CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski, Lublin, ul. Chopina 7/26, tel. +48 81 534 66 30, +48 81 534 66 40

ŁEBA - MOC ATRAKCJI - kolonie
Kraj: Polska, miejsce: Łeba, wiek: 8 - 13 lat, transport: Autokar
Wakacje pełne nadmorskich atrakcji! Gokart Serwis i wyścigi na profesjonalnym torze. ŁebaPark z dinozaurami, diabelskim młynem i
wodnymi zjeżdżalniami, wspinaczka, park linowy, tor przeszkód czekają na śmiałków. Nie zabraknie też czasu na morskie kąpiele.
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu! Czekać na Was będzie mnóstwo atrakcji i niespodzianek, ciekawa rywalizacja i duuużo dobrej
zabawy. Większość zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu, we wspaniałej scenerii morza, jeziora i lasu. Zajęcia dostosowane będą
do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
ŁEBA - położona pośrodku polskiego wybrzeża jest jedną z najbardziej urokliwych i najchętniej odwiedzanych miejscowości nadmorskich.
Turystów i wczasowiczów przyciągają czyste, szerokie plaże, Słowiński Park Narodowy z największymi w Europie ruchomymi
wydmami, “wielką górą piachu”, czyli Górą Łącką i pustynną scenerią oraz pełne uroku i tętniące życiem miasteczko rybackie. Ponadto
mikroklimat Łeby, charakteryzujący się dużą zawartością soli i jodu w powietrzu, nasłonecznieniem oraz dynamiką zmian atmosferycznych,
wykazuje właściwości lecznicze i korzystnie wpływa na samopoczucie.
W Łebie, konkurującej z Ustką o miano stolicy polskiego wybrzeża, odbywa się latem na nadmorskiej promenadzie wiele otwartych imprez
kulturalnych i rozrywkowych (np. Rajd Antycznych Automobili, Konkurs Rzeźby w Piasku, Puchar Polski w Windsurfingu, "Pływanie na bele
czym", Regaty Balonowe) oraz wiele koncertów i konkursów. Warto dodać, że w ostatnich latach zbudowano największy obecnie w Polsce, 20
ha ŁEBA PARK DINOZAURÓW z naturalnej wielkości eksponatami, a nieopodal – w Sarbsku – Sea Park z oceanarium i kinem 5D.
02LMCZ/22

07.07.2022 - 17.07.2022

2299.00 2399.00 PLN

03LMCZ/22

18.07.2022 - 28.07.2022

2199.00 2399.00 PLN

04LMCZ/22

29.07.2022 - 08.08.2022

2099.00 2299.00 PLN

06LMCZ/22

09.08.2022 - 19.08.2022

2199.00 2299.00 PLN

05LMCZ/22

10.08.2022 - 20.08.2022

2199.00 2299.00 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
ZAKWATEROWANIE: OW Fregata - to obiekt o bardzo dobrym standardzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Zakwaterowanie w
pokojach 3-4 osobowych z łazienkami. Na miejscu znajduje się stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa (ze światłami),
kawiarenka, sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz wypożyczalnia rowerów. Do dyspozycji są również boiska do
koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej, plac zabaw.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie + deser, śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek: ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 19.00
posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni: śniadanie + suchy prowiant. W ośrodku możliwa jest dieta bezglutenowa lub wegetariańska (za
dopłatą 150 zł).

