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TAJEMNICE TWIERDZY USTKA, wiek: 8 - 13 lat

Ustka to jedno z najpopularniejszych miast nadmorskich. Portowy klimat oraz uzdrowisko z kąpieliskiem morskim sprawiają, że czas tutaj
spędzony to cudowne chwile. Miasto posiada urokliwą starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, kościołami i latarnią morską oraz słynną
nadmorską promenadę, na której latem odbywa się wiele imprez. Znajdujące się w obrębie miasta wydmy nadmorskie kryją wiele tajemnic
związanych z budową tzw. Twierdzy Ustka. W Ustce co roku odbywają się Mistrzostwa Polski w wypłukiwaniu bursztynu "Złoto Bałtyku".
Warto zajrzeć do Muzeum Chleba oraz Muzeum Minerałów. W Ustce uruchomiono latem 2015 r. Park Wodny z wieloma basenami,
zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji.

Program:
Kolonia stworzona dla najmłodszych pasjonatów historii. W czasach II Wojny Światowej ten znany kurort miał stać się twierdzą z
największym portem żeglugowym. Dziś, w Parku Historii Twierdzy Ustka można poznać sekrety, które kryją niemieckie bunkry i umocnienia
wojenne, zwane Baterią Blüchera. Częścią parku są podziemia, w których stworzono nowoczesne multimedialne muzeum.
MILITARNA PRZYGODA W TWIERDZY USTKA! (przykładowe zajęcia)
Survival – to podstawowe umiejętności każdego żołnierza. Survival uczy samodzielności, często też ujawnia ukryte zdolności...
Nauczysz się rozpalać ogień bez użycia zapałek oraz rozstawiać namiot z pomocą 2 wojskowych pałatek. No, to do dzieła!
Turniej łuczniczy – zajęcia na łucznicy w formie kursu. Nauka prawidłowej pozycji, zakładania strzał, naciągania cięciwy,
celowania, puszczania cięciwy, aby na koniec wziąć udział w punktowanym turnieju z nagrodami – niespodziankami!
Strzelnica ASG – czyli z wiatrówkami na plastikowe kulki. To wierne kopie karabinów snajperskich, karabinów maszynowych oraz
repliki broni krótkiej. Zawody rozgrywane do wystrzelania magazynku (ok. 40 kulek) do nieruchomych celów.
Zwiedzanie bunkrów i umocnień Twierdzy Ustka z przewodnikiem – zachowany spory fragment zbudowanych przed II wojną
światową umocnień, tzw. Bunkry Bluchera, zostały udostępnione do zwiedzania.
Tor komandosa na strzelnicy ASG – bieg z przeszkodami z karabinem w ręku, rywalizacja na czas. Sprawdź się!
Strzelnica paintballowa – strzelanie do nieruchomych celów, do dyspozycji masz 2 x 50 kulek z farbą. A może rozegramy
prawdziwą bitwę drużyn strzelających do siebie? Spokojnie, to tylko zabawa!
Gra terenowa – w kilkuosobowych zespołach na podstawie kart zadań oraz mapki będziecie rozwiązywać zagadki...! Brzmi nieźle?
(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)
A do tego:
Plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika.
Wodne ABC – bezpieczeństwo w wodzie, gry i konkursy.
Wstęp do Aquaparku Lubicz.
W niezwykłym Muzeum Minerałów będziemy mieli też okazję zobaczyć m.in. kolekcję amonitów, szkielet i jajo dinozaura, kolekcję
muszli i pokaźne zbiory kryształów – m.in. jeden z największych kryształów górskich.
Uwaga:
Należy zabrać ze sobą wygodne ubranie np. dres i obuwie, które mogą ulec ubrudzeniu lub zniszczeniu podczas zajęć programowych.
WYCIECZKA DO DOLINY CHARLOTTY - 65 PLN
Dolina Charlotty z ZOO Wodnym Safari i Fokarium – to moc niezapomnianych wrażeń dla małych i dużych! Odbędziemy fantastyczny
rejs łodzią, która zabiera uczestników w podróż dookoła świata. Tematyczne wysepki: Afryka, Ameryka Płd. i Australia zamieszkałe
są m.in. przez: kangury, zebry, makaki japońskie, kapucynki czubate, strusie, emu i bociany, a rejs ukoronowany zostanie
zacumowaniem na wyspie lemurów, którą zamieszkują małpiatki z Madagaskaru: Król Julian i jego wesoła banda. Obejrzymy też
