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MUSZYNA - OBÓZ, wiek: 13 - 18 lat

Muszyna to znane uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, niedaleko Krynicy Górskiej, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie Popradu.
Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze oraz atrakcyjny ośrodek, w którym mieszkamy są gwarancją wspaniałego wypoczynku. Okolice
zachęcają do wędrówek połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Ogrodu Zmysłów, Parku Figur Kwiatowych, ruin średniowiecznego
zamku na wzgórzu nad miastem, źródeł wód mineralnych bijących wprost z ziemi.
Jeśli macie ochotę na wakacje pełne emocji, zabawy, przygód, ale i relaksu – ten program jest dla Was!
Ośrodek "Andrzejówka" posiada najbogatszą chyba w polskich górach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, w tym własne pole
paintballowe, tory do Zorbingu i SunTubingu, park linowy, ściankę wspinaczkową, łucznice, pole do Mini Golfa, Strefę
Survivalową, ale również Strefę Relaksu z hamakami, olbrzymimi leżakami i piaszczystą „plażą”.
Więc "do wyboru, do koloru" możecie spłynąć pontonami Popradem, wziąć udział w zajęciach wodniackich, stoczyć kilka bitew
paintballowych albo przeleżeć dzień w hamaku...
Warto również odwiedzić termalne kąpieliska na Słowacji i na Węgrzech.

