BESKiD-ACTiVE
BIURO

PODRÓŻY

43-300 BIELSKO - BIAŁA ul. SIXTA 5
Tel/fax. 33 /812-31-34 i 503 064671
www.beskidactive.pl

Rok zał. 1993

biuropodrozy@beskidactive.pl

OBÓZ
JĘZYKOWY
NAD
BAŁTYKIEM
GRZYBOWO

Gdzie jedziemy ?

GRZYBOWO – miejscowość letniskowa i kąpielisko morskie położone w
północno - zachodniej części Polski, w powiecie kołobrzeskim, 6 km na
zachód od Kołobrzegu , jest miejscowością odwiedzaną głównie przez
kolonie i rodziny z dziećmi min, dzięki szerokiej i bezpiecznej plaży, jednej
z najpiękniejszych nad Bałtykiem.
Gdzie śpimy?
ZAKWATEROWANIE Ośrodek wczasowy „ SZEKLA” jest ośrodkiem o standardzie hotelowym,
usytuowanym na ogrodzonym , oświetlonym terenie, 250 m od plaży.
Obok obiektu znajdują się wydzielone boiska do koszykówki oraz siatkówki i plac
zabaw z ławeczkami.
Obiekt posiada pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, wyposażone w meble o
standardzie hotelowym: tapczany jednoosobowe, szafa, stół z krzesłami, półki na
przybory, telewizory LCD, sprzęt plażowy do wykorzystania przez uczestników
kolonii.
Na parterze ładnie urządzona stołówka i świetlica z nagłośnieniem i światłami,
namiot rekreacyjny, siłownię, świetlicę do zajęć cichych.

Kiedy jedziemy ? Ile płacimy ?

TERMIN : 19.07.-01.08.2018

Cena : 1640,00

CENA OBEJMUJE:










transport autokarowy tam i z powrotem - autokar o wysokim
standardzie /WC, klimatyzacja/ ,
zakwaterowanie /13 noclegów / w pokojach 3-4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym,
wyżywienie 3 posiłki dziennie( śniadanie i kolacja - typ bufet , obiad
serwowany -w jadalni ośrodka oraz podwieczorek , napoje w ciągu dnia,
suchy prowiant na drogę powrotną,
profesjonalną opiekę pedagogiczną, lektor języka angielskiego,
opieka pielęgniarki, lekarz na wezwanie, zabezpieczanie lekarstw,
przepisanych przez lekarza na turnusie, apteczka
opiekę ratownika na plaży ,
ubezpieczenie NNW (10.000 PLN),
Co będziemy robić?

oraz:


zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego 2 godziny
dziennie –również : English is fun, travel with English,
music hits – każdy uczestnik otrzymuje materiały
szkoleniowe – zajęcia prowadzone są w formie zabawy



wycieczka autokarowa całodniowa do Kołobrzegu ze zwiedzaniem
Starego Miasta i portu jachtowego oraz wejście do parku wodnego
Millenium – 2 godz., rejs statkiem po morzu oraz zwiedzanie
okrętu ORP Fala
piesza wycieczka wzdłuż Zatoki Grzybowskiej



party zone – integracja przy ognisku z kiełbaskami



wieczorny biwak na plaży na plaży z sesją fotograficzną



body-paiting workshop



party zone - dla chętnych dobrej zabawy – dyskoteki do późna



party zone -dla chętnych dobrego kina – maraton filmowy ze
słodyczami



party zone na plaży – kąpiele w morzu i leniwe plażowanie



Dzień Lenia



szkolenie ratownika WOPR,



dla chętnych rekreacji - turniej ping-ponga i Color Run 2 km



dla chętnych wrażeń - udział w imprezach lokalnych



Nasze biuro zapewnia dokonanie zgłoszenia obozu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Co zabieramy koniecznie ze sobą?

Należy zabrać: wygodne obuwie do pieszych wędrówek i zajęć sportowych, mały

plecak lub torbę , kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy od słońca, okulary
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy ręcznik kąpielowy. Obowiązkowo należy zabrać ważną
legitymację szkolną. Możesz zabrać słownik języka angielskiego.

