rezerwacje@mirasol.pl

Kolonia plastyczna - Międzyzdroje - oferta nr 3004
Wiek

8-12 lat

Ilość dni

11

Miejscowość

Międzyzdroje

Tematyka

Obozy
plastyczne

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1699.00 zł

Zakwaterowanie OW "Stilo"

Szczegóły oferty
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona. Ceny promocyjne zmieniają się na bieżąco. Cena
ostateczna zostanie podana w potwierdzeniu rezerwacji.
Program
Celem warsztatów jest doskonalenie sprawności manualnych, pobudzanie twórczej inwencji oraz wprowadzenie w świat
projektowania, charakteryzacji i stylizacji. Codzienne 2-3- godzinne bloki tematyczne obejmują:
1.Podstawy rysunku i malarstwa: przy pomocy takich technik jak ołówek, tusz, węgiel, flamaster poznacie zasady szkicu i
rysunku światłocieniowego. Stworzycie dzieła malarskie na papierze i podobraziu.
2. Projektowanie, ozdabianie i wykonywanie przedmiotów użytkowych: decoupage – w oryginalny sposób ozdobicie
przedmioty użytkowe; biżuteria – własnoręcznie wykonacie bransoletki, kolczyki, wisiorki i breloczki; rzeźba – nauczycie się
kompozycji rzeźbiarskiej, jak zestawiać różne materiały.
3. Projektowanie, ozdabianie garderoby oraz jej elementów: Waszym zadaniem będzie zaprojektowanie, a następnie
wykonanie własnej koszulki oraz torby na zakupy którymi pochwalicie się przed swoimi znajomymi. Wszystko to odbędzie
się pod okiem profesjonalistów z Uniwersytetu Artystycznego.
Na koniec wystawimy Wasze prace na obozowym wernisażu.
W Międzyzdrojach oprócz zajęć plastycznych czekają na Ciebie: piękna piaszczysta plaża tuż obok ośrodka, nowoczesna
infrastruktura sportowa i tętniące życiem miasto. Krótko mówiąc idealne miejsce na wakacje. Zabierzemy Was do Parku
Linowego „ Bluszcz”. Zwiedzicie m. in.: Aleję Gwiazd, Kawczą Górę, molo i przystań rybacką. Zostaniecie wojownikami
podczas LASERMANII- jest to mega nowoczesna zabawa z karabinkami z laserem - strzelacie wiązką światła w przeciwnika a
jego kamizelka zliczy trafienia ! Do Waszej dyspozycji będzie basen na terenie obiektu, w którym zrelaksujecie się po dniu
pełnym atrakcji. Zorganizujemy Wam zajęcia sportowe i rekreacyjne: plażową piłkę siatkową i nożną, badmintona, kąpiele
w morzu pod nadzorem ratowników, spartakiady i konkursy z nagrodami, ognisko, chrzest morski. Czekają Was wyścigi
rzędów, gry planszowe, terenowe i fabularne ( Mafia, Prawo Dżungli, Dixit, Alias Party, Białe i Czarne Historie) rozwijające
wyobraźnię i uczące współpracy w grupie. Czeka Was niezapomniany, taneczny wieczór ZUMBY. Nie zabraknie
tematycznych wieczorków: „Piżama Party”, „Mam Talent”, karaoke, wybory „Miss Wiochy” czy „Śluby Obozowe”, które na
długo pozostaną w Waszej pamięci.
Program fakultatywny
Fotorelacja – wspomnienia z wakacji w formie zdjęć zapisanych na płycie – 40 PLN
Park linowy - 35 PLN
Archery Tag - to drużynowa walka na łuki za pomocą specjalnych, bezpiecznych strzał z piankowym grotem. Strzała nie
pozostawia żadnych siniaków po uderzeniu jest więc doskonałą aktywnością dla dzieci i młodzieży. Nie wymagane jest
doświadczenie w strzelaniu - 35 PLN
Pomerania Fun Park- propozycja dla dzieci 8-12 lat - największy park rozrywki na Pomorzu Zachodnim. Na terenie parku
znajduje się kryta hala, gdzie oprócz tradycyjnych placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy
zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne, rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk,
kolejka, automaty oraz atrakcje sezonowe: wodny świat, rollercoaster dragon, dmuchańce, karuzele, autodromy - 120 PLN
Oceanarium i Aquapark w Stralsund (Niemcy) – wycieczka do najnowocześniejszego oceanarium w Europie i wspaniała
zabawa w wodnym parku rozrywki - 270 PLN
Heide Park - całodniowa wycieczka do największego lunaparku w północnych Niemczech. Główne atrakcje: Krakeniesamowity rollercoaster, Desert Race ( w 2,4s. przyspiesza do 100 km/h). Scream (największa na świecie swobodna wieża
spadania – 103m). Atrakcje w tym parku zalecane są dla młodzieży od lat 12 lat -320 PLN

Tropikalna Wyspa k. Berlina - największy na świecie kryty, tropikalny park wodny. Na powierzchni 66 tys. m kw. znajdują się
m.in. złote plaże, baseny, zjeżdżalnie - w tym największa w Niemczech, która wznosi się na wysokośc 27 m, tropikalny las
czy egzotyczne zwierzęta - 330 PLN
Serengeti Park- to unikalne połączenie największego w Europie safari z niezwykłym parkiem rozrywki! Podczas przejażdżki
klimatycznym dwupiętrowym autobusem po trasie safari o długości 10 km można podziwiać aż 1500 zwierząt, żyjących
swobodnie na rozległych wolnych wybiegach, odzwierciedlających 16 stref geograficznych na kilku kontynentach. Bilet
wstępu obejmuje również ponad 40 atrakcji w parku rozrywki, w tym porywające przejażdżki łodziami odrzutowymi,
terenowymi jeepami, motorówkami czy quadami oraz fascynujące pokazy, spektakle z afrykańską muzyką i wyprawę do
safari w dżungli z ponad 200 małpami na otwartych wybiegach! Spędzimy również czas na głaskaniu zwierząt bez żadnych
ograniczeń w nowym mini-zoo (alpaki, kozy i osiołki i inne maluchy) - 300 PLN
Podczas wycieczek zagranicznych zapewniamy: ciepły posiłek, transport, bilety wstępu, obsługę pilota-przewodnika,
prowiant oraz ubezpieczenie KL i NNW za granicą
Zakwaterowanie
10 noclegów w OW „Stilo”, położonym nad samym morzem, przy zejściu na plażę (50 m). Na terenie 2.5 ha ogrodzonego
terenu znajdują się: stołówka, kawiarnia, sklepik, boisko sportowe, stoły do tenisa, basen i jacuzzi. Noclegi w
jednopiętrowym pawilonie w pokojach 2-, 3-, 4- i 5- osobowych (również typu studio) z łazienkami i telewizorami.
Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane w miarę możliwości.
Uczestnicy obozu mogą korzystać z bezpłatnego WiFi w recepcji obiektu.
Świadczenia
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni
posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant w drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.
Informacje praktyczne
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży, kosztów imprez fakultatywnych.
Uczestnicy wyjeżdżający za granice muszą posiadać paszport lub dowód osobisty.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 19:00. Planowany odjazd z ośrodka o godz. 07:30.
Dojazd własny: zapraszamy na godz. 19:00, wyjazd nie później niż o godz. 08:00
Uwaga! Specjalne diety żywieniowe płatne dodatkowo 200 zł/os/pobyt.

Zapewniamy całodobowy dostęp do wody pitnej dla uczestników obozu w stołówce ośrodka- prosimy o zabranie ze sobą
metalowego kubka lub bidonu.
Zakup wycieczek fakultatywnych nieznacznie wpłynie na realizację programu obozowego
Osoby, które wykupiły fotorelację na płycie CD otrzymają ją drogą listowną po zakończeniu obozu.
Adres obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stilo", 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 78, tel.: 692 420 527

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.