Program:
Zwiedzanie Muszyny – mineralne źródła, Ogrody Zmysłów, park Figur Kwiatowch. W Parku Baszta poćwiczymy na urządzeniach
typu fitness, wejdziemy też do ruin zamku biskupów muszyńskich na wzgórzu ponad miastem.
Bulgotka, Zatajone i Dychawka? Czym są tajemnicze mofety?
Zwiedzanie zamku w Rytrze górujacego nad piękną doliną Popradu lub uzdrowiska Piwniczna Zdrój wraz z wejściem do
Aquaparku.
Wycieczka rowerowa trasami EuroVelo.
Spacer w Dolinie Popradu kładką pieszo-rowerową z Andrzejówki-Ługi do miejscowości Mały Lipnik na Słowacji, będącej
fragmentem trasy rowerowej EuroVelo11 / VeloNatura (uwaga: wymagany paszport lub dowód osobisty).
Dla chętnych wędrówki szlakami Beskidu Sądeckiego – Hala Pisana i Łabowska, Wierchomla (zależne od liczby uczestników).
W ośrodku codziennie odbywają się otwarte animacje wieczorne, takie jak: Beach Party, Kino Wieczorne, rozgrywki sportowe ze
znanych i lubianych dyscyplin (tj. piłka nożna, piłka siatkowa, badminton, unihokej, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard) oraz z dyscyplin
mniej popularnych (tj. kubb, boule, molkky, a nawet lacrosse czy baseball), dyskoteki, grill i ogniska.
ACTIV XXL – dla odważnych i aktywnych.
Dla wszystkich miłośników czynnego wypoczynku stworzyliśmy studio aktywnego wypoczynku „Activ XXL”. Atrakcyjny i różnorodny program
zajęć dodatkowych zapewni maksymalną ilość wrażeń i spełni oczekiwania każdego z Was!
Rodzaj i czas zajęć będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Nad bezpieczeństwem czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy,
a wszystkie zajęcia (poza rowerami) odbywać się będą na specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym 4 ha terenie w pobliżu OW
ANDRZEJÓWKA.
Rowery – wycieczka rowerowa ścieżkami rowerowymi EuroVelo po okolicy Muszyny, druga wyprawa.
Mini golf – rozgrywki w mini golfa na instalacji na terenie ośrodka.
TrampStrefa – Euro Bungy i trampoliniarnia – zabawa na urządzeniu umożliwiającym wykonywanie bardzo wysokich skoków i akrobacji
w powietrzu (nawet do 6m). Uczestnik zapięty jest oczywiście w specjalne dostosowane do wagi uprzęże, a pod nim jest trampolina.
2 x Paintball – sprawdź się na polu bitwy z drużyną! Specjalnie przygotowane scenariusze, (np. obrona twierdzy, walka o flagę, ochrona
prezydenta, deathmatch), dopasowane do wieku i umiejętności uczestników oraz ogromnych możliwości leśnego pol "Woodball" zapewniają
atrakcyjność rozgrywek. Profesjonalny sprzęt strzelający (tzw. marker) dostosowany jest do wieku uczestników. Do rozgrywek używamy
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legendarnych markerów „BT Combat”. Dysponujemy również specjalnymi markerami sprężynowymi „JT Splatmaster” (sprężynowiec
strzelający kulkami do paintball-a o mniejszej średnicy i z mniejszą siłą) przeznaczonymi dla młodszych uczestników. Zajęcia prowadzi
doświadczona kadra dbająca o przestrzeganie przez uczestników zasad bezpieczeństwa co sprawia, że gra jest w 100 % bezpieczna.
Trikke – trójkołowe pojazdy poruszane ludzkimi mięśniami, które można napędzać bez pedałowania i bez odpychania się, wystarczy jedynie
odpowiednio przechylać je na boki. To świetna zabawa dająca również sportowe emocje: nauka jazdy, wyścigi, slalomy, jazda z „górki”,
proste triki.
Łucznictwo – zajęcia na łucznicy w formie kursu. Nauka prawidłowej pozycji, zakładania strzał, naciągania cięciwy, celowania, puszczania
cięciwy, zakończone punktowanym turniejem łuczniczym.
Zajęcia wspinaczkowe na ściance – zajęcia wspinaczkowe na ściance (kurs 3 zajęcia po 1 h).
Zorbing – zakręcona zabawa polegająca na toczeniu się po specjalnie przygotowanym torze w ogromnej przezroczystej kuli ze specjalnego
miękkiego tworzywa. Kule są dwuosobowe, a uczestnicy zapięci są w pasy leżąc w kuli naprzeciwko siebie. Możliwa jest również zabawa po
płaskiej powierzchni (chodzenie, pokonywanie slalomu, itp).
Aquazorbing – spacer po wodzie. Zabawa polega na próbie „chodzenia” po wodzie w przeźroczystej kuli o średnicy 2m. Utrzymanie
równowagi nie jest proste, ale upadek ma zawsze miękkie lądowanie -to "efekt łóżka wodnego". W kuli można chodzić, biegać, skakać,
rzucać się, robić „fikołki” lub... odpoczywać.
Sun Tubing – atrakcja polega na zjazdach ze specjalnej, całorocznej, zjeżdżalni igielitowej z bandami, na dmuchanych pontonach. Na
terenie OWS Andrzejówka, posiadamy tor SunTubingowy o długości ok 40 m, wyposażony w zakręt – więc szykuje się niezła jazda!
Park linowy – każdy uczestnik zapięty jest uprzężą do liny asekuracyjnej, przechodzi szkolenie i zakłada kask. Na terenie OWS Andrzejówka
znajduje się atestowany Park linowy z 3 trasami o różnym stopniu trudności (przeznaczonych dla uczestników w różnym wieku).
WYCIECZKA NA WĘGRY - 160 PLN – Miszkolc-Tapolca na Węgrzech to kąpielisko termalne w jaskiniach, fenomen na skalę
światową. Baseny w skalnych grotach, ponad 700 metrów podziemnych korytarzy zapewniających niecodzienne wrażenia z kąpieli w
pięknie oświetlonych komorach, ciepłe źródła wypływające z głębi ziemi. Bijąca ze skał woda tworzy w niektórych miejscach bicze
wodne i wodospady. Uruchamiana jest również "dzika rzeka". Oprócz kąpieli w jaskiniach kąpielisko posiada także część zewnętrzną
o charakterze Aquaparku. Warto odwiedzić to niezwykłe miejsce!
WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ – AQUACITY POPRAD - 160 PLN – to świat zabawy, relaksu i odpoczynku. W Aquaparku znajduje
się 13 basenów krytych i odkrytych z wodą termalną o temperaturze od 28°C do 38°C, zjeżdżalnie i ponad 350 atrakcji wodnych.