PROGRAM IMPREZY
Atrakcje w Discovery Park – na dzieci czeka kilkanaście atrakcji, które znajdują się na świeżym powietrzu w niewielkiej odległości od
morza:
Autodromy - to idealna atrakcja również dla młodzieży i dorosłych – bo kto nie ma w sobie odrobiny dziecka? Wystarczy usiąść za
kierownicą kolorowego pojazdu, aby rozpocząć wyścigową przygodę! Maluchy spróbują swoich sił w kierowaniu pojazdem, nieco
starsze dzieci poćwiczą refleks i ruchy kierownicą, a dorośli bez wątpienia z przyjemnością cofną się do swoich wspomnień z
dzieciństwa! Samochodziki są zaprojektowane tak, że śmiało można zderzać się z innymi uczestnikami zabawy. Znakomita zabawa i
dreszczyk emocji gwarantowane!
Bumper cars’y - młodszym i starszym wielbicielom niesamowitych wrażeń polecamy zastrzyk adrenaliny w postaci trudnych do
okiełznania, zwariowanych pojazdów kosmicznych Bumper Cars. Okrągłe, różnokolorowe pontony, wyposażone w wygodne siedziska
i pasy bezpieczeństwa, zaraz po starcie w tajemniczy sposób wymykają się spod kontroli. Pędząc pełną przeróżnych ewolucji trasą,
wirują i zderzają się ze sobą, dostarczając przy tym mnóstwa frajdy swoim kierowcom.
Eurobungy - to 6 dużych trampolin, które pozwolą Twojemu dziecku na fantastyczne skoki. Specjalna konstrukcja z rur
aluminiowych oraz elastyczne gumy unoszą w powietrze młodych amatorów skakania. Bezpieczeństwo zabawy gwarantują uprzęże
zapinane każdorazowo przez uprawnionego pracownika Discovery Park. Komu uda się skoczyć wyżej? Starsi mogą pokusić się
dodatkowo o powietrzne akrobacje. Eurobungy umożliwiają osobom bardziej zaawansowanym w skakaniu wykonanie w powietrzu
salta.
Wakacyjna Szkoła Nauki Jazdy - pozwoli każdemu dziecku poczuć się jak prawdziwy, dorosły kierowca w swoim błyszczącym
pojeździe. Ta unikalna na skalę całej Polski atrakcja cieszy się ogromnym powodzeniem wśród gości odwiedzających Discovery Park.
Duży, starannie zagospodarowany teren imituje prawdziwe miasto. Znajdują się na nim bardzo realistyczne ulice, z namalowanymi
pasami, przejściami dla pieszych, znakami drogowymi a nawet z sygnalizacją świetlną. Poprzez doskonałą zabawę dzieci uczą się
prawidłowego poruszania po drogach, w czym pomaga im nasz łebski policjant.
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Wspinaczka – fantastyczna atrakcja dla miłośników wspinaczek! Ścianka ma 6 różnych torów o różnych stopniach trudności. Dla każdego,
przy odrobinie wysiłku i precyzji, szczyt będzie osiągalny, a stamtąd widok na wszystkie atrakcje Discovery Parku! Wspinaczka odbywa się w
zabezpieczeniu – specjalnej uprzęży i kasku.
Łeba Park– to jeden z największych Parków Dinozaurów w kraju! Będziecie mogli oglądać fascynujące olbrzymy z bliska! Piękne położenie
wśród lasów, stawów, trzęsawisk i naturalnej przyrody sprzyja dobrej zabawie i regeneracji sił. Spacerując ścieżkami, mostami i kładkami
zobaczycie ok. 100 gadów, a wśród nich dwa kolosy: Seismosaurusa mającego 45 m długości i jedynego w Polsce Brachiosaurusa, wysokiego
na 13 m! Fani motoryzacji poznają przodka samochodów – napędzane pedałami pojazdy Flinstone'ów. Na specjalnej trasie będą mogli
zmierzyć się z czasem. Choć całość jest tylko wierną kopią tamtych czasów, pobyt w Parku dostarczy nam niezapomnianych emocji! Łeba
Park to również koło młyńskie, pontonowe zjeżdżalnie wodne, labirynt luster, pole do minigolfa i inne atrakcje.
Mini Zoo – dzieci mogą poznać i karmić kozy, owce, daniele, jelenie i wiele innych zwierząt. Są tu także kucyki! Warto z bliska zobaczyć
sympatycznych mieszkańców ZOO i poznać ich zwyczaje.
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – czekać na Was będzie przejazd kolejką bajkową a także wędrówka po ruchomych
wydmach, gdzie poczujecie się jak na prawdziwej pustyni.
Piesze wędrówki – odkrywanie nieznanych zakątków miasta, spacer do portu rybackiego, wzdłuż wybrzeża na zachód słońca.
PONADTO:
PLAŻOWANIE I KĄPIELE w morzu pod opieką ratownika.
Wodne ABC – bezpieczeństwo w wodzie, gry i konkursy.
GRY PLAŻOWE (wyścig rzędów, dwa ognie, piłka plażowa), zamki z piasku.
Gry i zabawy sportowo-integracyjne, rozgrywki międzykolonijne: olimpiada na wesoło, siatkówka, koszykówka, ping-pong.
OGNISKA, DYSKOTEKI, PODCHODY, quizy, turnieje, konkurs karaoke, konkurs mody i fryzur, poczta kolonijna.
(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)

