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

OBÓZ W GÓRACH, wiek: 13 - 18 lat

Zakopanego reklamować nie trzeba – stolica Tatr co roku odwiedzana jest przez tysiące turystów. Zakopane zaprasza nie tylko na górskie
wędrówki, ale również na kąpiele w ciepłych źródłach (kąpielisko "Szymoszkowa"), do Aquaparku, na wiele otwartych imprez muzycznych i
filmowych, do bazarków i sklepików z produktami regionalnymi oraz licznych kawiarenek i knajpek o niepowtarzalnym klimacie.
Dlaczego Tatry? Dlaczego Zakopane? Błogi wypoczynek przy niemal śródziemnomorskiej lagunie, górskie wędrówki, piękne widoki, czyste
powietrze i duuużo dobrej zabawy! Po prostu musicie tam być razem ze swoimi przyjaciółmi! Będziecie podziwiać panoramę Zakopanego z
Gubałówki oraz kąpać w ciepłych wodach Term Chochołowskich, zapominać się w tysiącu sklepików na Krupówkach oraz szaleć w Parku
Linowym.

Program:
KRĘGLE – obozowa rywalizacja na prawdziwej, pięciotorowej, profesjonalnej kręgielni! Jedyny taki obiekt na południu Polski!
Odbędziemy tam emocjonujące zawody! Zobacz, czy jesteś w stanie przechytrzyć innych uczestników – tutaj liczy się precyzja!
RELAX NA GUBAŁÓWCE ORAZ ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO – spacer grzbietem Gubałówki do Butorowego Wierchu (piękna
panorama Zakopanego i Tatr), piesze zejście na dół. Zaprosimy Was także na gwarne i kolorowe Krupówki, chętnym pokażemy
Sanktuarium M.B. Królowej Tatr na Krzeptówkach, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Obiekty Skoczni Krokiew i Kalatówki.
TATRZAŃSKIE WYPRAWY najpiękniejszymi dolinami, nie zapomnij o odpowiednim obuwiu i ubraniu!
KĄPIELISKO "SZYMOSZKOWA" (zależne od pogody) – największy w Polsce zbiornik z wodą geotermalnie podgrzewaną, o
powierzchni 5 tys m2, z atrakcjami typu grzybek wodny, kaskada. Tu się można poczuć jak nad egzotyczną laguną.
FILMOMANIA I KINO LETNIE – miłośnicy filmu wezmą udział w wieczornej imprezie plenerowej „noc hitów kinowych” (seans na
świeżym powietrzu na Polach Krupowych)!
GRA TERENOWA – Czeka na Was wyzwanie, gdzie wykażecie się wieloma umiejętnościami! Zespół, który jako pierwszy zrealizuje
zakręcone zadania z pewnością będzie zadowolony z nagrody. Mapy w dłoń i ruszamy w teren!
ROZGRYWKI SPORTOWE, ping-pong, korzystanie z boisk sportowych. Ponadto gry, konkursy, quizy, wieczór kabaretowy,
podchody, dyskoteki, wieczorne ognisko/grill.
BALONOWE BOMBARDOWANIE, czyli nie ma nudy! Drużyny kilkuosobowe, balony z wodą, siatka oraz ręczniki. Tyle jest
potrzebne do odjechanej gry, w którą bawi się cały świat! Będziecie pękać, jak balony, tyle że ze śmiechu!
Należy zabrać ze sobą: buty za kostkę na wycieczki górskie, ciepły sweter, kurtkę nieprzemakalną, mały plecak, strój kąpielowy,
ręcznik kąpielowy.
SZALEŃSTWO W PARKU WODNYM „TATRALANDIA" - 160 PLN – jeden z największych i najpopularniejszych parków wodnych
w Europie Środkowej. Tutaj będziecie szaleć pośród 14 basenów termalnych z krystalicznie czystą wodą. Czeka na was 21 unikalnych
zjeżdżalni, wodne huśtawki, sztuczny deszcz, wodne wulkany, powietrzne leżaki i gejzery! Na miejscu zobaczycie również egzotyczne
palmy oraz niesamowity piracki żaglowiec, który przeniesie Was w zupełnie inny świat! Tam obserwując przepiękne morskie ryby
będziecie mogli poszukać tajemniczego skarbu piratów. Co więcej, przez cały czas pobytu korzystacie do woli z thallaso terapii, czyli
leczenia morzem – sól zawarta w wodzie ma działanie relaksacyjne i zdrowotne, szczególnie pozytywny wpływ odnotowano na układ
oddechowy i nerwowy. Uwaga: wymagany paszport lub dowód osobisty.
SZALEŃSTWO W PARKU WODNYM „TERMY CHOCHOŁOWSKIE" - 100 PLN – największym kompleksie termalnym na
Podhalu. Łączna powierzchnia lustra wody to nie mal 3000 m2. Głębokość basenów termalnych mieści się w przedziale 1 - 1,2 m. A
jakie trakcje znajdziecie w Chochołowie? 8 basenów whirpool z wodą termalną, 1 basen whirpool z wodą solankową, basen
zewnętrzny (a w nim m.in. rwąca rzeka, siatkówka i koszykówka wodna, dysze wodne, stanowiska do masażu), dolny basen
zewnętrzny (a w nim m.in. rwąca rzeka, wodospad, wulkan, gejzery powietrzne, ściany wodne, siatka do wspinaczki oraz huśtawka
wodna), 2-osobową zjeżdżalnię pontonową z cebulą, zjeżdżalnię pontonową o długości 168 m, 2 zjeżdżalnie rodzinne, łaźnię parową
dla dzieci, grotę solną oraz plac mokry zewnętrzny dla dzieci. A do tego znajdziecie tu basen sportowy wewnętrzny o wymiarach
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16x8 m z systemem monitoringu POSEIDON oraz basen pływacki zewnętrzny o wymiarach 25x10 m, oba o temp. 30 stopni Celsjusza.
WYCIECZKA WYSOKOGÓRSKA W TATRY - 80 PLN – całodniowa wędrówka z przewodnikiem na tatrzański szczyt - Kasprowy
Wierch i/lub Czerwone Wierchy lub do Doliny 5-ciu Stawów. Wymagany odpowiedni do wędrówek strój: buty typu traperki
podwyższone do stawu skokowego, lekka, nieprzemakalna kurtka, ciepła bluza, mały plecak, stan zdrowia pozwalajacy na wędrówkę
i zgoda rodzica/opiekuna (zgoda wyrażana przez rodzica/opiekuna podczas zakładania rezerwacji).
PAKIET ACTIV MAXX - 95 PLN – lubisz czynny wypoczynek? Doskonale! Rodzaj i czas zajęć będą dostosowane do wieku i
możliwości uczestników. Nad bezpieczeństwem czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy, a wszystkie zajęcia odbywać się będą na
specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym terenie.
TYROLKA – 3 x naj: najwyżej położona w Polsce, najdłuższy, bo 350-metrowy zjazd na Podhalu z widokiem na panoramę Tatr,
największa dawka adrenaliny!
WIEŻA MOCY – moc wrażeń dostarczy skok z 12-metrowej wieży na linach. Niezwykłe przeżycie, ogromna frajda!
PARK LINOWY – to wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach. Czekają na
Ciebie stacje składające się z mostów, kładek, belek, pętli, siatek i różnego rodzaju zjazdów: na drabince, trapezie czy na deskorolce.
Uczestnicy przed wejściem do parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask)
i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim.
ESCAPE ROOM – GODZINA NA UCIECZKĘ Z POKOJU - 35 PLN - W samym sercu Zakopanego przeżyjecie niezapomnianą,
pełną emocji ucieczkę z niezwykłego pokoju. Macie 1 godzinę, aby popróbować swoich sił i razem z grupą wydostać się z tego
tajemniczego pomieszczenia...! Zabawa dotyczy jednej wybranej tematyki – wybór nastąpi na miejscu (przykładowe poniżej), liczba
osób min. 6.
“ALICJA W KRAINIE CUDÓW” Chociaż w oryginale to Alicja zasnęła, w tym pokoju Wy będziecie musieli zbudzić się ze snu,
podążając za białym króliczkiem do Króliczej Nory...
"UCIECZKA Z SHAWSHANK" Podanie środków nasennych sprawiło, że strażnik na moment stracił czujność? To jedyna okazja, aby
spróbować wydostać się ze strzeżonego więzienia! Macie niewiele czasu. Przemyślcie każdy ruch!

