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

NADMORSKA PRZYGODA, wiek: 7 - 12 lat

NIECHORZE - to jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk morskich w województwie zachodniopomorskim. Należy do
najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne, szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują
doskonały wypoczynek. W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka wąskotorowa.

Program:
ATRAKCJE
1. Wycieczka autokarowa do Świnoujścia i Międzyzdrojów – zwiedzanie Fortu Gerharda w " skórze rekruta ". Fort ten jest nadmorską
twierdzą na wyspie Wolin, w której do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał, a na placach musztry ćwiczą Pruscy żołdacy! Zwiedzanie
ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści zwiedzają fortecę pod opieką „podłego” i oczywiście umundurowanego
pruskiego żołdaka . W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu zwiedzający poznają jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób,
które sprawdzą czy kandydat nadaje się do wojskowej służby! W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd, przespacerujemy się po
kurorcie. W Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.
2. Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 45 metrów, a
światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich,
3. Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentujące zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką
Pomorza i Gminy Rewal, zobaczymy również pomnik foki Depki.
4. Wycieczka do Motylarni - to dom dla kilkudziesięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z całego świata. Dostępnych
na wyciągnięcie ręki!,
5. Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym można fotografować i podpatrywać ptaki.
SPORT
Kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, multi-sport: aqua fitness, aerobic, frisbee, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie,
zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, poranny jogging dla chętnych, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aquaolimpiada zawody pływackie.
INTEGRACJA
Animacje przy basenie, gry integracyjne, festiwal karaoke, Mam Talent, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe,
przeciąganie liny, wyścigi w workach, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 minut, kręcimy zwariowany obozowy filmik i wrzucamy
na facebooka, baloniada, Wybory Miss i Mistera.
CHILL OUT
Spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie, opalanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży, szalone dyskoteki,
treningi relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowywanie koktajli owocowych, karykatura wychowawcy.

PARK LINOWY + 50 zł/os (płatne tylko na miejscu): pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek, huśtawek itp., to system przeszkód
linowych i platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt, min. 10 os.
AQUAPARK SANDRA + 60 zł/os (płatne tylko na miejscu): największy w regionie aquapark, 10 basenów w tym pełnowymiarowy basen
pływacki, liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży – 90 min. zabawy, min. 10 os.
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* basen odkryty na terenie ośrodka
* bardzo dobra infrastruktura sportowa
* 400 m od plaży
* bogaty program wycieczkowy i rekreacyjny
* dużo zajęć i wycieczek fakultatywnych
* znany kurort
Uwaga:
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Zapisy w biurze przed wyjazdem na
kolonię. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach (atrakcje) lub 25 uczestnikach (wycieczki).
TRYB COVID-19 (obowiązuje do odwołania):
Program, zakwaterowanie, transport oraz procedury postępowania są dostosowane do wytycznych wydanych przez GIS, MZ i MEN dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uczestnicy powinny być zaopatrzeni przez rodziców w maseczki na nos i usta do użycia podczas imprezy.
Rodzice zobowiązani są do podpisania dodatkowego regulaminu zawierającego zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia
epidemicznego oraz podpisanie dodatkowych oświadczeń dołączonych do karty kwalifikacyjnej.
Poszczególne punkty programu mogą zostać odwołane lub zamienione na inne w razie ewentualnego wprowadzenia dodatkowych obostrzeń
przez GIS, MZ i MEN.
Do wyjazdu na obóz może być wymagany ważny Europejski Certyfikat COVID-19 (osoby zaczepione lub ozdrowieńcy) lub / i dodatkowe testy
na COVID-19 wykonane przed wyjazdem
Uwagi:
- Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Zapisy w biurze przed wyjazdem na
kolonię. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach (atrakcje) lub 25 uczestnikach (wycieczki).
- Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
- Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem.
- Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

BON TURYSTYCZNY
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego. Szczegóły na stronie Promocje i bony