PROGRAM FAKULTATYWNY
Manufaktura słodyczy - cena 30 zł
Słodka zabawa podczas której dzieci zapoznają się z metodą wytwarzania cukierków i wykonają własnoręcznie lizaki.
Nawigacja w 3D - labirynt naturalny i gry wielkoformatowe - cena 50 zł
Sprawdź swoją orientację w terenie w największym w Polsce naturalnym labiryncie! Zabawa w Magicznym ogrodzie drewnianych gier
wielkoformatowych – a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych, logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL!
Rejs statkiem - cena 40 zł
Niesamowity rejs po morzu statkiem z licznymi atrakcjami. Wypłyniemy z portu w Łebie i dotrzemy do latarni morskiej lub w okolice wydm
ruchomych.
Warsztaty plastyczne - cena 70 zł
Poeksperymentujemy z nietypowymi materiałami plastycznymi, które można znaleźć pod ręką (piasek, muszelki, bursztyn, kamyki, mąka...),
poznamy papieroplastykę oraz pracę z plasteliną. Najmłodsi artyści będą mieli możliwość zaprezentowania po raz pierwszy swoich dzieł na
kolonijnej wystawie.
Wycieczka do Aquaparku Reda - cena 150 zł
To niezwykły kompleks, połączenie ogromnego parku wodnego i oceanarium, gdzie będziecie mogli oglądać prawdziwe ryby i rekiny.
Znajdziecie tu basen urządzony na kształt zamku, okręt piracki z armatkami wodnymi i zjeżdżalniami, Volcano Jacuzzi, liczącą 315 m ścieżkę
wodną oraz wzburzoną wodę z falami sięgającymi do 1,5 m. Możecie tu zjeżdżać z całej masy zjeżdżalni, np. Shark Slide, z której wpłyniecie
wprost do paszczy rekina, 60 m emocjonującego zjazdu poprowadzi Was przez rajskie akwarium, w którym pływają prawdziwe rekiny z
odległej Sri Lanki. Multi Adventure to szeroka zjeżdżalnia idealna na podwójne pontony i wspólne zjazdy, Ultra Speed, na której nabierzecie
prędkości i pokonacie liczne zakręty, Family Slide – pofalowana, szeroka na 3 m i długa na 48 m zjeżdżalnia sprawi, że każdy zjazd będzie
inny. Wszystkie te atrakcje czekają na Was w jednym miejscu!!!
Wycieczka do Sea Parku - cena 100 zł
Sea Park Sarbsk jest największym na Pomorzu parkiem rozrywki. Związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, a także kulturą i
historią regionu. Atrakcjami SEA PARKU są: fokarium prezentujące karmienie fok i ich trening medyczny, prehistoryczne oceanarium 3D z
kinem 5D, w którym możemy stanąć "oko w oko" ze stworami zamieszkującymi wody naszej planety miliony lat temu, Muzeum
Marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park miniatur latarni morskich, galeon i park zręcznościowy.

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser), śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek: ciepła kolacja (w
wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni: śniadanie + suchy prowiant, program rekreacyjno-zabawowy wg
opisu, opiekę wychowawczą, ratowniczą i medyczną, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A.: NNW (do 5000 zł), składkę do Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego 2 zł i do Turystycznego Funduszu Pomocowego 2 zł.
Cena nie zawiera: programów i kosztów dodatkowych (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej), dojazdu na miejsce autokarem.

