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USTKA AKTYWNIE - MORZE ATRAKCJI - OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Kraj: Koliber, miejsce: Ustka, wiek: 14 - 18 lat, transport: Autokar
Lubisz ruch i nienawidzisz nudy? To obóz właśnie dla Ciebie. Obóz sportowo – rekreacyjny przeznaczony dla młodzieży, która lubi pograć w
siatkówkę, chce zgłębić tajniki fitnessu, kręgli oraz różnych rodzajów gier w bilard. Dodatkowo na uczestników czekają wycieczki, rejs
statkiem, plażowanie, dyskoteki.
USTKA to jedno z najpopularniejszych wśród młodzieży miast nadmorskich. Portowy klimat oraz uzdrowisko z kąpieliskiem morskim
sprawiają, że czas tutaj spędzony to cudowne chwile. Miasto posiada urokliwą starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, kościołami i latarnią
morską oraz słynną nadmorską promenadę, na której latem odbywa się wiele imprez i zabaw. Znajdujące się w obrębie miasta wydmy
nadmorskie kryją wiele tajemnic związanych z budową tzw. Twierdzy Ustka. W Ustce co roku odbywają się Mistrzostwa Polski w
wypłukiwaniu bursztynu "Złoto Bałtyku". Warto też zajrzeć do Muzeum Chleba oraz Muzeum Minerałów. W Ustce uruchomiono latem 2015
r. Aquapark Lubicz z wieloma basenami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji.
03UACZ/22

18.07.2022 - 28.07.2022

2199.00 2399.00 PLN

04UACZ/22

29.07.2022 - 08.08.2022

2199.00 2399.00 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie:
Ośrodek Wczasowy Niezapominajka położony wśród sosnowego lasu na wydmie, w odległości ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Teren
ośrodka (2,5 ha) jest ładnie zagospodarowany – dużo zieleni i alejek spacerowych, ogrodzony i bezpieczny. Na terenie ośrodka znajdują się:
stołówka, kawiarnia i sala kinowa z multimediami, bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania ognisk i grillowania. Aktywny
wypoczynek umożliwiają: dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach Soccera, koszykówki, kometki, sala rekreacyjna wyposażona w
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry planszowe i inne. W ośrodku znajduje się równiez sala kinowa, zaś zaraz obok został uruchomiony w
2015 r. Park Wodny z wieloma basenami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji. Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie - 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Pierwszy posiłek ciepła kolacja, ostatni śniadanie
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

PROGRAM IMPREZY
• Siatkówka – śladami naszych mistrzów - reprezentantów.
• Najlepszy kibic pod słońcem – przygotujemy biało-czerwone stroje, nauczymy się zabaw, okrzyków i piosenek śpiewanych na trybunach,
słowem – pokażemy, dlaczego polscy kibice siatkówki są najlepsi na świecie!
• Siatkówka plażowa – coraz bardziej popularna i chętnie uprawiana przez młodzież!
• Kręgle – to także dość popularna gra wśród młodych ludzi. Przekonasz się o tym biorąc udział w obozowym turnieju.
• Fitness i zumba – dla osób, które kochają ruch! Doświadczona instruktorka fitness poprowadzi ciekawe zajęcia – sprawi, że niejedna z Was
zakocha się w tym sporcie!
• Bilardowe abc – zapoznanie z ogólnymi zasadami gry w bilard! Dowiemy się, co to jest otwarcie stołu, wybór grupy bil, rozbicie
otwierające, prawidłowe strzały i strzały kombinowane, punktacja, kary i faule oraz nierozstrzygnięta gra remisowa.
• Rozgrywki tenisa stołowego – wprowadzenie piłki do gry (serwis), prawidłowy odbiór, wymiana piłek. Kiedy wymiana kończy się bez
punktu, a kiedy jest on przyznany? Wyjaśnimy pojęcia: set, gra na przewagi. Style trzymania rakietki – shakehand i penhold.
• Olimpiada - sportowe rywalizacje.
• Piłka nożna - gramy na nowym boisku ze sztuczna nawierzchnia w ośrodku, na sąsiednim Orliku oraz boisku do beach soccera.
A ponadto:
• Zwiedzanie bunkrów i umocnień Twierdzy Ustka. Zachowany spory fragment zbudowanych przed II wojną światową umocnień, tzw.
Bunkry Bluchera, zostały udostępnione do zwiedzania. Bunkry ukryte są w wydmach między portem a plażą. Będziemy mieli też okazję
zobaczyć w niezwykłym Muzeum Minerałów m.in. kolekcję amonitów, szkielet i jajo dinozaura, kolekcję muszli i pokaźne zbiory kryształów –
min. jeden z największych kryształów górskich.
• Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
• Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Ustki (koncerty, plenery, regaty żeglarskie itp).
• Wstęp do Aquaparku Lubicz.
(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)

