REWAL
(dzieci w wieku 7 – 15 lat)

Rewal

Jeden z większych nadmorskich kurortów w woj. Zachodniopomorskim, położony na wysokim klifie
z bogatą i rozbudowaną infrastrukturą dla wypoczywających. Otwarte morze, czyste plaże, zdrowe
powietrze i woda to idealne miejsce do wypoczynku. Miasteczko znane dzięki walorom turystycznym oraz
dużemu portowi rybackiemu.

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy ADRIA położony w odległości ok. 50 m od morza a od plaży teren ośrodka dzieli
tylko wspaniały klif. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV.
Do dyspozycji: duża sala do wykorzystania na świetlicę lub salę ćwiczeń, sala dyskotekowa, piłkarzyki,
stoły do tenisa stołowego, letni basen kąpielowy, teren rekreacyjny z boiskiem do piłki siatkowej, boisko
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, wieża do wspinaczki, pole do minigolfa, miejsce
do grillowania i krąg ogniskowy.

Ramowy program

1 DZIEŃ
Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, kolacja.
2-14 DZIEŃ
 całodniowa wycieczka autokarowa po wyspie Wolin: Międzyzdroje – aleja gwiazd, Muzeum Figur
Woskowych, promenada, molo; Woliński Park Narodowy – rezerwat żubrów, Jezioro Turkusowe;
Świnoujście – przeprawa promowa, spacer wybrzeżem Władysława IV, Port wojenny, promenada,
 całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Kołobrzegu: port pasażerski i rybacki, promenada –
Ratusz, Bazylika Mariacka, Muzeum Oręża Polskiego, pobyt w Miasteczku Western City
w Zieleniewie – zwiedzanie wioski indiańskiej, mini ZOO, 3-godzinny pobyt w Parku Wodnym
MILLENIUM,
 wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Aktywnej PIASTÓW w Chełmie Gryfickim,
 pobyt w Parku Linowym GIBON w Rewalu,
 rejs statkiem po Bałtyku,
 wycieczka ciuchcią do Niechorza: wizyta w Parku Miniatur Latarni Morskich, latarnia morska,
 zajęcia plastyczne, zajęcia rekreacyjne: nauka i doskonalenie pływania z wykwalifikowanym
instruktorem, zajęcia ze strażakiem, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, badminton,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na powietrzu.
15 DZIEŃ
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka. Przyjazd do Bełchatowa
w godzinach wieczornych.

Świadczenia

Termin turnusu
Uwaga

wyżywienie - 4 posiłki dziennie w tym: śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu,
 kadra pedagogiczna i ratownik, opieka medyczna na miejscu,
transport autokarami klasy lux z klimatyzacją,
czapka typu baseball i upominek dla każdego uczestnika,
 ubezpieczenie NNW na przejazd i pobyt.
turnus I

24.06. – 08.07.2017 r.

45 miejsc

Turnus będzie zorganizowany w przypadku obłożenia wszystkich miejsc w turnusie.

