rezerwacje@mirasol.pl

Obóz kulinarny - Murzasichle - oferta nr 2776
Wiek

12-18 lat

Ilość dni

11

03.07.2019 - 13.07.2019

Miejscowość

Murzasichle

05.08.2019 - 15.08.2019

Tematyka

Obozy kulinarne

16.08.2019 - 26.08.2019

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Dom
Zakwaterowanie Wypoczynkowy
"Tatry"

Terminy wyjazdu:

Cena za osobę
1349.00 zł

Szczegóły oferty
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona. Ceny promocyjne zmieniają się na bieżąco. Cena
ostateczna zostanie podana w potwierdzeniu rezerwacji.
Program
Misją akademii jest propagowanie zdrowego żywienia, doskonałej kuchni z różnych stron świata, sposobów dekorowania
potraw oraz nakrywania do stołu. W programie 15 godzin zajęć m.in.: gra zapoznawcza „imiona i potrawy”, zasady BHP,
tematyczne prezentacje multimedialne, kalambury, zasady nakrywania do stołu oraz sztuki kelnerskiej, składanie serwetek,
quiz gastronomiczny, najdziwniejsze smakołyki i restauracje świata, krótki poradnik savoir – vivre. Zajęcia mają także na
celu podniesienie świadomości w obszarze zdrowego odżywiania. Ponadto w trakcie pobytu m.in. spacery po tatrzańskich
dolinach, wycieczki górskie, zabawa w parku linowym, odwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem, wizyta w Aquaparku,
spotkanie z prawdziwym góralem. Ponadto turnieje sportowe, konkursy, gry i zabawy, projekcje filmów, dyskoteki, ognisko
z pieczeniem kiełbasek.
Program fakultatywny
Wycieczka do Parku Wodnego na Słowację (Tatralandia). Cena 60 PLN plus 23 EUR. Na wyjazd na Słowację
uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport.
Wycieczka autokarowa w Pieniny: spływ przełomem Dunajca. Cena 100 PLN lub spływ pontonowy Dunajcem
(rafting). Cena 110 PLN.
Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia. Cena 160 PLN

Zakwaterowanie
Willa „Tatry” położona w przepięknej miejscowości Murzasichle obok Zakopanego. Lokalizacja obiektu sprzyja
wypoczynkowi w ciszy i spokoju oraz planowaniu atrakcyjnych wycieczek po okolicy. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i
TV. Na terenie obiektu: świetlica, sala telewizyjna, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i miejsce na ognisko,
bezprzewodowy dostęp do internetu. Teren ogrodzony i monitorowany. Zakwaterowanie w dwóch sąsiadujących
budynkach.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki z napojami plus podwieczorek, serwowane w stołówce ośrodka). Śniadania i kolacje w
formie bufetu, obiady serwowane. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz
prowiant na drogę powrotną. W trakcie całodziennych wycieczek lunch pakiet.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna.
Realizacja programu.
Informacje praktyczne
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i predyspozycji
psychofizycznych uczestników. Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży.
Możliwość przesiadki na trasie przejazdu.
Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, wygodne buty na piesze wycieczki i do
uprawiania sportu, dres sportowy, mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub polar, strój
sportowy.

Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane w miarę możliwości.
Prosimy pamiętać o zabraniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym numerem PESEL oraz o podpisaniu bagaży
podróżnych dzieci.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 07.45.
Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 19.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.45.

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.