PROGRAM FAKULTATYWNY
Park Linowy Na Wydmie - cena 40 zł
Usytuowany w pasie nadmorskim w sosnowym lesie to niezwykłe miejsce stworzone przez pasjonatów aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu. Wśród klimatycznych wydm z widokiem na morze czeka 60 atrakcji na 4 trasach (łatwej, dwóch średnich i trudnej). Trasa łatwa
do pokonania oferuje m.in. most zwodzony, belki, skoki indiańskie. W skład trasy trudnej wchodzą m.in. skok tarzana, makarony, schody
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Jakuba, trapez podwójny i wiele innych. Park został zaprojektowany i wybudowany przez firmę HMM Techniki Alpinistyczne, a nad
bezpieczeństwem czuwają przeszkoleni instruktorzy wodą.
Park Wodny 3 Fale - cena 79 zł
W Słupsku znajduje się jeden z największych Parków Wodnych Pomorza - idealne miejsce do wyśmienitej zabawy. Znajdziesz tu szereg
atrakcji z dodatkową dawką adrenaliny: basen rekreacyjny z wodnym wulkanem, powietrznym gejzerem oraz rwącą sztuczną rzeką, wieżę
adrenaliny o wysokości 30 m z 3 zjeżdżalniami i basenem lądowiska, zewnętrzny basen solankowy z gejzerami i podwodną iluminacją
świetlną, a także plażę z leżakami do kąpieli słonecznych. Na młodszych czeka brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią w kształcie zamku,
dzwonkiem wodnym i gejzerami oraz dwoma zwierzątkami tryskającymi wodą.
Rejs statkiem - cena 40 zł
Wypłyniemy wspólnie na rejs statkiem po Morzu Bałtyckim w pirackim stylu.
Seans w kinie 7D - cena 25 zł
Cechą charakterystyczną kina jest trójwymiarowy efekt (3D), ale również dimension, czyli 7D. Widz odczuwa film zmysłami – zapach, powiew
powietrza, temperatura, wibracje, zmiany pozycji, dotyk. Kino 7D max to także niesamowite nagłośnienie oraz unowocześnione technicznie
fotele – opcja poruszania fotelem do przodu, do tyłu i na boki. Uwaga: Wymagana zgoda rodziców na udział w seansie dzieci ze względu na
ryzyko choroby lokomocyjnej, nadwrażliwośći dźwiękowej, problemów ze wzrokiem itp. (wybór oznacza zgodę rodzica na udział w seansie i
brak przeciwwskazań zdrowotnych)
Wycieczka do Doliny Charlotty - 85 zł
Dolina Charlotty z ZOO Wodnym Safari i Fokarium – to moc niezapomnianych wrażeń dla małych i dużych! Odbędziemy fantastyczny rejs
łodzią, która zabiera uczestników w podróż dookoła świata. Tematyczne wysepki: Afryka, Ameryka Płd. i Australia zamieszkałe są m.in.
przez: kangury, zebry, makaki japońskie, kapucynki czubate, strusie, emu i bociany, a rejs ukoronowany zostanie zacumowaniem na wyspie
lemurów, którą zamieszkują małpiatki z Madagaskaru: Król Julian i jego wesoła banda. Obejrzymy też jedno z największych w Polsce
fokariów, w którym mieszka obecnie 5 fok szarych. W Fokarium Charlotta dzięki specjalnym szybom można obserwować foki także pod
wodą!

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser). Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Pierwszy posiłek
ciepła kolacja, ostatni śniadanie + suchy prowiant, program rekreacyjno-zabawowy wg opisu, opiekę wychowawczą, ratowniczą i medyczną,
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A.: NNW (do 5000 zł), składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 2 zł i do Turystycznego
Funduszu Pomocowego 2 zł.
Cena nie zawiera: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, opłat za dodatkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne, bilard, piłkarzyki –
ok. 2 zł/gra - płatne na miejscu.

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
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 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.

KIELCE

Stacja Paliw ORLEN, Łódzka 266

05:00

22:30

190,00 zł.

LUBLIN

Al. Zygmuntowskie, parking przy Hali MOSiR.

05:00

23:00

210,00 zł.
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miejsce

adres

wyjazd powrót

cena

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

S7 MOP Zakrzew Wschód

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
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego.

DOPŁATY / PROMOCJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Park Linowy Na Wydmie: 40.00 PLN
Park Wodny 3 Fale: 79.00 PLN
Rejs statkiem: 40.00 PLN
Seans w kinie 7D: 25.00 PLN
Wycieczka do Doliny Charlotty: 85.00 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): 125.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
8. Ubezpieczenia Signal Iduna od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem Covid-19 i kwarantanny (dla chętnych, nie obejmuje chorób
przewlekłych): 150.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
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