Programy fakultatywne
Cesarskie Kąpieliska.
+ 15 EUR/os na wstęp. Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : 6 basenów w tym z wodą
termalną, grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku, spacer po najdłuższym molo w
Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście:
przejazd promem na wyspę Uznam. W cenie wycieczki: transport, opieka pedagogiczna, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze
wszystkich atrakcji, ubezpieczenie oraz prowiant.
Dopłata do diety bezglutenowej.
Dopłata do diety bezmlecznej.
Dopłata do diety bezmleczno-bezglutenowej.
Dopłata do diety wegetariańskiej.
Lasertag i archertag.
Lasertag to laserowy paintball - gra wykorzystująca repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki,
lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów), Dodatkowymi zaletami jest dużo większy
zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej programowalność. Czujniki trafień zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się
taktyki prowadzenia walski w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. Archertag – drużynowa gra, która polega
na zastrzeleniu przeciwnika przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie. Czekają nas
Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawodnicy grają w formule każdy na
każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafień, Medic Box - dwie drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża
drużyna o największej liczbie trafień czy Team Game oraz wiele innych.
Paddleboard - stand up puddle (SUP).
Uczestnik min. 10 lat. To połączenie tzw. longboard z kajakiem, przez co zapewnia stabilność i wygodę manewrowania. SUP jest
aktywnością, która przekona osoby nie do końca swobodnie czujące się w wodzie. Wystarczy do tego odpowiednia deska z wiosłami czyli
paddelboard. Ważna jest umiejętność utrzymania równowagi i właściwego balansowania ciałem. SUP szybko uczy właściwej sylwetki i
umiejetności umiejętności. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą spróbować surfingu, kitesurfingu lub innych aktywności, które
wiążą się z większym ryzykiem. W cenie lekcja pływania + 2 godziny pływania, zabezpieczenie instruktora, deski oraz kapoku. Zajęcia
odbywają się na morzu na płytkiej wodzie przy dobrych warunkach pogodowych.
Park Rozrywki Heide Park.
+ 30 EUR/os na wstęp. Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach
m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy,
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pobyt w Parku w godz. 11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego. W cenie wycieczki:
transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie, oraz prowiant.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Ośrodek Wczasowy “Marta” położony 400 m od morza. Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych,
murowanych pawilonach. Pawilony usytuowane są w otoczeniu lasu sosnowego na 1,5 ha dobrze zagospodarowanej powierzchni. Pokoje 2,
3, 4 - os z łazienkami oraz studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie) z łazienkami. Cały teren jest zagospodarowany zielenią i
ogrodzony. Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół do gry w tenisa i miejsce
na ognisko. Przy ośrodku działa również stołówka i kawiarnia.
WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy
prowiant w dniu wyjazdu, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. Uwaga – dopłaty do diet specjalnych: wegetariańska,
bezglutenowa, bezmleczna, bezmleczno-bezglutenowa.

Terminy i ceny:
01NKHZ/22

26.06.2022 - 07.07.2022

2049.00 PLN

02NKHZ/22

08.07.2022 - 19.07.2022

2099.00 PLN

03NKHZ/22

20.07.2022 - 31.07.2022

2099.00 PLN

Liczba miejsc w promocji ograniczona.
04NKHZ/22

01.08.2022 - 12.08.2022

2099.00 PLN

Liczba miejsc w promocji ograniczona.
05NKHZ/22

13.08.2022 - 24.08.2022

1999.00 PLN

Liczba miejsc w promocji ograniczona.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser). Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie na
promie + suchy prowiant na powrót. Śniadania i kolacje w formie bufetu.
Program rekreacyjno-zabawowy wg opisu.
Opiekę wychowawczą i medyczną.
Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA (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:
Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Dojazd własny, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Konin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole,
Piotrków Tryb., Poznań, Radom, Skierniewice, Toruń, Warszawa, Wrocław
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