych wycieczek do Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin (uczestnicy tego obozu mają
ubezpieczenie KL za granicą w trakcie całego pobytu). Celem tego obozu jest nauka praktycznego
zastosowania języka niemieckiego oraz poszerzenie słownictwa w bezpośrednich kontaktach z naszymi
zachodnimi sąsiadamii. Możecie również - za dodatkową opłatą - wybrać się do oceanarium lub jednego z
parków rozrywki w Niemczech. Program wspólny dla wszystkich rodzajów obozów 1. SKIMBOARD - Super
jazda dla każdego. Nauczymy cie najnowszych trików plażowych! 2. W trakcie obozów kadra zorganizuje
zajęcia sportowe i rekreacyjne, takie jak: plażowa piłka siatkowa i nożna, tenis stołowy, badminton, softball,
kąpiele w morzu pod nadzorem ratowników; turnieje, konkursy, dyskoteki, wycieczki piesze i rowerowe także po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Młodzież przejdzie chrzest morski. 3. Wizyta w Forcie Anioła,
spacer falochronem do stawy "Młyny". 4. Wejście na najwyższą nad Bałtykiem, liczącą 300 krętych schodów
i 68metrow wysokości latarnię morską. 5. Dwugodzinny rejs wycieczkowy, z przewodnikiem, po porcie oraz
delcie Świny, Trasa statku pasażerskiego m/s "Chateaubriand": port wojenny, rezerwat ptactwa wodnego,
kanał Mieleński, stocznia remontowa, terminal promów morskich, port przeładunkowy, latarnia morska,
falochrony wschodni i zachodni i "Biały Wiatraczek". 6. Szkolenie wojskowe w Forcie Gerharda - lekcja
historii z przymrużeniem oka. Wycieczka do Fortu Wschodniego twierdzy Świnoujście, wybudowanego w
XIX wieku. Musztra zakończy się pasowaniem na kadeta i uzyskaniem certyfikatu. 7. Wizyta w porcie
wojennym 8. Flotylli Ochrony Wybrzeża - zwiedzanie z marynarzami prawdziwego okrętu wojennego.
Poznacie różne typy jednostek m. in. desantowce, trałowce, niszczyciele min, holowniki, kutry oraz barki.
Uwagi Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy,
kosztu imprezy fakultatywnej. Informacje praktyczne Przypominamy o zabraniu wypełnionej karty
obozowej/kolonijnej z numerem PESEL oraz legitymacji szkolnej, małego plecaka, obuwia sportowego,
nieprzemakalnej kurtki, ciepłego swetra lub polaru, stroju sportowego i kąpielowego, czepka oraz paszportu
lub dowodu osobistego - dotyczy obozu języka niemieckiego oraz uczestników wycieczek autokarowych i
pieszych do Niemiec. 29.06 - 09.07 1449 zł 1349 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 1449 zł 1349 zł
Promocja 23.08 - 30.08 1049 zł 949 zł Promocja
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