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

AKCJA ADRENALINA , wiek: 13 - 17 lat

Położona pośrodku polskiego wybrzeża Łeba jest jedną z najbardziej urokliwych i najchętniej odwiedzanych miejscowości nadmorskich.
Początek sezonu letniego rozpoczyna "Święto Dorsza", ale najważniejszą imprezą jest "Święto Łeby", kiedy to Książę Łeby rozpoczyna letnie
panowanie. Każdego roku w mieście obchodzona jest uroczyście rocznica powołania tego księstwa. Festyny, bale i przemarsz orszaku księcia
nie mają końca. Miasto odwiedzają również zabytkowe auta podczas Międzynarodowego Rajdu Dookoła Polski Antycznych Automobili. To
właśnie w Łebie odbywa się doroczny konkurs rzeźby w piasku oraz cykliczne imprezy żeglarskie i windsurfingowe. Przeprowadzana jest
także Letnia akcja Klubu Happy Events: "Zostań mistrzem owocowych plaż". Przez całe lato na bałtyckich plażach organizowane są imprezy
promujące aktywny wypoczynek na plaży. Począwszy od siatkówki plażowej, regat, kursów pływania, żeglowania, nurkowania, a
skończywszy na aerobiku i występach tanecznych. Do dyspozycji plażowiczów będą: katamarany, deski surfingowe, kajaki. Warto dodać, że
w ostatnich latach zbudowano największy obecnie w Polsce, 20 ha ŁEBA PARK DINOZAURÓW z naturalnej wielkości eksponatami a
nieopodal – w Sarbsku – Sea Park z oceanarium i kinem 5D.
To wymarzona impreza dla osób, które lubią ruch i adrenalinę oraz nie boją się wyzwań. Będziecie aktywnie spędzać czas próbując wciąż
czegoś nowego. Weźmiecie udział w różnego rodzaju aktywnych zajęciach, we wspaniałym otoczeniu morza, jeziora i lasów.
Wszystkie zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników.

Program:
Kajaki i rowery wodne – czas spędzicie na kajakach i rowerkach wodnych pływając w pięknej scenerii Jeziora Sarbsko. Będzie
lekcja bezpiecznego wypoczynku nad wodą i na wodzie, kilka wskazówek, jak obchodzić się z pływającą „maszyną", dowiecie się, jak
wiosłować, by się nie zmęczyć i wyruszycie na wycieczkę po jeziorze.
Interaktywna strzelnica – klimatyczny saloon w stylu Dzikiego Zachodujest jedyną interaktywną strzelnicą w Polsce. Twoim
zadaniem będzie trafić w wyznaczone punkty. Jeśli trafisz, usłyszysz jak zagra pianista, poczujesz krople wody, gracz odkryje swoje
karty i jest szansa, że zobaczysz kościotrupa!
Park Linowy Alfa – niezapomniana przygoda, a zarazem doskonała forma aktywnego spędzania czasu na przeszkodach parku
linowego. Mierząc się z przeszkodami, na całej trasie będziecie przypięci do liny asekuracyjnej. Nad bezpiecznym przebiegiem toku
zabaw czuwają wykwalifikowanie instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu. Park posiada certyfikat bezpieczeństwa Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych. Dysponuje 4 trasami - Trasa "zielona" przeznaczona jest dla dzieci
malutkich. Trasa "żółta" dla dzieci w wikeu szkolnym, natomiast trasy "niebieska" i "czerwona" dla młodzieży i dorosłych.
Paintball – uczestnicy, po zapoznaniu się ze sprzętem, wezmą udział w grze, na wygrodzonym torze z przeszkodami, dostosowznej
stopniem trudności do wieku. Zapewniamy niezawodne markery, maski, mundury oraz kulki z farbą. Będzie to wspaniały sprawdzian
refleksu i współdziałania w grupie.
Ścianka wspinaczkowa – Fantastyczna atrakcja dla miłośników wspinaczek! Ścianka ma 6 różnych torów o różnych stopniach
trudności. Dla każdego, przy odrobinie wysiłku i precyzji, szczyt będzie osiągalny, a z tamtąd widok na wszystkie atrakcje Discovery
Parku! Wspinaczka odbywa się w zabezpieczeniu – specjalnej uprzęży i kasku.
Illuzeum - interaktywne muzeum, łączące magię, naukę, świat optyki i fizyki. Wystawa składa się z ponad 100 eksponatów z
dziedziny optyki i fizyki, a wśród nich kalejdoskop gigant, ruchoma ściana, śpiewająca misa czarodziejów i uciekające skrzaty,
których nigdy uda Ci się policzyć! Obrazy 3D i hologramy oraz wiele zabawnych i zadziwiających doświadczeń i zagadek optycznych.
Adventure Golf Park - Uruchomione w 2016 roku profesjonalne dwunastodołkowe pole do minigolfa. Tory o różnym stopniu
trudności i ukształtowanie terenu przypominające prawdziwe pola do golfa powodują, że gra jest bardzo urozmaicona, ciekawa i
pełna niespodzianek.
PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY
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Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe.
Wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Narodowego, wędrówka po wydmach.
Zabawa na plaży...czemu nie?
Konkurs na Megakarambol – zbudowanie i wodowanie własnej konstrukcji pływającej... lub nie całkiem.
Rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, dla chętnych
aquaaerobik.
Turniej siatkówki plażowej.
FILMOMANIA – noc hitów kinowych.
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek.
Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie itp).
Dyskoteki, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zainteresowanych).
Wstęp na rolkowisko (dla chętnych – konieczne własne rolki i ochraniacze).
(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)
CO ZABRAĆ:
Strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem UV, nakrycie głowy.
BON TURYSTYCZNY
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego. Szczegóły na stronie Promocje i bony

