TATRZAŃSKA PRZYGODA- 10 dni
KOLONIE- MURZASICHLE 2021

TERMIN: 13-22.08.2021
CENA: 1.399 zł
CENA OBEJMUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie w Domu Wczasowym w Murzasichle; pokoje 4-os z
łazienkami;
9 noclegów,
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
transport autokarem- wyjazd z Kluczborka, Opola,
realizację programu pobytu,
opiekę doświadczonej kadry wychowawców,
opiekę przewodnika górskiego na wybranych trasach,
niezbędny sprzęt i materiały do realizacji programu,
bilety wstępów wg programu,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
zdjęcia z obozu, gadżety pamiątkowe.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Kluczborka o 8:00. Przyjazd do Murzasichle. Zakwaterowanie, obiad.
Odpoczynek, spacer po okolicy. Kolacja. Nocleg.
2-8 dzień: Realizacja programu kolonii. 2 wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka, Centrum Edukacji Przyrodniczej
TPN, wjazd/zjazd na Gubałówkę), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim
(Morskie Oko, Dolina Kościeliska), 1 raz wyjście na baseny termalne, 1 raz Park
Linowy, gry i konkursy sportowe i plastyczne, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko,
wieczór regionalny prowadzony przez górala- opowieści, tradycje i ciekawostki z
Podhala, gra terenowa z użyciem detektorów metalu, GPS i kompasów.
9 dzień: śniadanie (plus prowiant na drogę|), wykwaterowanie, wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd na miejsce w godzinach popołudniowych.
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra kolonii w zależności od
pogody i po konsultacji z Uczestnikami. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

WIEK UCZESTNIKÓW: 9-15 lat
ZAKWATEROWANIE:
Dom Wczasowy „U TOŚKI 1” położony w Murzasichlu, ok. 6 km od Zakopanego. Bardzo spokojna okolica z dala od głównej ulicy.
Ośrodek utrzymany jest w pięknym zakopiańskim stylu. Do dyspozycji dzieci jest teren zielony, plac zabaw, basen zewnętrzny, grill z
zadaszeniem, sala w której można organizować dyskoteki, świetlica z RTV, stołówka. Uczestnicy kolonii zakwaterowani są w pokojach
4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

WYŻYWIENIE:
4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Świadczenia zaczynają się obiadem a kończą śniadaniem+
prowiant na drogę powrotną.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turyst. z COVID-19 i kwarantanną wg OWU Bezpieczne Rezerwacje
SIGNAL IDUNA TU S.A; 5,5% od ceny imprezy
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Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. opolskiego, nr 063, wydany przez Marszałka woj. opolskiego.
Gwarancja Ubezpieczeniowa: Signal Iduna nr M516545

