ŁEBA CAMP
kolonie i obozy nad Bałtykiem
Łeba jest nazywana letnią stolicą Polski. Najsłynniejsze miejsce odpoczynku
wśród Polaków. Urok miejscowości dodają czyste i szerokie plaże oraz najsłynniejsze wydmy. Ośrodek mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, przy
głównym trakcie spacerowym prowadzącym do centrum miasta, co stanowi
doskonałą bazę do poznania miejsca wypoczynku. Łeba oprócz swoich walorów przyrodniczych posiada liczne atrakcje turystyczne. Oferta jest skierowana
do osób, które lubią przygody, ruch oraz nie boją się nowych wyzwań.

Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Łebie (84-360 Łeba ul. Nadmorska 14,
tel. 59 866 13 41) atrakcyjnie położony między Morzem Bałtyckim a Jeziorem
Sarbsko. Teren zadrzewiony oraz ogrodzony.
• Zakwaterowanie w pawilonie hotelowym w pokojach 3 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym oraz w pokojach studio z pokojami przechodnimi 3+3
z pełnym węzłem sanitarnym W estetycznie urządzonych pokojach: łazienki, TV,
szafki nocne, stoliki i krzesła oraz szafa ubraniowa.
• Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, kompleks boisk sportowych: koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna, plac zabaw, siłownia
zewnętrzna, sala przeznaczona do tańca z parkietem i lustrami, stoły do ping-ponga, bilard, piłkarzyki.
• Na terenie ośrodka: klimatyzowana jadalnia, kawiarnia, świetlica z salą TV
i DVD i sprzętem dyskotekowym, krąg ogniskowy - grill, gabinet lekarski i izolatki dla dzieci chorych, sala konferencyjna, sala do zajęć k.o..
Darmowe Wi-Fi przy recepcji. Teren ośrodka ogrodzony. Obiekt monitorowany.

Świadczenia
• zakwaterowanie - 10 noclegów
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie; śniadanie, obiad, podwieczorek – wydawany podczas obiadu, kolacja) lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki,
śniadania i kolacje w formie bufetu 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 autokarowa do SEA PARK SARBSK. Park związany jest tematycznie
z fauną i florą mórz i oceanów, a także kulturą i historią regionu Pomorza. Główne
atrakcje takie jak: Fokarium, Oceanarium Prehistoryczne 3D, Park Makiet Zwierząt
Morskich, Muzeum Marynistyczne, Kino 5D, Park Zręcznościowy Małego Pirata
oraz Park Latarni Morskich zapewniają wspaniałą zabawę i odpoczynek.
CENA: 70 zł (płatna przy zapisie).
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7-12 lat

13-18 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego. Wyjazd kolejką spod
ośrodka. Rejs statkiem pasażerskim po jeziorze Łebsko do przystani Wyrzutni
Rakiet. Spacer duktem leśnym do Wydm Ruchomych ok. 1800 m, (przepiękna
panorama rozciągająca się z najwyższego punktu wydm, jakim jest Góra Łącka /42 m n.p.m.). Zwiedzanie Muzeum Wyrzutni Rakiet z przewodnikiem. Rejs
powrotny statkiem po jeziorze Łebsko i powrót kolejką do ośrodka. Przejście
szlakami turystycznymi, przebiegającymi przez najbardziej charakterystyczne
przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Niespotykana fauna i flora! Ruchome wydmy wędrujące z szybkością 3-10 m w ciągu roku!
• Wycieczka do Aquaparku w Redzikowie. Do dyspozycji: basen sportowy
pełnowymiarowy , basen rekreacyjny wyposażony w służące do relaksu gejzery
i leżanki z hydromasażem, basen połączony z częścią rekreacyjną krytej pływalni, rwąca rzeka, bicze, gejzery, leżanki do masażu, wodny plac zabaw, jacuzzi
i zjeżdżalnia rurowa wychodzącą na zewnątrz obiektu o długości 70 m.
• Zwiedzanie - Aleja Prezydencka wzdłuż, której umieszczono odciski dłoni
wszystkich prezydentów Polski.
• Zwiedzanie Muzeum Motyli w Łebie.
• Wizyta na Wystawie Interaktywnej - ILLUZEUM, która otrzymała Turystyczny Oskar 2014 roku. Na wystawie odkrywa się tajemnice iluzji optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików. Wystawa składa się z ponad
100 eksponatów z dziedziny optyki i fizyki.
• Wizyta w Labiryncie Park Łeba 3D i udział w zabawie grupowej z animatorem. Na powierzchni 5000 m2 znajduje się największy w Polsce naturalny labirynt z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do wyjścia.
• 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.