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Olczański Dworek to nowo powstały obiekt położony na obrzeżach Zakopanego, na tzw. Olczy. Usytuowanie obiektu pozwala na spokojny
wypoczynek, ale jednocześnie zapewnia łatwy dojazd do centrum i szlaków turystycznych. Oferuje przestronne pokoje 2-3-4-5-osobowe z
łazienkami i TV oraz balkonami. Na miejscu serwowana jest pyszna kuchnia domowa i regionalna. Do dyspozycji uczestników jest jadalnia
urządzona w góralskim klimacie, bezpłatny internet Wi-Fi, stół ping-pongowy, grill. W ośrodku możliwa jest dieta bezglutenowa.

Terminy i ceny:
04ZTCZ/21

30.07.2021 - 09.08.2021

1999.00 PLN

05ZTCZ/21

10.08.2021 - 20.08.2021

2149.00 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek - kolacja, ostatni - śniadanie
+ suchy prowiant.
Program rekreacyjno-sportowy wg opisu.
Opiekę wychowawców, przewodnika.
Ubezpieczenie UNIQA TU S.A.: NNW (do 5000 zł).
Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 zł.
Kręgle - turniej.
Wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego (wymagane odpowiednie obuwie).
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 przed zawarciem umowy. UWAGA: ubezpieczenie to nie
podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Wycieczka autokarowa na Słowację i bilety wstępu do TATRALANDII (wymagany paszport lub dowód osob.) - 160 zł.
Pakiet Activ Maxx - 95 zł.
Termy Chochołowskie - wstęp (2,5h) - 100 zł.
Wycieczka wysokogórska - 80 zł.
Escape Room - 35 zł.

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

Data wydruku: 13-06-2021, strona: 2/2
Opublikowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

