JASTRZĘBIA
GÓRA CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem
Propozycja dla ceniących nadmorskie klimaty! Znakomita lokalizacja
ośrodka, zaledwie kilka minut od centrum słynnego kurortu, kuszącego licznymi letnimi atrakcjami, stanowi doskonałą bazę wypadową na Hel i do Trójmiasta. O popularności miejsca decyduje też piaszczysta plaża z malowniczym,
wysokim na 62 m klifem. Ośrodek o nowoczesnym standardzie, rozlokowany
na zielonym terenie parkowym z zapleczem sportowo-rekreacyjnym sprawi,
iż zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy znajdą tu dla siebie wiele atrakcji.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA (ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra,
tel. 58 674 96 55) to komfortowy i nowoczesny ośrodek położony na zielonym
terenie, 300 m od morza, w jednym z najczęściej odwiedzanych kurortów polskiego wybrzeża – Jastrzębiej Górze.
Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4-osobowych z łazienkami oraz w apartamentach
2-pokojowych ze wspólną łazienką, estetycznie urządzonych, wyposażonych w TV.
Wszystkie pokoje posiadają nowe komfortowe łazienki (po remoncie w 2015 r.)
Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: boiska sportowe do piłki koszykowej,
siatkowej, nożnej, kometki, plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji uczestników: sala
gier, siłownia, stoły do ping-ponga, bilard, piłkarzyki.

7-12 lat

13-18 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka autokarowa do Trójmiasta. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem: ul. Długa i Długi Targ, Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Złota
Brama, Bazylika Mariacka; Sopotu: drewniane molo, ul. Monte Cassino, Gdyni:
port gdyński.
• Wycieczka autokarowa na Półwysep Helski i do Władysławowa – zwiedzanie portu jachtowego i rybackiego na Helu oraz latarni morskiej, Fokarium,
Aleja Gwiazd Sportu,
• Rejs statkiem po Morzu Bałtyckim w towarzystwie prawdziwych wilków
morskich.
• Piesze wycieczki turystyczne po okolicy, m.in. Lisi Jar, latarnia morska Rozewie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Wielki finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Na terenie ośrodka: klimatyzowana stołówka, świetlica z TV,DVD i sprzętem
dyskotekowym, kawiarenka, ogrodowy grill, izolatki dla dzieci chorych. Darmowe
Wi-Fi przy recepcji. Teren ośrodka ogrodzony. Obiekt monitorowany.

Świadczenia
• zakwaterowanie - 10 noclegów
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawany przy obiedzie, kolacja lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
• świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu na miejscu,
a kończą obiadem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• opieka ratownika WOPR i opieka medyczna (pielęgniarka na terenie ośrodka
i lekarz na wezwanie)
• dojazd komfortowym autokarem do i z ośrodka
• ubezpieczenie NNW (10 000 zł)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 0zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć
• płyta DVD ze zdjęciami z obozu
• pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej
od Pol-Travel

Dodatkowa wycieczka:
Wycieczka do Aquaparku w Sopocie - wśród atrakcji: basen rekreacyjny z wyspą i gejzerem wodnym oraz grotą z wodospadem. Baseny dla młodszych dzieci
z armatkami wodnymi, zwierzętami tryskającymi wodą, zjeżdżalniami. Dwa baseny zewnętrzne, w tym jeden z kolorową konstrukcję do interaktywnych zabaw.
A także parasole wodne, leżanki masujące, bicze wodne, dzika rzeka oraz zjeżdżalnie: Familijna i Turbo. Cena 80 zł.
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczkach fakultatywnych jest zapis w umowie oraz wniesienie dopłaty co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

DOJAZD
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

07:00

Toruń

ok. 20:15

100,00 zł

07:00

Inowrocław

ok. 20:15

130,00 zł

08:00

Bydgoszcz

ok. 19:15

100,00 zł

10:30

Świecie

ok. 17:15

100,00 zł

Przyjazd ok.13:00

Jastrzębia Góra

Wyjazd ok. 14:00

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej
* szczegóły dotyczące transportu i lista miejsc zbiórek - patrz str. 21.

