POGORZELICA
kolonia i obóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 7–14 i 14–18 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: park linowy, Tropical Islands
nad morzem
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018
Pogorzelica położona w województwie zachodniopomorskim, na Wybrzeżu Rewalskim. Przyciąga rzesze turystów swoją piękną plażą i walorami krajobrazowymi.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka (śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiad serwowany).

  PROGR AM DL A WSZ YSTKICH

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE

1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Ośrodka, w zależności od trasy
ok. godziny 16:00–19:00 zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego wariantu i zajęcia wspólne dla wszystkich:
• kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
• zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską
• wizyta w aquparku „Sandra” w Pogorzelicy z 10 basenami krytymi i odkrytymi,
6 zjeżdżalniami, jacuzzi, z basenami termalnymi z wodospadem ciepłym i zimnym
• wizyta w Parku Linowym pokonanie: mostów, kładek huśtawek itp., uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny
• wycieczka do Centrum Rozrywki w Chełmie Gryfickim – udział w imprezie OPERACJA – INTEGRACJA KDS. Uczestnicy podzieleni na zespoły 12–15-osobowe,
wygrywa zespół który wykona najwięcej zadań, t.j.: pokonanie siatki o wysokości
10 m, rozpalenie ogniska za pomocą krzesiwa, udzielenie pierwszej pomocy medycznej, pokonanie labiryntu, przy pomocy mapy i kompasu znalezienie zaszyfrowanych
miejsc, zbudowanie tratwy i przeprawienie się na drugą stronę stawu itp.
• warsztaty planszomaniaka – rywalizacja uczestników „na planszy”
• piłka nożna – nauka gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry
• warsztaty piłki siatkowej plażowej – zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry
• wizyta na pirackim statku – zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu
• kosmiczna ekspedycja – kosmiczne gry, zabawy, moda i dyskoteka
• balonowa bitwa wodna, aquaolimpiada – zawody pływackie
• konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, festiwal Talentów
• dyskoteki, gry, zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek, gry
terenowe, konkursy, zawody, orientacja w terenie.
12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie. Wyjazd przedpołudniem ok. godziny 10:00–11:00. Powrót do poszczególnych miast
wg rozkładu jazdy.
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  WARIANT Y DO W YBORU:
WARIANT A: wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”, zwiedzanie:
Fortu Gerharda, uczestnicy w atrakcyjny sposób poznają historie Muzeum w czasie
marszruty po wnętrzach Fortu. Wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin i zwiedzanie w interaktywny sposób kompleksu podziemnych korytarzy, w Międzyzdrojach
spacer Promenadą Gwiazd i zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, Planetarium,
wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego.
WARIANT B: Fascynująca podwodna przygoda czyli wycieczka do najnowocześniejszego w Europie Oceanarium w Stralsundzie – gromadzącego ok. 7000 tysięcy
gatunków zwierząt i roślin morskich. Obejrzymy ssaki morskie, fascynujący świat głębokich mórz, 5 ciekawych wystaw tematycznych „wizyta u morskich gigantów” sprawia
wrażenie jakbyśmy przebywali w głębinach. W specjalnych salach skorzystamy z interaktywnych urządzeń służących do zabawy i nauki. Atrakcją jest tunel pod akwarium.
Zwiedzanie Starego Miasta Stralsundu. Zabawa w wodnym parku rozrywki „Hanse-Dom”.
WARIANT C: wizyta w TROPICAL ISLANDS k. Berlina – w bardzo atrakcyjnym i największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie (m.in. pobyt w krainie
tropików z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami,
zjeżdżalnią wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem).

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” w pięknym lesie sosnowym ok. 400 m od morza,
pokoje 3 i 4-osobowe z balkonem i łazienką oraz telewizorem. Ośrodek dysponuje:
stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą, boiskami do piłki nożnej, koszykówki
i siatkówki, zestawem do unihokeja oraz siatkówki plażowej, stołami do ping-ponga,
placem zabaw z elementami parku linowego, basenem letnim, ścianą wspinaczkową.
Teren ośrodka (2 ha) ogrodzony.

40 KRAJOWE – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

11 noclegów w pokojach z łazienkami
wyżywienie 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną
program i wariant wg wybranej opcji
opieka opieka wychowawców, medyczna i ratownika
ubezpieczenie TU AXA (NNW 5000 PLN)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• Wariant B obowiązkowa opłata – 22 EUR
• Wariant C obowiązkowa opłata – 32 EUR

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 osobach.
• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: 100 PLN, zwiedzanie: Starego Miasta, Maszoperia- Muzeum 6D, Oceanarium, godzinny pobyt w Aquaparku „Millenium”
• jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Park: 200 PLN + 30 EUR
• wycieczka do Parku Rozrywki – Legoland: 250 PLN + ok. 40 EUR, park zbudowany
z klocków LEGO, 9 krain tematycznych, pobyt na miejscu ok. 8 godzin
• wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Tropical Islands: 180 PLN + ok. 32 EUR, jednodniowa wycieczka, dla tych którzy nie wybrali wariantu C.
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% całkowitej wartości ceny

  WA ŻNE INFORMAC JE
• każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną legitymację szkolną na
przejazd PKP
• w trakcie wycieczek zagranicznych uczestnik zobowiązany jest do posiadania
ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• pieniądze na realizacje programu i kaucję kadra zbiera pierwszego dnia
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• możliwa dieta wegetariańska

  TR ANSPORT
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni
przed wyjazdem. Informacje o zbiórce na 5 dni przed wyjazdem oraz szczegółowy
rozkład jazdy na www.atas.pl.
Rodzaj transportu

Miasto

Dopłata

Transport realizowany jest przy min. 5 Uczestnikach
Warszawa
Trasa główna: Warszawa – Kołobrzeg – wyjazdy rano w dniu rozpo- 100 PLN
częcia turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu

Pkp
Antenka: PKP,
Polski Bus lub PKS

Bydgoszcz, Łódź, Toruń

100 PLN

Antenka: PKP,
Polski Bus lub PKS

Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław

150 PLN

TURNUSY I CENY
POP-PGK-1
POP-PGK-2
POP-PGK-3
POP-PGK-4

www.atas.pl

26.06–07.07.2018
08.07–19.07.2018
20.07–31.07.2018
01.08–12.08.2018

WARIANT A WARIANT B
WARIANT C
1570 PLN
1650 PLN
1680 PLN
+ 22 EUR
+ 32 EUR
Wolin
Oceanarium
Tropical Islands
w Stralsund – wy– wycieczka
cieczka zagraniczna
zagraniczna

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa

