rezerwacje@mirasol.pl

Obóz windsurfingowy - Dźwirzyno - oferta nr 408
Wiek

13-19 lat

Ilość dni

14

Miejscowość

Dźwirzyno

Tematyka

Obozy
windsurfingowe

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1799.00 zł

Ośrodek
Zakwaterowanie Wypoczynkowy
Perła

Szczegóły oferty
Nauka windsurfingu:
25 godzin zajęć windsurfingu, w tym 20 godzin szkolenia z instruktorem oraz 5 godzin samodzielnego pływania z
zabezpieczeniem
zajęcia odbywają się na jeziorze Resko w bazie szkoły windsurfingowej Balticsurf
każdy uczestnik spędza dziennie na desce 2-3 godziny i ma do dyspozycji: deskę z żaglem (deska mieczowa Fanatic
Viper, żagle monofilmowe i dacronowe w rozmiarach 1, 5 m² - 5, 0 m²), kamizelkę asekuracyjną oraz zabezpieczenie
z łodzi motorowej
na zakończenie obozu/kolonii rozgrywane są tradycyjne obozowe regaty, pierwsze trzy miejsca premiowane są
atrakcyjnymi nagrodami
W programie obozu windsurfingowego dla początkujących:
podstawy żeglowania
podnoszenie żagla z wody
żeglowanie na halsie, ostrzenie/odpadanie
obroty deską pod wiatr, obroty deską z wiatrem
halsowanie, żeglowanie z wiatrem (fordewind, baksztag)
W programie obozu windsurfingowego dla średniozaawansowanych:
taklowanie i trymowanie sprzętu (deska + pędnik)
teoria żeglowania (prawo drogi, zasady fair play)
start z plaży, jazda na halsie (prawidłowa pozycja)
zwrot na wiatr (sztag)
zwrot z wiatrem (rufa wypornościowa)
wprowadzenie deski w ślizg
technika jazdy w trapezie

Program rekreacyjny:
Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu, w programie: spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, zwiedzanie
starówki kołobrzeskiej, pobyt w Aquaparku Milenium, korzystanie z wszystkich atrakcji: basen sportowy, basen
rekreacyjny, dzika rzeka, 2 rynny wodne, 4 jacuzzi
Zajęcia sportowe i rekreacyjne pływanie , siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, unihokej.
Piesze wycieczki: wokół Jeziora Resko i do portu
Zajęcia wieczorne konkursy , quizy, dyskoteki , rywalizacja , eventy
Zajęcia tematyczne: malowanie, rysowanie, śpiewanie, występy aktorskie, bieg terenowy z zadaniami
Ognisko z pieczeniem kiełbasek i piosenkami
Pamiątkowe zdjęcia dla każdego uczestnika do pobrania z dysku.

Dodatkowe zajęcia fakultatywne:
Fakultatywna wycieczka do Niemiec
Wycieczka autokarowa do Tropical Island pod Berlinem, całodniowy pobyt na egzotycznej, tropikalnej wyspie, ekspedycja
po tropikalnym lesie, piaszczysta plaża z palmami, dżungla, Laguna Bali, egzotyka Morza Południowego, podziemne
zjeżdżalnie, groty, wodospady, zjeżdżalnie na oponach, turbo zjeżdzalnie i wiele innych, unikalnych wodnych atrakcji!
Konieczność posiadania ważnego paszportu. Koszt wycieczki: 200 zł + 35 €

Fakultatywna wycieczka do Kopenhagi
W programie całodzienny pobyt w Kopenhadze, Syrenka Kopenhaska, Odprawa warty Gwardii Królewskiej, Kościół
Marmurowy, pomnik Andersena, spacer po najdłuższym deptaku północnej Europy oraz rejs po kanałach Kopenhagi.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.
Koszt wycieczki: 280 zł + 10 €

Uwaga: można wziąć udział tylko w jednej wycieczce fakultatywnej

Kurs tenisa
Chętnym proponujemy naukę tenisa z instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, opłata zawiera także sprzęt. Koszt nauki:
250 zł
Kurs fitness
Treningi z instruktorem fitnessu, 8 h podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, ćwiczenia wzmacniające i
koordynacyjne, stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, piłki fitness, porady dietetyczne. Koszt kursu: 170 zł
Zakwaterowanie:
Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w Dźwirzynie, miejscowości znanej z jednej z najpiękniejszych i najczystszych plaż na
wybrzeżu, położonej między brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko; wydmy porośnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny
element miejscowego krajobrazu.
pełne wyżywienie;
pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami
w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki nożnej, tenis stołowy;

Dojazd:
Z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania.

Cena obejmuje ponadto: opiekę pedagogiczną i medyczną, wszystkie wstępy, ubezpieczenie

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.

