Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Zgrupowania AK Żmija 4/3, tel. 22 838-20-61, 530-438-909

MANGA W MUSZYNIE, wiek: 12 - 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.
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.
Otaku Matsuri to prawdziwa gratka dla fanów mangi i kultury japońskiej! Podczas wakacyjnych dni poznamy historię Japonii, zmierzymy się
w zawodach sumo, posiądziemy sztukę układania kwiatów i papieru, nauczymy się jeść pałeczkami, a także przyjrzymy się współczesnej
sztuce kraju kwitnącej wiśni i zabawimy w twórców prawdziwej mangi.

Program:
Japonia dla ciekawych – koktajl tradycji i nowoczesności, czyli Japonia wczoraj i dzisiaj. Wirtualna podróż do kolebki mangi.
Ze sztuką przez wieki – stworzymy tradycyjne japońskie maski teatralne, wachlarze i zakładki do książek. Sztuka zdobnicza
współczesnej Japonii – wykonamy oryginalne pokrowce na nasze telefony (uczestnicy posiadają własne przezroczyste pokrowce na
swój telefon)
Co za księżyc – Złodziej przystaje / Żeby śpiewać. Wieczór haiku.
Hajimemashite. Kowalski desu czyli dalekowschodni savoir-vivre – nauczymy się jeść pałeczkami (hashi). Do czego służy
oshibori? Ceremonia picia herbaty.
Spokój i harmonia, czyli sztuka cierpliwości – origami. Nauka technik układania ikebany. Konkurs sudoku.
Manga, anime i współczesne kino japońskie – warsztaty tworzenia mangi; spróbujemy stworzyć własny komiks. Noc anime –
prezentacja najbardziej znanych i tych mniej popularnych anime.
Sumo, Kendo i ...piłka nożna – zawody sumo. Kendo, czyli droga miecza – sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich
samurajów. Mecz w piłkę nożną (drugi najpopularniejszy sport we współczesnej Japonii).
Cosplay day – dzień spędzimy w „skórze” ulubionych postaci! Nie zabraknie emocjonującej sesji fotograficznej! (stroje własne
uczestników).
Otaku Matsuri – wielki finał! Wystawimy sztukę teatralną opartą na legendach japońskich. Wytworna uczta spożywana w
prawdziwie japońskim stylu.
A poza tym:
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).
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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.
Uwaga: Do wykonania ozdobnych wersji pokrowców na telefony prosimy, aby każdy uczestnik obozu przywiózł gumowy pokrowiec pasujący
do posiadanego modelu aparatu. Prosimy też o zabranie na obóz stroju wybranej przez siebie postaci, do której Uczestnik chce się upodobnić
podczas pokazu Cosplay.

Programy fakultatywne
Pakiet wodniacki.
- 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.
Pakiet wojownika.
Program dodatkowy ACTIV XL.
Spływ pontonowy Popradem.
Niezwykle emocjonująca 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.
Wycieczka do Krynicy Zdrój.
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.
Wycieczka do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA.
To pierwszy w Polsce "Rodzinny Park Rozrywki" z prawdziwego zdarzenia. Oferta rozrywki jest bardzo bogata i każdy może znaleźć
stosowne atrakcje dla siebie. Do dyspozycji jest "Strefa dziecięca – Bajkolandia" i "Strefa familijna". Najwięcej emocji budzi jednak "Strefa
ekstremalna", gdzie do dyspozycji żądnych mocnych wrażeń jest aktualnie 10 "piekielnych machin". Są tu także 4 gigantyczne rollercoastery
(Mayan, Formuła, Speed – najwyższy i najszybszy wodny Roller Coaster na świecie oraz Hyperion – druga najwyższa i druga najszybsza
stalowa kolejka górska w Europie). W 2019 r. otwarto Smoczy Gród z 5 atrakcjami, w tym najwyższą i najszybszą na świecie drewnianą
kolejką górską Zadra. Oj, będzie się działo! Uwaga: Na atrakcjach obowiązuje ściśle określony zakres dolnej i górnej granicy wzrostu. Jest to
warunek konieczny do zachowania bezpieczeństwa. Zakres ten wskazany jest przy poszczególnych atrakcjach.

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,
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:
02AMCZ/21

08.07.2021 - 18.07.2021

2049.00 PLN

UWAGA: MIEJSCE TYLKO DLA DZIEWCZYNKI Z ROCZNIKÓW 2004-2008
03AMCZ/21

19.07.2021 - 29.07.2021

2049.00 PLN

04AMCZ/21

30.07.2021 - 09.08.2021

2049.00 PLN

CENA ZAWIERA:
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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):
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Programy i świadczenia fakultatywne.

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