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REKREACJA, wiek: 6 - 11 lat

Zimą z reguły walczymy z obniżoną odpornością. Zadbaj o swoje zdrowie zupełnie "niechcący", podczas zabaw na śniegu i plaży, przy szumie
wzburzonego morza i w towarzystwie mew. Zima nad morzem kusi atrakcjami zupełnie innymi niż latem – przekonasz się, jak wiele czeka
na Ciebie o tej porze roku! A do tego zimą jakość powietrza w Polsce jest doskonała właśnie nad morzem, więc co może być lepsze od
ucieczki od miastowego smogu i zgiełku?
Zapraszamy na ZDROWOWISKO - zimowisko nad morzem.
Wyspę Sobieszewską pokrywa głównie pachnący las sosnowy, a jej atutem jest 11-kilomterowa otwarta piaszczysta plaża. Może pochwalić
się dwoma rezerwatami przyrody: rezerwat Ptasi Raj jest uważany za ostoję ptactwa wodnego i błotnego, drugi – Mewia Łacha – obejmuje
obszar przy ujściu Wisły do Bałtyku. Ciekawostką są żyjące tu w stanie naturalnym bałtyckie foki.
A to wszystko zaledwie 18 km od centrum Gdańska...!

Program:
PROGRAM ZIMOWISKA:
CENTRUM NAUKI HEVELIANUM
Centrum nauki w centrum Gdańska! Eksperymenty w Laboratorium Pana Kleksa, podróż do wnętrza Ziemi i spotkanie z
wybuchającym wulkanem, największe zagadki matematyczne oraz wehikuł czasu, który zabierze na wycieczkę w przeszłość –
interaktywne wystawy w gdańskim Hevelianum pozwalają dzieciom i dorosłym bawić się i poznawać świat. Atrakcyjne wystawy
interaktywne pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć matematykę, fizykę, chemię, biologię i historię, a przy tym są doskonałą okazją do
świetnej zabawy.
ZWIEDZANIE ZAMKU KRZYŻACKIEGO W MALBORKU
Odkryjemy największe sekrety słynnego Zamku Krzyżackiego, jednego z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury
obronno-rezydencyjnej w Europie (zwiedzanie z audioprzewodnikiem).
POSZUKIWACZE BURSZTYNOWYCH SKARBÓW
Gra terenowa realizowana w lesie lub na plaży. Podzielimy się na drużyny i za pomocą lokalizatorów gps, map topograficznych i
wykrywaczy metali będziemy szukać ukrytych skarbów bursztynowych. Każda drużyna znalezione skarby zabiera ze sobą!
NOCNE ZBIERANIE BURSZTYNU
To właśnie plaże Zatoki Gdańskiej najbardziej obfitują w bursztyn! Po zmroku wybierzemy się na plażę, na której z pomocą lamp UV
w parach będziemy szukać bursztynu. Jak szybko wypełnimy woreczki bałtyckim złotem?
ZOBACZYMY GDAŃSK
Spacer z przewodnikiem, w programie m.in.: reprezentacyjny Długi Targ z symbolem Gdańska – Fontanną Neptuna, Dworem Artusa i
Ratuszem Głównego Miasta, ul. Mariacka z bajkowymi kamienicami, nabrzeże rzeki Motławy ze znanym Żurawiem i interaktywną
wystawą dla dzieci "Ludzie-Statki-Porty". Ciekawych panoramy miasta zaprosimy na jedną z największych atrakcji Gdańska –
ogromny diabelski młyn Amber Sky. Z wysokości 50 m zobaczymy Starówkę, bursztynowy stadion, stocznię z zabytkowymi
żurawiami, a nawet odległy Hel (ogrzewane gondole).
POZNAJ WYSPĘ SOBIESZEWSKĄ
Zaśnieżona plaża, kry lodu, zmrożone drzewa, sztormowe fale i niesamowity zapach lasu sosnowego. Wycieczka do Rezerwatu Ptasi
Raj lub Mewia Łacha z przewodnikiem.
REKREACJA NA ZDROWIE
Zimą panują świetne warunki do uprawiania takich sportów jak nordic walking oraz jogging, ale nawet zwykły spacer brzegiem
morza w towarzystwie mew lub sosnowym lasem może wzmocnić odporność i mięśnie. Nordic walking, a więc żadna trasa nam nie
straszna! Zapoznamy was z technikami używania modnych na całym świecie kijków czyniących spacery atrakcyjniejszymi.
KRYTY BASEN
Wstęp na hotelowy kryty basen rekreacyjny z atrakcjami typu brodzik dla najmłodszych, ława z masażem, jacuzzi, kaskada wodna.
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SALON GIER
Dart, cymbergaj, tenis stołowy, a może piłkarzyki? Salon gier z pewnością dostarczy wszystkim wiele radości i niezwykłych wrażeń
związanych ze zdrową rywalizacją.
OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
W specjalnie przygotowanym kręgu ogniskowym upieczemy kiełbaski.
ZIMOWE ZABAWY
Budowa igloo, bitwa na śnieżki, zjazdy na „byle czym”, kino zimowe z przekąskami i inne...
Uwaga: przejazdy do Trójmiasta odbywają się komunikacją miejską (wymagana legitymacja szkolna) lub busem.
BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE COVID-19 (procedury obowiązujące do odwołania):
*Impreza (program, zakwaterowanie, transport) została w pełni dostosowana do zaleceń sanitarnych wydanych przez MZ.
*Nasza kadra przeszła odpowiednie szkolenie z zakresu dodatkowych obowiązków kadry opiekuńczo-wychowawczej na czas COVID-19.
*Wdrożyliśmy procedury bezpiecznego zachowania i szybkich, właściwych reakcji na niepokojące sygnały, obowiązujące na wszystkich
naszych imprezach.
*Znaczną część zwiększonych kosztów imprezy stanowią wydatki na zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń oraz na zakup środków do
dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu czy jednorazowych maseczek.
*Prosimy, aby uczestnicy posiadali w miarę możliwości indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas imprezy.
BON TURYSTYCZNY
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego. Szczegóły na stronie Promocje i bony

Programy fakultatywne
Dieta bezglutenowa.
Dieta wegetariańska.
Wycieczka do Aquaparku Reda.
Wycieczka do Gdyni - Akwarium Morskie.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
ZAKWATEROWANIE
Hotel ORLE*** położony jest na Wyspie Sobieszewskiej, około 18 km od centrum Gdańska oraz w odległości 100 m od plaż Bałtyku.
Otoczenie gęstego, sosnowego lasu zapewnia doskonały mikroklimat. Hotel czynny cały rok, oferuje komfortowe noclegi w 3-4-osobowych
pokojach z łazienką, TV, balkonem oraz Wi-Fi. Do dyspozycji uczestników jest także jadalnia, restauracja, kawiarnia, sala klubowa, plac
zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią oraz boiska sportowe do gier zespołowych. Na miejscu czeka pokój zabaw z małpim gajem ze zjeżdżalnią i
basenem z piłeczkami, pokój gier, piłkarzyki, dart, cymbergaj, tenis stołowy oraz sale mogące pełnić funkcję świetlic do zajęć. Hotel posiada
także kryty basen i SPA. Obiekt jest chroniony i monitorowany.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (bardzo smaczna domowa kuchnia). Wszystkie posiłki są serwowane w formie bufetu.

Terminy i ceny:
01GRCZ/22

05.02.2022 - 12.02.2022

1889.00 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (7 noclegów) i wyżywienie (3 posiłki dziennie, wszystkie posiłki w formie bufetu), od obiadokolacji do śniadania +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Opiekę wychowawczą.
Wstęp do Centrum Nauki Hevelianum.
Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku z audioprzewodnikiem.
Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem.
Bilety komunikacji miejskiej wg programu.
Program zimowiska wg opisu.
Ubezpieczenie NNW (5.000 zł).
Opłata miejscowa.
Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 2 zł, a do Turystycznego Funduszu Pomocowego 2 zł.
PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej):
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A. od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np.
choroba, zalecamy wykupienie) - 110 zł. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić w dniu zawarcia umowy. UWAGA:
ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
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Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Gdynia - Akwarium Morskie z przejazdem - 60 zł.
Wycieczka do Aquaparku Reda z przejazdem - 130 zł.
Dieta wegetariańska, bezglutenowa, inne - 160 zł.
Płatne na miejscu: Bilard, piłkarzyki, cymbergaje - ok. 2 zł/gra.

Transport:
dojazd własny, Warszawa
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