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

PO PROSTU wSPAniale! , wiek: 7 - 13 lat

Wakacje w położonej w Pieninanach Niedzicy to możliwość spędzenia niezapomnianych chwil z elementami aktywnego programu nad
jeziorem Czorsztyńskim. To tu znajduje się średniowieczny zamek Dunajec. Jedną z najbardziej tajemniczych kart w jego historii jest
odnalezione inkaskie "kipu" – rodzaj zapisu pismem węzełkowym, które zawiera ponoć informacje o ukrytym skarbie. Zamek był też
plenerem wielu filmów, np. seriali "Wakacje z duchami" i "Janosik".

Program:
Laboratorium urody – stworzymy własne kosmetyki m.in. kremy, błyszczyki, maseczki oraz maski na włosy z naturalnych
składników, które później bedzięcie mogły testować i sprawdzać czy przynoszą efekty. Kto wie może to właśnie Ty stworzyłaś
kosmetyk, który zdziała cuda!
Trendy modowe – porozmawiamy o tym co jest modne w tym sezonie, a co już wyszło z mody, przejrzymy modowe gazety oraz
blogi modowe, sprawdzimy social media najpopularniejszych polskich blogerek modowych. Na koniec przygotujemy prawdziwy
pokaz mody, inspirując się naszymi warsztatami. Przejrzyj swoją walizkę i wystylizuj się na pokaz!
ABC szycia – poznasz podstawowe ściegi ręczne oraz szwy użytkowe i ozdobne. Po powrocie do domu na pewno poradzisz sobie z
małą dziurką na koszulce albo kto wie? Może uszyjesz torebkę albo spódnicę?
Jestem fit! – każda z Was wie, że ruch jest bardzo istotny przy zdrowym trybie życia. Dlatego my nie będziemy tylko siedzieć i grać
na telefonach. Przeprowadzane będą zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali. Rozciąganie, skoki na skakance i sporty
zespołowe to dopiero początek!
Chwila wyciszenia – każdy potrzebuje czasami pobyć w samotności lub odpocząć od problemów dlatego przygotowaliśmy dla was
zajęcia z medytacji oraz jogi. Będziecie mogły zapomnieć o otaczającym Was świecie i przenieść się myślami gdzie tylko chcecie.
Młoda projektankta – każda dziewczyna chciałaby zaprojektować ubranie lub dodatek, w którym mogłaby wyjść na miasto. U nas
to możliwe! Zaprojektujemy i stworzymy koszulke, bluzę lub dresy tye-die. Weźcie ze sobą białe T-shirty. Będzie kolorowo!
Zumba – spędzimy też troche czasu przy muzyce, będziemy tańczyć do Waszych ulubionych kawałków i dobrze się bawić.
Przygotujemy też wspólny układ taneczny w grupach, który zaprezentujemy ostatniego wieczoru podczas WIELKIEJ BITWY
TANECZNEJ! Będzie się działo!
Kurs makijażu – porozmawiamy o tym jakie kosmetyki powinniśmy dobierać żeby wyglądać delikatnie i świeżo. Dobierzemy
wspólnie odpowiednie kosmetyki dla każdej z Was. Kiedy już nabędziecie wystarczającej wiedzy, dobierzecie się w pary i pomalujecie
nawzajem. Na wygraną parę czeka nagroda!
Mistrzyni fryzur – nauczymy się czesać i uplatać przeróżne fryzury, od kucyków poprzez koki, aż do najtrudniejszych warkoczy.
Bardzo przydatna sprawa, czyż nie? Będziecie mogły odciążyć swoją mamę i same uczeszecie się do szkoły.
Slime – każdy już to zna, widział i na pewno się tym bawił, ale czy robiłyście już go same? Pod naszym okiem stworzycie własnego
glutka, ozdobicie go jak wam się tylko podoba i zabierzecie go do domu jako zabawną pamiątkę z naszego wyjazdu!
Girls night – czyli pidżama party, której nie mogło zabraknąć! Bitwa na poduszki, wspólne oglądanie filmu oraz konkursy, występy
karaoke i inne zabawy to coś, czego nie możesz przegapić!
Zamek Dunajec – zwiedzanie zakamarków, które posłużyły za plan do nakręcania serialu ,,Wakacje z Duchami" zobaczymy m.in.
studnię, do której – według legendy – wpadła Brunhilda i lochy, w których więziony był zbójnik Janosik.
Salon gier – kręgielnia, mini golf, bilard, piłkarzyki, ping-pong.
Kąpiele w basenie letnim na terenie ośrodka oraz na kąpielisku w Jeziorze Czorsztyńskim (zależne od decyzji władz gminy).
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dyskoteki.
WYCIECZKA W PIENINY
W programie m. in. Szczawnica – popularny kurort malowniczo położony w dolinie potoku Grajcarek. Promenada spacerowa, Park Zdrojowy
z muszlą koncertową, zegar i figury zwierząt z kwiatów (ulubione miejsca na fotki). Wjazd koleją krzesełkową na Palenicę 722 m n.p.m. (dla
chętnych za dodatkowa opłatą zjazdy wózkami grawitacyjnymi). Odwiedzimy też Wąwóz Homole wydrążony przez potok Kamionka, jeden z
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najpiękniejszych wąwozów w Polsce.
BON TURYSTYCZNY
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego. Szczegóły na stronie Promocje i bony