Woda w AquaCity pochodzi z naturalnego podziemnego źródła o głębokości 1300 m i zawiera ponad 20 minerałów, które mają
dobroczynny wpływ na zdrowie. Woda jest doprowadzana do kompleksu, a następnie w procesach technologicznych schładzana z
temperatury 50°C do 36 – 38°C. Wśród atrakcji znajdziemy wiele zjezdżalni, np. Czarna Dziura, która ma aż 71m długości, Twister o
dł. 54m z mnóstwem zakrętów, Family Slide na Piramidzie Majów, szybkie i strome czerwone zjeżdżalnie Kamikadze, zjazdy na
nadmuchiwanej oponie po 30-metrowej zjeżdżalni.
WYCIECZKA DO KRYNICY ZDRÓJ - 75 PLN – wizyta w perełce polskich uzdrowisk. Wjedziemy koleją zębatą na Górę Parkową,
poćwiczymy na ścieżce zdrowia, pospacerujemy słynnym deptakiem, a na koniec poznamy smak znanych wód mineralnych w
ogromnej pijalni wody. Przejdziemy się również Ścieżką w Koronie Drzew.
SPŁYW PONTONAMI POPRADEM - 50 PLN – niezwykle emocjonujaca przygoda na jednej z najciekawszych górskich rzek w
Polsce. Trasa jest o tyle ciekawa, że na swojej długości przebiega wzdłuż granic Polski. Często podczas trasy organizowane są
wyścigi między załogami lub "wojna pontonów" (na chlapanie z pistoletów na wodę). Uczestnicy bezwzględnie zakładają kamizelki
ratunkowe.
PAKIET WODNIACKI - 255 PLN – maximum Wodnego FUN-u. Najlepsza wodna przygoda jaką przeżyłeś!
- 1x Narty Wodne / Wakeboard / Poduchy / Banany Pływające.
Wycieczka całodniowa (ok. 8h) nad Jezioro Rożnowskie (ok 50km od OWS Andrzejówka). Zajęcia polegają na nauce jazdy na nartach
wodnych i wakeboardzie oraz ślizganiu się po tafli wody na różnego rodzaju „pływadłach” (tj. poduchy, banany, koła, itp., do wyboru)
za motorówką.
Narty wodne oraz wakeboarding obejmują głównie nauka wyjścia z wody, jazdy na wprost, ale możliwa jest również nauka skręcania,
jazdy na jednej narcie oraz prostych trików (w zależności od zaawansowania, wieku, sprawności fizycznej, chęci). Natomiast
pływadła to po prostu 100% świetnej, wodnej zabawy przeznaczonej dla każdego, a jedyne cele to nie wpaść do wody i i dobrze się
bawić ;). W przerwach możliwość zabawy na trampolinie wodnej, przejażdżka motorówką oraz kąpiel w jeziorze.
Posiadamy własne narty i deski w różnych rozmiarach dzięki czemu możemy dostosować się do wieku i umiejętności raiderów.
Uczestnicy bezwzględnie zakładają kamizelki ratunkowe, a doświadczona kadra prowadząca zajęcia posiada uprawnienia
ratowników WOPR.
- Spływ pontonowy Popradem – opis j.w.
- Sun Tubing – atrakcja polega na zjazdach ze specjalnej, całorocznej, zjeżdżalni igielitowej z bandami, na dmuchanych pontonach.
Na terenie OWS Andrzejówka, posiadamy tor SunTubingowy o długości ok 40 m, wyposażony w zakręt – więc szykuje się niezła
jazda!
- Aquazorbing – spacer po wodzie. Zabawa polega na próbie „chodzenia” po wodzie w przezroczystej kuli o średnicy 2m.
Utrzymanie równowagi nie jest proste, ale upadek ma zawsze miękkie lądowanie – "efekt łóżka wodnego". W kuli można chodzić,
biegać, skakać, rzucać się, robić „fikołki” lub... odpoczywać.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
OW ANDRZEJÓWKA położony jest w malowniczym zakolu rzeki Poprad, w miejscu, gdzie bezpośrednio można doceniać piękno krajobrazów
Beskidu Sądeckiego. Dysponuje pokojami dwuosobowymi i czterosobowymi typu "Studio" z łazienkami i tarasami. Na terenie obiektu dostęp
do bezprzewodowego internetu. Do dyspozycji gości są: boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej, teren gier paintballowych,
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klimatyzowana stołówka, bilard, piłkarzyki, wiata biesiadna z grillem położona nad samym brzegiem Popradu, sala TV SAT. Ośrodek
wyposażony jest w bogatą infrastrukturę rekreacyjną: Strefę Relaksu z hamakami, olbrzymimi leżakami i piaszczystą „plażą”, pole do Mini
Golfa, Kino Pod Chmurką, pole trampolin wyposażone w Euro-Bungy, tor do Zorbingu i tor do SunTubingu, park linowy, ściankę
wspinaczkową, łucznice, Strefę Survivalową. Nieopodal przebiega trasa rowerowa EuroVelo. Instruktorzy ośrodka organizują wycieczki
rowerowe, emocjonujące spływy Popradem, wycieczki na narty wodne, górskie wędrówki.

Terminy i ceny:
02AXCZ/21

08.07.2021 - 18.07.2021

1999.00 2149.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
03AXCZ/21

19.07.2021 - 29.07.2021

1999.00 2149.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
04AXCZ/21

30.07.2021 - 09.08.2021

1999.00 2149.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), pierwszy posiłek: kolacja, ostatni: śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
Program rekreacyjno-sportowy wg opisu.
Opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną.
Ubezpieczenie UNIQA TU S.A.: NNW (do 5000 zł).
Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 2 zł, a do Turystycznego Funduszu Pomocowego 2 zł.
PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej):
Ubezpieczenie UNIQA TU S.A. od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np. choroba,
zalecamy wykupienie) - 80 zł. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy. UWAGA: ubezpieczenie to
nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Spływ pontonowy Popradem - 50 zł.
Pakiet wodniacki - 255 zł.
Wycieczka na Węgry - kąpielisko w grotach termalnych (4h) - 160 zł.
Wycieczka na Słowację - Aquacity (4h) - 160 zł.
Wycieczka do Krynicy Zdrój - 75 zł.

Transport:
Częstochowa, dojazd własny, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Puławy, Radom, Warszawa,
Wrocław
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