Travel Shop

„EKSTREMALNE FAJNE ZIELONE SZKOŁY NA POJEZIERZU DRAWSKIM”
POJEZIERZE DRAWSKIE
Atrakcje: zajęcia z żeglarstwa, wycieczki rowerowe, team building, gra terenowa
ilość dni: 3 dni
grupa wiekowa: - szkoła podstawowa - gimnazjum
cena od: 475 PLN

Program
CZAPLINEK
OŚRODEK:
Ośrodek Wypoczynkowy DRAWTUR położony nad jeziorem Drawskim w Czaplinku, z dala od miejskiego zgiełku. Na
terenie ośrodka wiele atrakcji do dyspozycji Uczestników: boiska sportowe, kajaki, rowery wodne, żaglówki, sala
dyskotekowa, kąpielisko strzeżone, stołówka serwująca pyszne domowe posiłki, kawiarnia, miejsce na ognisko.
Zamieszkamy w 5 - pokojowych pawilonach murowanych, w pokojach 2-3-5 osobowych typu studio (jedna łazienka na 5
-7 osób). Uwaga – pokoje studio mają oddzielne wyjścia na zewnątrz.
HITY ZIELONEJ SZKOŁY:
ODWIEDZIMY SŁAWOGRÓD – mnóstwo atrakcji w staropolskim grodzie,
ZAJĘCIA NA JACHCIE Z INSTRUKTOREM ŻEGLARSTWA – REJS PO JEZIORZE
DRAWSKIM
ROZGRYWKI PAINTBALLOWE – z użyciem super bezpiecznych markerów – splatmasterów.
WYCIECZKA ROWEROWA
GRA TERENOWA – „ TAJEMNICA APTEKARZA FELIKSA”
NAGRYWAMY TELEDYSK ZIELONOSZKOLNY, który każdy z nas na pamiątkę dostanie;
oraz TEAM BUILDING, mnóstwo zabaw, gier terenowych rozgrywek sportowych, wycieczki
kajakiem po jeziorze, dyskoteka, ognisko z kiełbaskami i inne atrakcje.
CENA DLA GRUPY 45 UCZESTNIKÓW ( + 4 opiekunów):
Pobyt 3 dni – 475 PLN /os.
Pobyt 4 dni – 575 PLN /os.
Pobyt 5 dni – 675 PLN /os.
ŁASKO
OŚRODEK:
Pensjonat Farma Kalina zapewnia zakwaterowanie w pokojach: 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe pokoje z łazienkami (pełny węzeł
sanitarny) w wygodnych i przytulnie urządzonych pokojach. Dla większych grup również komfortowe domki z łazienkami.
Pensjonat położony jest nad jeziorem, dysponuje swoim sprzętem wodnym (kajaki, rowerki wodne), profesjonalnymi
boiskami, strzelnicą oraz parkiem linowym. Obiekt zapewnia domową, pyszną kuchnię, którą rozpieszcza swoich gości.

HITY ZIELONEJ SZKOŁY:
PARK LINOWY oraz ZJAZD TYROLKĄ – przejście parku linowego pod okiem instruktora.
ROZGRYWKI PAINTBALLOWE – z użyciem super bezpiecznych markerów – splatmasterów.
WYCIECZKI ROWERKAMI WODNYMI
GRA TERENOWA – ZNAJDŹ QR KODY
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HO HOP DO GÓRY – trampoliny i dmuchańce;
NAGRYWAMY TELEDYSK ZIELONOSZKOLNY, który każdy z nas na pamiątkę dostanie;
oraz TEAM BUILDING, mnóstwo zabaw, gier terenowych rozgrywek sportowych, dyskoteka, ognisko z kiełbaskami i
inne atrakcje.
+ możliwość zorganizowania SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ KORYTNICĄ za dopłatą + 40 zł/os.
CENA DLA GRUPY 45 UCZESTNIKÓW ( + 4 opiekunów):
Pobyt 3 dni – 450 PLN /os. Pobyt 4 dni – 560 PLN /os. Pobyt 5 dni – 670 PLN /os.

Cena zawiera
CZAPLINEK:
CENA ZAWIERA:
Transport, zakwaterowanie – 2 lub 3 lub 4 noclegi w pokojach z łazienkami (lub pokojach studio z łazienkami) w ośrodku
DRAWTUR (opis powyżej) pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacja (zielona szkoła zaczyna się obiadokolacją i
kończy obiadem w dniu wyjazdu ); realizację programu i wszelkie materiały potrzebne do jego realizacji, bilety wstępu do
Sławogrodu, opiekę 3 animatorów Travel Shop, zajęcia z instruktorem żeglarstwa na jachcie, rozgrywki paintballowe,
bezpłatne miejsca dla 4 opiekunów, pamiątkowy materiał filmowy – teledysk z zielonej szkoły (do pobrania ze strony),
ubezpieczenie NNW Signal – Iduna (10 000 zł), podatek VAT.
ŁASKO:
CENA ZAWIERA:
Transport, zakwaterowanie – 2 lub 3 lub 4 noclegi w pokojach z łazienkami (lub pokojach studio z łazienkami), w ośrodku
KALINA (opis powyżej) pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacja (zielona szkoła zaczyna się obiadokolacją i kończy
obiadem w dniu wyjazdu ); realizację programu i wszelkie materiały potrzebne do jego realizacji, opiekę 3 animatorów
Travel Shop, zajęcia w Parku Linowym, rozgrywki paintballowe, bezpłatne miejsca dla 4 opiekunów, pamiątkowy materiał
filmowy – teledysk z zielonej szkoły (do pobrania ze strony), ubezpieczenie NNW Signal – Iduna (10 000 zł), podatek
VAT.

Dodatkowe informacje
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