Programy fakultatywne
Dieta bezglutenowa lub inna (prosimy wpisać w uwagach).
Możliwość przygotowania posiłków bezglutenowych, bezmlecznych, bezlaktozowych, bezcukrowych - prosimy o wybór i wpisanie w
uwagach.
Dieta wegetariańska lub wegańska
Prosimy o wskazanie o zapotrzebowaniu w uwagach.
Laserowy Paintball 2.
Park Miniatur + Park Rozrywki 2.
• Golden Bungee – skoki, salta i akrobacje w uprzęży. Pomyśl, że mógłbyś wzbić się w powietrze, wyżej niż kiedykolwiek! • Tor pontonowy –
zjazdy po specjalnym torze, gdzie poczujesz przyjemny dreszczyk emocji i powalczysz o pierwsze miejsce na mecie! • Dmuchany tor
przeszkód – zdrowa rywalizacja i wyzwania w gronie rówieśników! • Park linowy – najlepsza zabawa dla kochających adrenalinę! Zapnij
uprząż i ruszaj w trasę, aby sprawdzić swoje możliwości (3 trasy o różnym stopniu trudności). • Strefa dmuchańców: tunele, zjeżdżalnie,
fortece, ścianki wspinaczkowe – poczuj wolność i daj upust swojej energii! Zabawy poprawiające sprawność i zwinność. • Park Miniatur
"Spiska Kraina"- najważniejsze zabytki Orawy, Spisza, Podtatrza obejrzymy z bliska w jednym miejscu.
Spływ Dunajcem 2.
Spływ przez pieniński przełom Dunajca to jedna z najbardziej emocjonujących atrakcji Podhala. Rwąca rzeka, cudowne widoki na Trzy
Korony oraz flisackie opowieści składają się na niezapomnianą przygodę.
Wycieczka do ENERGYLANDII 2.
Energylandia to pierwszy w Polsce "Rodzinny Park Rozrywki" z prawdziwego zdarzenia. Oferta rozrywki jest bardzo bogata i każdy może
znaleźć stosowne atrakcje dla siebie. Do dyspozycji jest "Strefa dziecięca – Bajkolandia" i "Strefa familijna". Najwięcej emocji budzi jednak
"Strefa ekstremalna", gdzie do dyspozycji żądnych mocnych wrażeń jest aktualnie 10 "piekielnych machin". Są tu także 4 gigantyczne
rollercoastery (Mayan, Formuła, Speed – najwyższy i najszybszy wodny Roller Coaster na świecie oraz Hyperion – druga najwyższa i druga
najszybsza stalowa kolejka górska w Europie). W 2019 r. otwarto Smoczy Gród z 5 atrakcjami, w tym najwyższą i najszybszą na świecie
drewnianą kolejką górską Zadra. Oj, będzie się działo! Uwaga: Na atrakcjach obowiązuje ściśle określony zakres dolnej i górnej granicy
wzrostu. Jest to warunek konieczny do zachowania bezpieczeństwa. Zakres ten wskazany jest przy poszczególnych atrakcjach.
Wycieczka do Tatralandii ( konieczny paszport lub dowód) 2.
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! Tam obserwując przepiękne morskie ryby będziecie mogli poszukać tajemniczego skarbu piratów. Jednym słowem – na miejscu
czeka Was dużo miłych niespodzianek! 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. Ze
względów epidemiologicznych decyzja o realizacji wycieczki nastąpi ok. 7 dni przed turnusem.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Hotel PIENINY** – położony wśród zieleni, w niewielkiej odległości od Jeziora Sromowieckiego i niedzickiego Zamku Dunajec. Oferuje
pokoje 2, 3-osobowe, apartamenty i pokoje typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, telefonem, radiem. Do dyspozycji gości bogata
infrastruktura sportowo-wypoczynkowa: boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, boisko do badmintona, mini golf, plac
zabaw, trampolina, stoły do tenisa stołowego, salon gier, bilard, air hokej, dart, piłkarzyki, kręgielnia, wypożyczalnia rowerów, miejsce na
organizację ogniska, basen letni.

Terminy i ceny:
02NRCZ/22

07.07.2022 - 17.07.2022

2149.00 PLN

03NRCZ/22

18.07.2022 - 28.07.2022

2149.00 PLN

04NRCZ/22

29.07.2022 - 08.08.2022

2149.00 PLN

05NRCZ/22

09.08.2022 - 19.08.2022

2149.00 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek, kolacja, ostatni śniadanie +
suchy prowiant.
Opiekę wychowawców, przewodnika.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A.: NNW (do 5000 zł).
Program rekreacyjno-sportowy wg opisu.
Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 2 zł, a do Turystycznego Funduszu Pomocowego 2 zł.
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PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej):
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Programy i świadczenia fakultatywne.

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