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KOLONIE 2020 – ŁUKĘCIN
ŁUKĘCIN - miejscowość wypoczynkowa położona w woj. zachodniopomorskim, między Dziwnówkiem i
Pobierowem. Ładna plaża jest oddzielona od miejscowości pasem iglastego lasu. Charakterystyczne dla
łukęcińskiej plaży jest to, że nawet w sezonie wakacyjnym nie ma na niej tłoku.

Ośrodek Wczasowy „WRZOS” jest położony na terenie lasu iglastego w odległości 250 m od morza,
przejście na plażę bezpośrednio alejką. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych oraz na życzenie w 5
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do piłki nożnej, koszykówki i
badmintona, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsce na grilla, basen letni o wymiarach 10,5 x 5,5 m oraz
trampoliny. Wewnątrz obiektu jest duża sala dyskotekowa, kilka sal mniejszych, w tym 2 sale z lustrami, stoły
do ping-ponga, bilard i piłkarzyki.

TERMIN:
CENA:

21-30.07.2020 r. (wtorek - czwartek)
Wyjazd z Wielunia.
1.480 zł/os (turnus rozpoczyna się ciepłą kolacją i kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę
powrotną)

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura w celu podpisania umowy oraz wpłaty zaliczki w kwocie
200 zł/os. do 15.12.2019, II rata w kwocie - 500 zł/os. do 01.03.2020, a pozostała kwota do 20.06.2020
Dla uczestników kolonii wystawiamy zaświadczenia i faktury w celu dofinansowania.

Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

transport autokarowy, opłaty drogowe i parkingowe
ubezpieczenie NNW
opieka pedagogiczna
opieka medyczna
opieka ratownika
noclegi (pok. z łazienkami )
wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek)
śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego
✓ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Program kulturalno-oświatowy:
- wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów:
seans w Planetarium, molo, Promenada Gwiazd,
Muzeum Figur Woskowych
- wycieczka autokarowa do Dziwnowa i Wrzosowa:
Nadmorski Park Miniatur i Kolejek oraz Bałtycki Park Dinozaurów + Safari
- ognisko z daniami z rusztu
- zajęcia sportowo-rekreacyjne i plażowanie
- neptunalia, dyskoteki
- konkursy z nagrodami
- zajęcia plastyczno-techniczne

