rezerwacje@mirasol.pl

Obóz gier planszowych - Uniejów - oferta nr 3014
Wiek

12-16 lat

Ilość dni

11

03.07.2019 - 13.07.2019

Miejscowość

Uniejów

14.07.2019 - 24.07.2019

Tematyka

Obozy aktywne

25.07.2019 - 04.08.2019

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

05.08.2019 - 15.08.2019

Ośrodek
Zakwaterowanie Wypoczynkowy
„VANTUR”

Terminy wyjazdu:

16.08.2019 - 26.08.2019
Cena za osobę
1849.00 zł

Szczegóły oferty
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona. Ceny promocyjne zmieniają się na bieżąco. Cena
ostateczna zostanie podana w potwierdzeniu rezerwacji.
Wakacje w pierwszym polskim uzdrowisku termalnym Uniejowie będą naprawdę wyjątkowe! Poczujesz turystyczny klimat
miasteczka ulokowanego ok. 60 km od Łodzi, nad Wartą, nieopodal zalewu Jeziorsko. Skorzystasz z nowoczesnego
kompleksu termalno -basenowego, wyposażonego w baseny kryte i otwarte oraz zespół odnowy biologicznej. Zabaw się na
wyspie z jacuzzi, poczuj prądy rwącej rzeki, korzystaj ze zjeżdżalni, zamku oraz brodzika. Znajdziesz się na terenie ośrodka
"VANTUR" w Księżnych Młynach (ok.15 km od Uniejowa), w otoczeniu lasów, nieopodal Warty. Bogata infrastruktura
ośrodka zapewni Ci rozrywkę boiska do plażowej piłki nożnej i siatkówki, sala wielofunkcyjna, kominkowa i dyskotekowa,
zadaszone miejsce na ognisko. Odwiedzisz także wspaniały kompleks termalno-basenowy w Uniejowie. Podczas wizyty w
Zoo Safari Borysew znajdziesz się "na wyciągnięcie ręki" z najgroźniejszymi drapieżnikami świata, takimi jak: białe tygrysy
bengalskie, białe lwy, pantera śnieżna, a także z lemurami, bawołami i tapirami. Ponadto zobaczysz 8 gatunków antylop, 3
gatunki zebr oraz 4 gatunki małp. Są tu także kangury, kajmany, wielbłądy dwugarbne. W sumie na prawie 26 hektarach
zgromadzono ponad 500 zwierząt reprezentujących 90 gatunków z 5 kontynentów. Całość uzupełnią wycieczki nad zalew
Jeziorsko, z jedną z najdłuższych tam w kraju oraz do Uniejowa, gdzie znajduje się średniowieczny zamek.
Program
Oderwij się na trochę od tabletu i smartfona! Przekonaj się, że gry w realu dają tyle samo emocji i zabawy co te
elektroniczne! Podczas obozu zagrasz w Gwinta lub Heartstone (gry karciane z uniwersum Wiedźmina i Word of Warcraft)
gry wymagające szczegółowego planowania i indywidualnego potraktowania każdego przeciwnika. Poznasz ciekawe
strategie, najlepsze układy kart i wszystkie tajniki gry. Jeżeli wolisz dynamiczniejszą rozgrywkę to spodoba Ci się Jungle
Speed, gra polegająca na jak najszybszym pozbyciu się kart ale aby to zrobić musisz złapać specjalny totem! W grze
Mamy Szpiega będziesz miał możliwość wcielenia się w szpiega i wykiwania innych uczestników gry, chyba że widzisz się
w roli agenta kontrwywiadu? Podczas gry w Carcassonne będziesz miał okazję tworzyć twierdzę, miasta i drogi rywalizując
z innymi uczestnikami o najlepsze lokacje! Jeżeli jesteś rządny prawdziwej przygody mamy dla Ciebie Munchkin, grę w
której „zabijasz” potwory, zgarniasz magiczne przedmioty i złoto. Po godzinach spędzonych na graniu stworzysz własną
grę planszową, a podsumowaniem obozu będzie gra terenowa w której konieczne będzie zlokalizowanie punktu
kontrolnego i wykonanie znajdującego się tam zadania. Ponadto razem z innymi uczestnikami zrealizujesz program
wspólny dla wszystkich obozów oraz dwa razy odwiedzisz termy w Uniejowie.
Program fakultatywny
Pakiet multimedialny: seans w mobilnym planetarium, gra w hełmie VR (20 min), mini warsztaty z robotyki (2 godziny) –
koszt 120 zł.
Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy„VANTUR” w pokojach 3 osobowych z łazienkami w pawilonie hotelowym, w otoczeniu lasów,
nieopodal Warty. W ośrodku – boiska do plażowej piłki nożnej i siatkówki, sala wielofunkcyjna, kominkowa i dyskotekowa,
zadaszone miejsce na ognisko.
Świadczenia
Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „VANTUR” 10 noclegów w pokojach 3 osobowych z łazienkami w pawilonie
hotelowym.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki w formie bufetu). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Wyjazd dziecka wymagającego specjalnej diety możliwy jest tylko po
uzyskaniu zgody organizatora najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu (dieta może być dodatkowo płatna).
Zapewniamy uczestnikom stały dostęp do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport: autokar z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: NNW – 15.000 PLN. Opieka pedagogiczna i sportowa.
Opieka pedagogiczna i sportowa. Realizacja programu.