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

10:00

Chojnice

ok. 17:45

80,00 zł

Przyjazd ok.
13:00

Łeba

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

ŁEBA CAMP

OBOZY

STREFA SUN&FUN (13-18 LAT)
Obóz przeznaczony dla miłośników błękitnego
morza, słonecznej plaży oraz wypoczynku „na
lajcie”!
W programie:
• Beach Party - plażowa impreza plenerowa wieczorową porą.
• Karaoke Show! - nadmorskie ryki publiki.
• Turnieje siatkówki plażowej, koszykówki, piłki
nożnej, freestyle frisbee.
• Błogie lenistwo na plaży, czyli kąpiele morskie
i słoneczne.
• Konkursy, quizy z nagrodami
• Śluby obozowe na wesoło.
• konkursy, quizy - intelektualne zmagania o tytuł
Najbystrzejszego Umysłu Lata 2017, konkurs
karykatur, wybór Miss i Mistera obozu

• Nadbałtyckie zmagania z falą! Zabawne konkurencje plażowe!
• Wakacyjne malowanie ciał! Wybór mistrza rysunku!

• Szaleństwa dyskotekowe w słonecznych rytmach!
• program wspólny

STREFA X-SPORT (13-18 LAT)
Najważniejsze to ruszać się. Nie ważne czy jesteś
na początku czy w rozkwicie swych sportowych
umiejętności. Z nami rozegrasz mecz piłki nożnej,
sprawdzisz się jako siatkarz, pobijesz rekord w biegach. A to wszystko w malowniczym krajobrazie
nadmorskim.
W trakcie pobytu postaramy się: kopać jak Lewandowski, serwować jak Wlazły. chodzić jak Korzeniowski, biegać z kijkami jak Kowalczyk, odbijać
się na piasku lepiej niż Stoch przy wyjściu z progu:)
W programie:
• elementy profesjonalnego treningu i team- building, elementy fitness,

• zajęcia w terenie - marsze, poranny rozruch, gry
i zabawy, jogging
• zdrowa forma - zasady zdrowego i aktywnego
stylu życia
• turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego
• aktywne plażowanie- siatkówka plażowa, freestyle frisbee!
• ekstremalny bieg z przeszkodami.
• Strongmani – rywalizacja siłowa między uczestnikami i uczestniczkami.
• mecze, konkurencje i zadania specjalne hartujące ciało i ducha!
• program wspólny

STREFA FIT CAMP&ZUMBA (13-18 LAT)
Wraz z obecnymi trendami nie możemy być gorsi
i tez chcemy być fit! Obóz idealny dla wszystkich
lubiących aktywność fizyczną i do tego pragnących zdobywać oraz poszerzać swoją wiedzę na
temat zdrowego trybu życia. Nie zabraknie czasu
na relaks i wypoczynek ale i świetną zabawę pod
okiem najlepszej kadry a zarazem specjalistów
w swoich dziedzinach!
W programie:
• plażing, smażing i kąpiele morskie
• zajęcia Aqua Aerobic w morzu

• zajęcia fitness pod okiem specjalistów
• zajęcia ZUMBA na sali i w terenie
• domowe spa – kilka sposobów na własnoręcznie wykonane maseczki i nie tylko
• rozgrywki sportowe
• liczne spacery, dla chętnych poranny jogging
• warsztaty „Jak żyć zdrowo i kolorowo” - obejmujace zajęcia teoretyczne połączone przede
wszystkim z zabawą. Nauka układania jadłospisu i ogólne zasady zdrowego żywienia. Pojęcia:
kcal, suplementy diety, BMI, rodzaje diet.
• program wspólny

Termin

STREFA SUN&FUN
13-18 LAT

STREFA X-SPORT
13-18 LATt

STREFA FIT
CAMP&ZUMBA
13-18 LAT

02.08-12.08.2017

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. 8

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