WYJAZD/POWRÓT
TRANSPORT: autokar lub dojazd własny
Szczegóły wyjazdów zgodnie z rozkładem jazdy przypisanym do turnusu podane są w każdej zawartej umowie.
Brakujące godziny zbiórek i powrotów będą znane 2 dni przed wyjazdem. W wypadku zmian Organizator powiadamia klientów osobnym
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komunikatem mailowym za potwierdzeniem otrzymania; brak takiego komunikatu oznacza brak zmian.
Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. Ze względu na obowiązujący czas pracy kierowców autokary odjeżdżają nie później niż 15 min.
po godzinie zbiórki.
Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu. Na przystankach pośrednich mogą wystąpić
opóźnienia z przyczyn niezależnych od organizatora.
Przyjazd do ośrodka planowany jest ok godz. 18.00-19.00, niemniej realny czas przejazdu jest uzależniony od warunków drogowych, potrzeb
dzieci podczas podróży oraz przepisów regulujących czas pracy i przerw kierowców.
Informujemy, że nie jest możliwy zakup transportu tylko w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak miejsce powrotu oraz że nie
ma możliwości dosiadania się „na trasie”
Zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty
manipulacyjnej w wysokości 40 zł.
Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka
podręczna torba). Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy opisać imieniem i
nazwiskiem.
miejsce

adres

wyjazd powrót

cena

dojazd własny Wyjazd: Przybycie do Ośrodka po godz. 19:00. Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe
kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący kontakt w dniu przyjazdu w związku z możliwymi
opóźnieniami, powrót: odbiór Uczestnika do godz. 8:00

19:00

08:00

0,00 zł.

GDAŃSK

Stacja Paliw, Złota Karczma, ul. Słowackiego 134, obok KFC Matarnia

15:00

13:00

150,00 zł.

KATOWICE

Wyjazd: McDonalds, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofiar Katynia (w kierunku na Wrocław),
powrót: McDonalds, ul. Górnośląska 40A (w kierunku na Kraków)

06:30

20:30

210,00 zł.

LUBLIN

Al. Zygmuntowskie, parking przy Hali MOSiR.

05:00

23:00

210,00 zł.

ŁÓDŹ

Hipermarket E. Leclerc, Inflancka 45, przy stacji paliw Leclerc

09:30

18:00

190,00 zł.

POZNAŃ

Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, przy McDonalds.

11:30

14:30

170,00 zł.

RADOM

Wyjazd: S7 MOP Zakrzew Wschód, powrót: S7 MOP Zakrzew Zachód

06:00

21:30

190,00 zł.

WARSZAWA

Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej

07:00

20:00

190,00 zł.

WROCŁAW

McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63

09:00

18:00

210,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Ubezpieczenie: SIGNAL IDUNA TU S.A. - NNW (do 5000 zł)
Należy ze sobą zabrać strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem UV, nakrycie głowy.
Płatne na miejscu: Bilard, piłkarzyki, cymbergaje - ok. 2 zł/gra
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego

DOPŁATY / PROMOCJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dieta bezglutenowa: 150.00 PLN
Dieta wegetariańska: 150.00 PLN
Manufaktura słodyczy: 30.00 PLN
Nawigacja w 3D - labirynt naturalny i gry wielkoformatowe: 50.00 PLN
Rejs statkiem: 40.00 PLN
Warsztaty plastyczne: 70.00 PLN
Wycieczka do Aquaparku Reda: 150.00 PLN
Wycieczka do Sea Parku: 100.00 PLN
Rezygnuję z ubezpieczenia kosztów rezygnacji i akceptuję ryzyko: bez dopłaty
Ubezpieczenia Signal Iduna od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem Covid-19 (dla chętnych, nie obejmuje chorób przewlekłych i
kwarantanny): 120.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
11. Ubezpieczenia Signal Iduna od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem Covid-19 i kwarantanny (dla chętnych, nie obejmuje chorób
przewlekłych): 140.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
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