Informacje praktyczne
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i predyspozycji
psychofizycznych uczestników. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa i pod nadzorem instruktorów.
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w Polsce, wyszczególnionych w planie podróży. Bilet wstępu do Kompleksu
termalno-basenowego w Uniejowie obejmuje korzystanie ze strefy basenowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym basenów
solankowych termalnych, nie obejmuje opłat w strefie restauracyjnej i strefie saun.
Należy ze sobą zabrać: kartę kwalifikacyjną, nieprzemakalną kurtkę i ciepły sweter (lub polar), dres, strój kąpielowy,
ręczniki (plażowy i kąpielowy), legitymacje szkolną oraz co najmniej dwie pary butów sportowych, nakrycie głowy, okulary
przeciwsłoneczne oraz krem ochronny z filtrem UV. Zapewniamy wszelki sprzęt specjalistyczny, potrzebny do realizacji
programu poszczególnych obozów.
Planowany przyjazd do ośrodka w godz. 15.00-18.00.
Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 07.30-08.30.
Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 08.00.

Jak rezerwować
Aby wstępnie zarezerwować wyjazd, Klient powinien:
-podać w wyszukiwarce parametry obozu/kolonii , którymi jest zainteresowany . (np. kraj, miasto, tematykę wyjazdu, wiek
itp.) i kliknąć Wyszukaj oferty
-po wyświetleniu wyników wyszukiwania przeczytać opisy wyjazdów, wybrać jeden z nich i kliknąć Przejdź do
rezerwacji , gdzie znajduje się Formularz rezerwacyjny
-wypełnić Formularz rezerwacyjny, w którym należy podać prawidłowe dane osobowe uczestników wyjazdu, niezbędne
do dokonania rezerwacji
-po wprowadzeniu danych zaakceptować Regulamin i Warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej
(znajdujące się przy opisie oferty) i kliknąć Wyślij
Kolejne kroki:
- po potwierdzeniu telefonicznym i mailowym przezKonsultanta mirasol.pl dostępności miejsc i otrzymaniu mailem
Potwierdzenia rezerwacji,
należy wpłacić wymaganą zaliczkę lub całą kwotę za wyjazd
- w momencie dokonania wpłaty zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za
pośrednictwem Agenta (mirasol.pl)
i jest to równoznaczne z akceptacją przez KlientaUmowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
- w ustalonym przez Organizatora terminie Klient zobowiązany jest dowpłacenia pełnej opłaty za wyjazd oraz do
dostarczenia wymaganych przez
Organizatora dokumentów
-po przesłaniu pełnej wpłaty i dokumentów Klient otrzyma drogą mailową dokumenty podróżne (skierowanie),
które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej oraz dojazdu i są podstawą przyjęcia
uczestnika na obóz / kolonię.

