DARŁÓWKO
kolonie i obozy tematyczne

wiek uczestników: 7–9, 10–12, 13–15,
15–18 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: park wodny, plaża, gry, zabawy
nad morzem
PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018
Zapraszamy do Darłówka na spędzenie niezapomnianych dni nad morzem, a przy
okazji z bogatym program i mnóstwem przygód.

 PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Darłówka, w zależności od
trasy ok. godziny 18:00 – 19:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wycieczki wspólne dla wszystkich:
Park wodny „Jan”: szaleństwo wodne w basenach wypełnionych wodą morską,
korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi. Wycieczka do
elektrowni wiatrowej: przyjrzymy się z bliska najwyższym w tej części Europy wiatrakom i dowiemy się, jak funkcjonują generatory prądu i farma wiatrowa. Wycieczka do
Darłowa: rejs tramwajem wodnym „Księżna Zofia”, podczas którego zobaczymy 5-cio
kilometrowe nadbrzeża kanału i portu morskiego i słynny, rozsuwany most, odwiedzimy piękną Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich. Uczestnictwo
w otwartych imprezach: na terenie Darłówka i Darłowa. Plaża, słońce i kąpiele: odpoczynek na plaży, kąpiele wodne pod opieką ratownika. Ogniska i dyskoteki.
12 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
PROGRAM KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 lat)
Poszukiwacze skarbów na nadmorskich plażach: wyprawa z wykorzystaniem wykrywacza metalu, tajnych map i zaszyfrowanych wiadomości w poszukiwaniu skarbów.
Wyprawa w poszukiwaniu bursztynu. Gra terenowa: tory przeszkód nie do zdobycia.
Laserowy paintball. Rozgrywki na świeżym powietrzu w specjalnie do tego celu przygotowanej arenie z dmuchanych przeszkód. Drużyny mierzą się ze sobą w laserowych
pojedynkach. Zabawy kreatywne: projektowanie i budowanie obiektów pływających,
tworzenie strojów współczesnych piratów.
PROGRAM OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 lat)
Park linowy „Nad Bałtykiem” – czyli chwila emocji, pod nadzorem instruktorów będziecie mieli okazję pokonać trasę z elementami wspinaczki, tyrolki oraz sprawdzić się na
moście linowym. Kręgielnia: obozowa rywalizacja. Turniej na profesjonalnej, kręgielni.
Kajaki: nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz. Wycieczka rowerowa: wzdłuż
brzegu morskiego (Darłówko – Wicie – Jarosławiec). Możliwość korzystania z siłowni na
terenie ośrodka – zajęcia w ośrodkowej siłowni wyposażonej w drabinki, hantle, orbiter,
rowerki, mini atlas. Będzie rozgrzewka, próby kondycyjne i trening. Wycieczka do Darłówka – zwiedzanie miasta, latarni morskiej, portu.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami, i wyżywienie 3 posiłki dziennie, deser i suchy
prowiant na drogę powrotną
• program rekreacyjno-zabawowy wg opisu
• opieka pedagogiczna, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
DLA WSZYSTKICH
• rejs statkiem – 20 PLN

44 OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygnacji z imprezy (dobrowolne, zalecamy
wykupienie) kolonie poszukiwacze przygód i obóz 100 Atrakcji – 70 PLN (deklaracja
zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg (bagaż główny i podręczna torba). Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z UV
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN

 TRANSPORT
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:00.
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący
kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem.
Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na
www.atas.pl.
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd

Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

OW DIUNA 2 obiekt o bardzo dobrym standardzie, znajdujący się we wschodniej części
Darłówka, nad samym morzem, przy wejściu na plażę. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie: boiska do piłki nożnej i plażowej siatkowej, liczne świetlice i sale
ze sprzętem audiowizualnym, siłownia, kawiarenka i nowoczesna stołówka, stół ping-pongowy, miejsce na ognisko i do grillowania.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek –
ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

 DODATKOWE OPŁATY

• WIOSKA HOBBITÓW: nocna gra fabularna, której akcja rozgrywa się w Wiosce Hobbitów. Jest to wyprawa przez ciemny las, musicie bezpiecznie dostarczeyć jaja do
gniazda Smauga. Dodatkowo drużyna zwiedzi muzeum smoka – 80 PLN
DLA KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 LAT)
• PAKIET ATRAKCJI 1D: GOKARTY wycieczka ścieżkami rowerowymi, TRAMPOLINA,
PARK LINOWY zabawy na wysokości, STRZELECTWO, KAJAKI 1 x 1,5 godz – 110 PLN
DLA OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 LAT)
• dodatkowy wstęp do Parku Wodnego – 22 PLN
• PAKIET AKTYWNY 1M: PAINTBALL: 3 godz. gry, po 200 kulek/osobę, TECHNIKI
LINOWE: wiązanie przydatnych węzłów, konstruowanie i pokonywanie mostów linowych, GRY SURVIVALOWE: tory przeszkód nie do zdobycia, STRZELECTWO – 150 PLN
• PAKIET AKTYWNY 2M: ARCHERY TAG: zabawa podobna do paintballa, ale z wykorzystaniem łuków! Rozgrywki drużynowe pomiędzy dmuchanymi przeszkodami,
bezpieczne strzały z piankową konstrukcją – 50 PLN

Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma
Powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

Gdańsk

Katowice

15:00

13:00 120 PLN

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku
na Kraków)
Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar 06:30
Katynia (w kierunku Wrocławia).

20:30 180 PLN

Łódź

Hipermarket E. Leclerc, ul. Inflancka 45, przy stacji
paliw Leclerc.

10:15

18:00 150 PLN

Poznań

Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5,
przy McDonalds.

12:30

13:30 150 PLN

Warszawa

Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej.
Powrót: Pl. Bankowy

08:00

20:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH
Parking TESCO, Toruńska 101
UWAGA: tylko II i III turnusie

Bydgoszcz

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

25.06–06.07.2018
07.07–18.07.2018
19.07–30.07.2018
31.07–11.08.2018

www.atas.pl
www.atas.pl

KOLONIA 7–12 lat
1569 PLN
1669 PLN
1669 PLN
1669 PLN

13:00

15:00 120 PLN

OBÓZ 13–18 lat
1599 PLN
1699 PLN
1659 PLN
1659 PLN

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

