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: 13 - 18 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 Międzyzdrojów i na wyspę Wolin. W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd. W Wolińskim
Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.
2. Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych i platform, uczestnicy
wyposażeni są w profesjonalny sprzęt.
3. 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.
4. Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentujące zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką
Pomorza i Gminy Rewal, zobaczymy również pomnik foki Depki.
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.
Uwaga:
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 15
uczestnikach (atrakcje) lub 25 uczestnikach (wycieczki).

Programy fakultatywne
Cesarskie Kąpieliska.
+ 15 EUR/os na wstęp
Dopłata do diety bezglutenowej.
Dopłata do diety bezmlecznej.
Dopłata do diety bezmleczno-bezglutenowej.
Dopłata do diety wegetariańskiej.
Lasertag i archertag.
Paddleboard - stand up puddle (SUP).
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Park Rozrywki Heide Park.
+ 30 EUR/os na wstęp

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:
01NMHZ/21

27.06.2021 - 08.07.2021

1849.00 PLN

02NMHZ/21

09.07.2021 - 20.07.2021

1899.00 PLN

03NMHZ/21

21.07.2021 - 01.08.2021

1899.00 PLN

04NMHZ/21

02.08.2021 - 13.08.2021

1899.00 PLN

05NMHZ/21

14.08.2021 - 25.08.2021

1799.00 PLN

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):
Ubezpieczenie UNIQA TU S.A. od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np. choroba,
zalecamy wykupienie) - 75 zł. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić w dniu zawarcia umowy. UWAGA: ubezpieczenie to nie
podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Park Rozrywki „Heide Park” - 220 zł/os + 30 EUR/os na wstęp.
„Cesarskie Kąpieliska” - 80 zł/os + 15 EUR/os na wstęp.
Lasertag i archertag - 50 zł/os.
Paddleboard - stand up puddle (SUP) - 80 zł/os.
Dopłata do diet specjalnych: wegetariańska + 180 zł, bezmleczna + 180 zł, bezglutenowa + 240 zł, bezmleczno-bezglutenowa + 300
zł.
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp.

Transport:
Bydgoszcz, Częstochowa, Dojazd własny, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Piotrków Tryb., Poznań, Radom, Toruń,
Warszawa, Wrocław
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