rezerwacje@mirasol.pl

Obóz pływacki - Jarosławiec - oferta nr 577
Wiek

13-16 lat

Ilość dni

11

Miejscowość

Jarosławiec

Tematyka

Obozy pływackie

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1599.00 zł

Zakwaterowanie OK-W "Rafa"

Szczegóły oferty
Program
W tej niewielkiej, ale malowniczej miejscowości z najczystszą wodą na wybrzeżu środkowym Bałtyku zrealaksujesz się od
wszystkich szkolnych trosk. Do tego cudowne zachody słońca, turniej na strzelnicy czy kąpiele w basenie, a to tylko
niektóre z wielu atrakcji jakie czekają na Ciebie.
Obóz przeznaczony dla młodzieży i dzieci, które zarówno zaczynają swoją przygodę z pływaniem jak i dla tych, którzy chcą
doskonalić się w tej dyscyplinie. Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen z podgrzewaną wodą i jacuzzi. W trakcie
codziennych (oprócz niedzieli), dwóch jednogodzinnych treningów, instruktorzy skupią się na nauczaniu i doskonaleniu
poszczególnych stylów pływackich. Podczas obozu nauczycie się również podstaw ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy oraz prawidłowego korzystania z podstawowego sprzętu ratowniczego oraz reagowania na sygnały sędziego
podczas zawodów pływackich.
Oprócz zajęć jeździeckich, czekają na was liczne atrakcje dodatkowe: multimedialne Muzeum Bursztynu, militarny dzień
nad jeziorem Wicko (strzelanie z łuku i wiatrówki oraz sprawnościowy tor przeszkód). Zorganizujemy Wam zajęcia sportowe
i rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa i nożna, badminton, kąpiele w morzu pod nadzorem ratowników, spartakiady i
konkursy z nagrodami, dyskoteki, karaoke, ognisko, dla chętnych chrzest morski, a także wyścigi rzędów, gry planszowe,
terenowe i fabularne (Monopoly Avengers, Mafia, Prawo Dżungli, Dixit, Alias Party, Białe i Czarne Historie) rozwijające
wyobraźnię i uczące współpracy w grupie. Odwiedzicie zjawsikową latarnię morską i popłyniecie w rejs żaglówką po
jeziorze Wicko. Nie zabraknie tematycznych wieczorków: „Piżama Party”, „Mam Talent”, karaoke, wybory „Miss i Mistera”
czy „Śluby Obozowe”.
Program fakultatywny
Oceanarium i Aquapark w Stralsund (Niemcy) – wycieczka do najnowocześniejszego oceanarium w Europie i
wspaniała zabawa w wodnym parku rozrywki z ciepłym posiłkiem. – 385 zł
Podczas wycieczki zapewniamy: ciepły posiłek, transport, bilety wstępu, obsługę pilota-przewodnika, prowiant oraz
ubezpieczenie KL i NNW za granicą. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
Aquapark „Panorama Morska” - dwa wejścia do największego nad Bałtykiem kompleksu basenów zewnętrznych
z podgrzewaną wodą, sztuczną falą, rwącą rzeką, łaźnią parową, biczami wodnymi – ok. 80 zł.
Desant NORMANDIA - czterogodzinna gra terenowa, której program obejmuje: wykorzystanie tratw
pneumatycznych, tyrolkę, techniki przeprawowe, organizację bytowania, rozpalanie ognia, uzdatnianie wody,
przygotowywanie prostych posiłków - 90 zł
Fotorelacja – wspomnienia z wakacji w formie zdjęć zapisane na płycie – 30 zł.
Archery Tag – drużynowe strzelanie z łuku. W maskach, podzieleni na drużyny zabawimy się w taki paintball tylko
zamiast kulek będą miękkie super bezpieczne strzały – 30 zł
Zakwaterowanie
10 noclegów. OK-W „RAFA” położony jest w bliskim sąsiedztwie plaży. Na ogrodzonym i dozorowanym terenie znajdują się
murowane jednopiętrowe budynki z pokojami 5-, 6-osobowymi z łazienkami i łóżkami piętrowymi. Do waszej dyspozycji:
basen z podgrzewaną wodą, rowery górskie, świetlica, dwa boiska do piłki siatkowej (w tym jedno do plażowej), boisko do
piłki nożnej i koszykówki, sala dyskotekowa, stoły do ping-ponga, bilard i „piłkarzyki”, kryta hala sportowa.
Świadczenia
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek: kolacja, w dniu przyjazdu, ostatni
posiłek: śniadanie, w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Opieka pedagogiczna. Program obozowy.
Informacje praktyczne
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztów imprez fakultatywnych.
Uczestnicy wyjeżdżający za granice muszą posiadać paszport lub dowód osobisty. Planowany przyjazd do ośrodka ok.

godziny 19.00. Prosimy pamiętać o zabraniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym numerem PESEL oraz o
podpisaniu bagaży podróżnych dzieci.
Adres obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy ,, RAFA", 76-107 Jarosławiec ul. Nadmorska 1, tel.: 59 810 94 15

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.

