Adres URL strony http://www.eholiday.com.pl/30176

Kolonie letnie-obóz młodzieżowy Łeba lato 2012
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Cena: 1 249 PLN
Lokalizacja: pomorskie

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek kolonijny -Koral zaprasza dzieci i młodzież do spędzenia słonecznych i ciekawych wakacyjnych dni
w jednym z najlepszych kurortów nadmorskich w Polsce. Ośrodek położony jest w odległości 100 metrów od
piaszczystej plaży. Oferuje zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobowych z łazienkami i balkonem. Pokoje
wyposażone w łóżka, szafki, szafy, krzesła. Na terenie ośrodka znajdują się boiska do gier zespołowych
(koszykówka, siatkówka), place zabaw wyposażone w karuzele, huśtawki i bujaki oraz piaskownicę. Do
dyspozycji oddajemy również stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, a także różnego rodzaju gry będące w
dyspozycji ośrodka W obiekcie znajdują się dwie sale dyskotekowe z wyposażeniem - dyskoteki prowadzone
są przez DJ-a), jak również kilka sal z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży wyposażone w stoliki,
krzesła, tablice oraz sprzęt audio - wizualny.
ZAPEWNIAMY:
przejazd PKP do Łeby
11 pokoje 3,4,5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
podczas pobytu trzy posiłki dziennie podwieczorek
opieka kadry: kierownik, wychowawcy, ratownik, doraźnie opieka medyczna
ubezpieczenie NNW
realizacja programu kolonii - dostosowany do wieku uczestników: plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem
ratownika, rozgrywki sportowe, gry terenowe, turnieje z nagrodami, -Neptunalia - chrzest morski, bal
przebierańców, ognisko/ grill, dyskoteki na ośrodku.
Wycieczki autokarowa do Trójmiasta - zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast nadbałtyckich Gdańska,
portu w Gdyni oraz mola w Sopocie.
Piesza wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego (z biletami wstępu): można zobaczyć niesamowite
miejsca z ruchomymi wydmami.rejs statkiem po morzu.
Zabawy i konkursy dla uczestników wyjazdu. Dyskoteki i zajęcia wieczorne.
od:2012-06-30 do:2012-07-13 14 katalogowa A 1249 PLN sprawdź miejsca
od:2012-07-11 do:2012-07-24 14 katalogowa A 1249 PLN sprawdź miejsca
od:2012-07-22 do:2012-08-04 14 katalogowa A 1249 PLN sprawdź miejsca
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