Programy fakultatywne
Dieta bezglutenowa.
Dieta wegetariańska.
Muzeum Figur Woskowych
tutaj spotkasz najwybitniejszych aktorów, sportowców, piosenkarzy… Zdjęcie z Robertem Lewandowskim, Katy Perry lub Prezydentem
Donaldem Trumpem z pewnością będzie niezwykłą pamiątką z wakacji! Z tego muzeum zawsze wychodzi się z uśmiechem na twarzy!
Rejs statkiem 2.
Wycieczka do Aquaparku Reda 2.
To niezwykły kompleks, połączenie ogromnego parku wodnego i oceanarium, gdzie będziecie mogli oglądać prawdziwe ryby i rekiny.
Znajdziecie tu basen urządzony na kształt zamku, okręt piracki z armatkami wodnymi i zjeżdżalniami, Volcano Jacuzzi, liczącą 315 m ścieżkę
wodną oraz wzburzoną wodę z falami sięgającymi do 1,5 m. Możecie tu zjeżdżać z całej masy zjeżdżalni, np. Shark Slide, z której wpłyniecie
wprost do paszczy rekina, 60 m emocjonującego zjazdu poprowadzi Was przez rajskie akwarium, w którym pływają prawdziwe rekiny z
odległej Sri Lanki. Multi Adventure to szeroka zjeżdżalnia idealna na podwójne pontony i wspólne zjazdy, Ultra Speed, na której nabierzecie
prędkości i pokonacie liczne zakręty, Family Slide – pofalowana, szeroka na 3 m i długa na 48 m zjeżdżalnia sprawi, że każdy zjazd będzie
inny. Wszystkie te atrakcje czekają na Was w jednym miejscu!!!
Wycieczka do Sea Parku.
Sea Park Sarbsk jest największym na Pomorzu parkiem rozrywki. Związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, a także kulturą i
historią regionu. Atrakcjami SEA PARKU są: fokarium prezentujące karmienie fok i ich trening medyczny, prehistoryczne oceanarium 3D z
kinem 5D, w którym możemy stanąć "oko w oko" ze stworami zamieszkującymi wody naszej planety miliony lat temu, Muzeum
Marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park miniatur latarni morskich, galeon i park zręcznościowy.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Ośrodek Wczasowy FREGATA to obiekt o bardzo dobrym standardzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3-4
osobowych z łazienkami. Na miejscu znajduje się stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa (ze światłami), kawiarenka,
sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz wypożyczalnia rowerów. Do dyspozycji są również boiska do koszykówki, siatkówki,
mini piłki nożnej, plac zabaw. W ośrodku możliwa jest dieta bezglutenowa lub wegetariańska (za dopłatą).

Terminy i ceny:
01LACZ/22

26.06.2022 - 06.07.2022

2399.00 PLN

02LACZ/22

07.07.2022 - 17.07.2022

2599.00 PLN

03LACZ/22

18.07.2022 - 28.07.2022

2499.00 PLN

04LACZ/22

29.07.2022 - 08.08.2022

2499.00 PLN

06LACZ/22

09.08.2022 - 19.08.2022

2599.00 PLN

06LACZ/22 - ostatnie miejsce TYLKO dla dziewczyny
05LACZ/22

10.08.2022 - 20.08.2022

2599.00 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser), śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek: ciepła kolacja (w wypadku
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przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni: śniadanie + suchy prowiant.
Program rekreacyjno-zabawowy wg opisu.
Opiekę wychowawczą, ratowniczą i medyczną.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 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.
Płatne na miejscu:
Bilard, piłkarzyki, cymbergaje - ok. 2 zł/gra, wypożyczenie roweru ok.- 30 zł/os/dzień, wymagane zebranie grupy.

Transport:
dojazd własny, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Kutno/A1, Leszno, Lublin, Łódź, Mława, Ostróda, Piła, Poznań, Radom, Toruń/A1,
Warszawa, Włocławek/A1, Wrocław
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