jedno z największych w Polsce fokariów!
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PARK WODNY 3 FALE (2 H) - 65 PLN
To jeden z największych Parków Wodnych Pomorza i przede wszystkim idealne miejsce do wyśmienitej zabawy. Znajdziesz tu szereg
atrakcji z dodatkową dawką adrenaliny: basen rekreacyjny z wodnym wulkanem, powietrznym gejzerem oraz rwącą sztuczną rzeką,
wieżę adrenaliny o wysokości 30 m z 3 zjeżdżalniami i basenem lądowiska, zewnętrzny basen solankowy z gejzerami i podwodną
iluminacją świetlną, a także plażę z leżakami do kąpieli słonecznych. Na młodszych czeka brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią.
PARK LINOWY „NA WYDMIE” - 40 PLN
Usytuowany w pasie nadmorskim w sosnowym lesie to niezwykłe miejsce stworzone przez pasjonatów aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu. Wśród klimatycznych wydm z widokiem na morze czeka 60 atrakcji na 4 trasach (łatwej, dwóch średnich i
trudnej). Trasa łatwa do pokonania oferuje m.in. most zwodzony, belki, skoki indiańskie. W skład trasy trudnej wchodzą m.in. skok
tarzana, makarony, schody Jakuba, trapez podwójny i wiele innych.
SEANS W KINIE 7D - 25 PLN
Cechą charakterystyczną kina jest trójwymiarowy efekt (3D), ale również dimension, czyli 7D. Widz odczuwa film zmysłami – zapach,
powiew powietrza, temperatura, wibracje, zmiany pozycji, dotyk. Kino 7D max to także niesamowite nagłośnienie oraz
unowocześnione technicznie fotele – opcja poruszania fotelem do przodu, do tyłu i na boki. Uwaga: Wymagana zgoda rodziców na
udział w seansie dzieci ze względu na ryzyko choroby lokomocyjnej, nadwrażliwośći dźwiękowej, problemów ze wzrokiem itp.
REJS STATKIEM - 30 PLN
Wypłyniemy wspólnie na rejs statkiem po Morzu Bałtyckim w pirackim stylu.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Ośrodek wczasowy Niezapominajka położony wśród sosnowego lasu na wydmie, w odległości ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Teren
ośrodka (2,5 ha) jest ładnie zagospodarowany z alejekami spacerowymi, ogrodzony i bezpieczny. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka,
kawiarnia i sala kinowa z multimediami, bilard i miejsce do organizowania ognisk. Aktywny wypoczynek umożliwiają: boiska do siatkówki
plażowej, boiska do Beach Soccera, koszykówki, sala rekreacyjna wyposażona w stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry planszowe i inne. W
ośrodku znajduje się równiez sala kinowa, zaś zaraz obok Park Wodny. Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami i TV.

Terminy i ceny:
02UMCZ/21

08.07.2021 - 18.07.2021

1849.00 1999.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
03UMCZ/21

19.07.2021 - 29.07.2021

1799.00 1999.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
04UMCZ/21

30.07.2021 - 09.08.2021

1799.00 1999.00 PLN

Cena promocyjna. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser). Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Pierwszy posiłek ciepła
kolacja, ostatni śniadanie + suchy prowiant.
Program rekreacyjno-zabawowy wg opisu.
Wstęp do Aquaparku Lubicz.
Bilety wstępu do Twierdzy Ustka i Muzeum Minerałów.
Opiekę wychowawczą, ratowniczą i 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):
Ubezpieczenie UNIQA TU S.A. od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np. choroba,
zalecamy wykupienie) – 80 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 do Doliny Charlotty – 65 zł.
Park Wodny 3 Fale – 65 zł.
Park Linowy Na Wydmie – 40 zł.
Seans w kinie 7D – 25 zł.
Rejs statkiem – 30 zł.
Płatne na miejscu
Bilard, piłkarzyki – ok. 2 zł/gra
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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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