Organizator:
Biuro Podróży Pol-Travel (wpis do rejestru nr 0912)
ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz, tel. 52 345 71 61, tel. kom. 533 241 509
e-mail: biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl
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JASTRZĘBIA GÓRA CAMP

KOLONIE

MORSKA PRZYGODA (7-12 LAT)
Młodym uczestnikom proponujemy program opierający się na zdobywaniu różnych umiejętności,
połączony z bogatą ofertą rekreacyjno- sportową.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw.
W programie:
• Rozgrywki sportowe - w piłkę nożną, ping-ponga, dwa ognie, biegi, skok w dal oraz wiele innych pasjonujących konkurencji rozgrywanych
zgodnie z zasadami fair play. Na zakończenie
olimpiady rozdanie medali oraz wręczenie nagród.
• Kolonijne prezentacje! Pokaż, co potrafisz najlepiej! Zaprezentuj się z jak najlepszej strony
z zespołem albo solo w wybranej przez siebie
dziedzinie!
• W poszukiwaniu skarbu piratów – podchody
drużynowe, wytrzymałość i rywalizacja, wykonywanie zadań specjalnych, nagrody dla najlepszej
drużyny.

• I Ty możesz zostać artystą! - w programie: wykonujemy stroje i maski na Bal Przebierańców.
Konkurs na wakacyjną pocztówkę!
• Imprezy plenerowe – uroczyste zaślubiny z morzem z udziałem Neptuna i Prozerpiny!
• Kąpiele morskie i słoneczne, nauka zasad bez-

piecznego pływania i plażowania.
• Wybory Miss Morskich Syren i Mistera Piratów!
• Nadmorskie karaoke, czyli konkurs przyszłych
gwiazd estrady!
• Pidżama Dzień!
• Śluby kolonijne na wesoło!

KOLONIJNA STREFA SPORTOWCA (7-12 LAT)
Kolonia dla amatorów niezwykłych przeżyć, miłośników przygód i zwolenników atrakcyjnego spędzania czasu. Ze szkoły na Olimpiadę.... W programie zajęcia sportowe oraz zabawy gwarantujące
zdobywanie nowych umiejętności i naładowanie
akumulatorów! Zajęcia dostarczą uczestnikom
niezbędnych informacji z zakresu sportu i zdrowego stylu życia.
W programie:
• rozruch poranny, gimnastyka na świeżym powietrzu, doskonała na rozbudzenie organizmu
• elementy profesjonalnego treningu i team- bu-

ilding, elementy fitness,
• zajęcia w terenie - marsze, gry i zabawy, wyścigi
rzędów, tory przeszkód
• zdrowa forma - zasady zdrowego i aktywnego
stylu życia
• turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego,
• aktywne plażowanie- siatkówka plażowa, freestyle frisbee!
• zawody drużyn Strongmanów.
• mecze, konkurencje i zadania specjalne hartujące ciało i ducha!

STREFA I LOVE DANCE (7-12 LAT)
Propozycja dla wszystkich miłośników tańca, zabawy, wiecznych szaleństw oraz osób pełnych
energii. Gwarantujemy treningi z najlepszą kadrą instruktorską, która wprowadzi uczestników
w tajniki m.in. hip-hopu i Zumby. Podczas zajęć
poprawicie kondycję i naładujecie się pozytywną
energią na cały rok.
W trakcie pobytu:
• podstawy hip-hopu: podstawowe kroki, solówki i układy taneczne
• zumba na sali, plaży i w terenie: proste kroki,
najnowsze hity i radosne choreografie
• ABC stretchingu, Aqua Dance
• pokaz taneczny na koniec turnusu w wykonaniu uczestników z uwzględnieniem: odpowiedniego stroju, makijażu i rekwizytów.

Termin

Morska Przygoda
7-12 lat

Kolonijna Strefa
Sportowca 7-12 lat

Strefa I LOVE
DANCE 7-12 lat

29.07-08.08.2017

1399 zł

1429 zł

1429 zł
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Rabaty i zniżki - patrz str. 1:
Zniżka 100 zł – rezerwacja do 31.03.2017
Zniżka 70 zł – rezerwacja do 30.04.2017
Zniżka 50 zł – rezerwacja do 20.05.2017
Rabat 50 zł – Stały Klient,
Rabat 80 zł – Przyjaciele, Rabat 70 zł – Rodzeństwo.
Ilość miejsc w promocji ograniczona.
Cena nie zawiera kosztu dojazdu – patrz. str. 11

Organizator:
Biuro Podróży Pol-Travel (wpis do rejestru nr 0912)
ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz, tel. 52 345 71 61, tel. kom. 533 241 509
e-mail: biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl

