
POLSKA

Wypoczynek w Krasnobrodzie to czyste powietrze, malownicze lasy i 
mnóstwo możliwości do spędzania czasu wolnego. Czeka tu na Was zalew 
z piaszczystymi plażami, wiele atrakcji sportowych, rekreacyjnych dzięki, 
którym ciekawie spędzicie wakacje.

PROGRAM
WYCIECZKI
- Zamość – zabytek UNESCO z  zachowanymi murami obronnymi, bastio-
nami kryjącymi wojenne historie, Ratuszem i kolorowym rynkiem.  
- Zoo w Zamościu, gdzie odwiedzimy mnóstwo egzotycznych zwierząt; 
wielbłądy, różne małpy, kolorowe legwany. Zobaczycie również na żywo 
bohaterów z bajek: Pingwiny z Madagaskaru ( Król Julian, Lew Alex, Żyrafa 
Melman, Zebra Marti ).
- Roztoczański Park Narodowy, gdzie w Ośrodku Edukacyjnym w Zwie-
rzyńcu dowiemy się jakie zwierzę możemy spotkać na szlaku, poznamy 
jego zwyczaje i co zrobić jak spotkamy je podczas naszej wędrówki.
- Śladami Dinozaurów- przejdziemy się ścieżką dinozaurów, gdzie zoba-
czycie jak wyglądały i jak ogromne były najciekawsze z nich.
- Kamieniołomy - wejście na basztę z widokiem na Krasnobród.
- Kapliczka Św. Rocha z Francji.

NA SPORTOWO
- sportowa olimpiada – mnóstwo emocji ! Gry zespołowe, tor przeszkód, 
badmington, ping pong, piłkarzyki.
- siatkówka plażowa
- imprezy plenerowe organizowane na plaży m.in. zumba na plaży
Dla chętnych (dodatkowo płatne):
- wypożyczalni sprzętów wodnych dla znudzonych leniwym plażowaniem
- park linowy – kilka tras, gdzie przeżyjesz przygodę i dreszczyk emocji, ok. 
20-30 zł w zależności od trasy.
- ścianka wspinaczkowa dla odważnych przyszłych alpinistów, ok. 10 zł/3 
próby.

INTEGRACYJNIE
- poznajmy się na wesoło – zabawy integracyjne 
- razem raźniej – konkursy plastyczne, techniczne w grupach- NAGRODY.

KREATYWNIE I ARTYSTYCZNIE
- słodko słodko, czyli produkcja własnych lizaków i pokaz w Manufaktu-
rze Słodyczy
- pokazy mody Eko – tworzenie kreacji z materiałów naturalnych i z re-
cyklingu
- origami – ozdoby prosto z Japonii
- nie taki balon prosty jak się wydaje…składanie balonów (m .in. zwierzę-
ta, kwiaty)
- drugie życie – przedmioty codziennego użytku ze zużytych rzeczy
- świat na kolorowo – witraże okienne z bibuły
- podróż do Wenecji – tworzenie masek 
- wyścig łódek zbudowanych z naturalnych materiałów
- lataj wysoko – miejmy nadzieję ;), czyli zbuduj swój własny latawiec

ROZRYWKOWO
- do odważnych parkiet należy – DYSKOTEKI
- zostań pełnoprawnym obozowiczem, czyli CHRZEST kolonijny
- wielkie przebieranie, czyli WYBORY MISS I MISTERA kolonii na wesoło 
- zgaduj kto, gdzie, który czyli KALAMBURY
- każdy coś w sobie ma, czyli TALENT SHOW
- śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…, czyli KARAOKE 
dla każdego
- Dobrej nocki, czyli SEANSE FILMOWE
- nie dla wegetarian ;) czyli OGNISKO z pieczeniem kiełbasek

DLA LENIUCHA
- plażowanie nad zalewem
- rzeźby z piasku
- szlaki piesze pośród pól i bujnych lasów, gdzie znajdziecie leśne skarby - 
jeżyny, jagody, grzyby oraz usłyszycie, a nawet spotkacie mieszkańców lasu.
- kąpiele w zmodernizowanych basenach ze zjeżdżalnią na Wyspie (wstęp 
ok. 12 zł.)
- przejażdżka bryczką- jak za dawnych czasów przejażdżka polną drogą 
wśród lasów, ok. 25 zł/osoba.
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uczestników
7-13 lat

czas  
trwania

11 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 złdo 15.02.2019 -150 zł
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ŚWIADCZENIA W CENIE
•  transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • opieka 
pedagogiczna • opieka medyczna • ubezpieczenie TU Europa (NNW 10 000 
zł, w tym NWS 6000 zł) • składka na TFG - 0 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat za 
wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% wartości 
imprezy, gwarancji niezmienności ceny +50 zł.

Terminy
Ceny w PLN 

od osoby
za turnus

KOLONIE

do 15.02.18 do 15.03.19 do 15.04.19 Cena regularna

1 05.07-15.07 1235 1285 1335 1385
2 16.07-26.07 1235 1285 1335 1385
3 27.07-06.08 1235 1285 1335 1385
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ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Gościniec Pod  Bocianem” to nowy obiekt w Krasnobrodzie 
położony ok. 5 min spacerem od zalewu. Na terenie obiektu znajdują się : 
stołówka, miejsce na ognisko i grilla, tenis stołowy, piłkarzyki.  Zakwatero-
wanie w nowych pokojach 2-4 osobowych z łazienkami  i TV.

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie  (pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek śniadanie w dniu odjazdu + prowiant na drogę powrotną). Smaczna,  
domowa kuchnia dostosowana pod małych łasuchów i niejadków.

TRANSPORT
Autokar. Miejsca wyjazdowe potwierdzone: Lublin, Zamość - bez dopłat, 
Warszawa +130 zł, Łódź + 140 zł, Piotrków Tryb. +120 zł, Radom +80 zł,  
Puławy +50 zł. Miejsca do potwierdzenia: Chełm +75 zł, Rzeszów +80 zł, 
Katowice +170 zł, Kraków +150 zł, Tarnów +120 zł, Opole +190 zł, Wrocław 
+200 zł, Poznań + 200 zł, Konin +170 zł, Włocławek +190 zł, Toruń +190 zł, 
Bydgoszcz + 190 zł, Gdańsk 200 zł;  zniżka na dojazd własny: 50 zł .Trans-
port na niektórych odcinkach może być realizowany pod opieką osoby do-
rosłej innym środkiem transportu niż autokar np. mikrobusem, PKP, PKS, 
samochodem osobowym.  

UWAGI
Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkol-
nej. Bagaż do autokaru – bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny 
do autokaru mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodat-
kowo można zabrać poduszkę, kocyk.


