BIESZCZADY

7

dni

10-18

lat

Zimowy Obóz Przygody 10-18 lat
„Polska Alaska”
Bieszczady znane są z pełnego tajemnic klimatu, gwarantującego przeżycie
prawdziwej przygody. Oferują wiele atrakcji, które pozwalają na zapoznanie się
z umiejętnościami przetrwania w trudnych, zimowych warunkach.

ZAKWATEROWANIE
Kompleks Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Skalny” - położony w centrum uzdrowiska
Polańczyk. Do dyspozycji uczestników pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
Na terenie ośrodka dostępny jest internet bezprzewodowy, duża świetlica, mały kryty
basen oraz Dymna Chata z miejscem na organizację ogniska.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie i podwieczorek. Wszystkie turnusy rozpoczynają się obiadem
i kończą śniadaniem. Suchy prowiant na drogę powrotną dla wszystkich
uczestników.

TRANSPORT
Autokar z Katowic i Krakowa (w zależności od terminu ferii) do Polańczyka. Z Łodzi
bus lub PKP do Katowic, dalej autokar do Polańczyka. Inne miejscowości za dopłatą
(str. 2).

PROGRAM „POLSKA ALASKA”
ź ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH (przejażdżka ok. 15 min) – zabierzemy

obozowiczów na niezapomnianą, pełną przygód przejażdżkę skuterem po
zaśnieżonych traktach. Każdy uczestnik będzie mógł wraz z instruktorem usiąść za
sterami skutera śnieżnego.
ź ZIMOWE SZKOLENIE BIESZCZADNIKA – podczas szkolenia obozowicze będą
przygotowywać się do przetrwania w trudnych, zimowych warunkach. Pod czujnym
okiem instruktorów nauczą się chodzić na nartach, wbijać gwoździe, rzucać siekierą
i strzelać z łuku.
ź ŚNIEŻNA ŚCIANA – zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej, podczas których
uczestnicy przełamią barierę strachu i poczują się jak zdobywcy ośmiotysięczników.
ź MISJA WOLF – uczestnicy wyposażeni w GPS, wyruszą w teren samochodami
terenowymi. Celem misji będzie odnalezienie śladów obcej wioski i dawnych
mieszkańców dzikiej doliny. Podczas misji uczestnicy nauczą się tropić dzikie zwierzęta.
ź SPA RELAX – podczas pobytu 2 razy zapraszamy na dwugodzinny relaks w strefie SPA
na terenie ośrodka. Do dyspozycji uczestników kryty basen z atrakcjami wodnymi oraz
jacuzzi.
ź KULIG I BIESZCZADZKIE OGNISKO – kulig konnym zaprzęgiem zakończony wielkim
ogniskiem w Dymnej Chacie.
ź ZIMOWY FITNESS CLUB – zajęcia ruchowe dla dziewcząt i chłopców na świeżym
powietrzu.
ź SNOWBALL – zawody w strzelaniu do śnieżnych rzeźb ulepionych przez uczestników.
ź NA TROPIE WILKA – gra terenowa – poszukiwanie śladów zwierząt, samodzielne
wykonanie odcisków własnych stóp, stworzenie wizerunku Wilka różnymi technikami .
ź STREFA TALENTÓW „TEŻ MAM TALENT” – pokaz umiejętności uczestników
zimowiska oraz tworzenie tekstów zimowych piosenek do melodii znanych przebojów.
ź ZIMOWE SZALEŃSTWO – konkurs lepienia bałwana, rzeźby na śniegu, bitwa na
śnieżki oraz zawody w zjeżdżaniu na jabłuszkach, budowanie igloo oraz fortów ze
śniegu.

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie, transport z Katowic, Krakowa, Łodzi
(w zależności od terminu ferii), program, opiekę wykfalifikowanej kadry
pedagogicznej oraz instruktorów realizujących program, opiekę medyczną na
wezwanie, ubezpieczenie Signal Iduna NNW do kwoty 12.000 zł

TERMINY I CENY
Cena z Katowic / Łodzi

28.01.2018 - 03.02.2018 (7 dni)

1165 zł / 1365 zł

(lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)

Cena z Krakowa

11.02.2018 - 17.02.2018 (7 dni)

1100 zł

(kujawsko–pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

PROGRAM FAKULTATYWNY (płatny na miejscu)
PAKIET DLA AKTYWNYCH (cena za pakiet: 100 zł/os.)
- ŚNIEŻNE SAFARI / BIESZQUADY - za mało skuterów? Zawsze możesz dokupić
dodatkowe jazdy - 15 minut skuterem lub pojazdem buggie po ośnieżonym torze
terenowym.
- WYPRAWA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH - wczesnym rankiem wyruszymy na
rakietach śnieżnych w poszukiwaniu tropów mieszkańców lasów – dzików, jeleni,
saren i wilków. Wyprawę poprowadzi przewodnik doskonale znający ciekawe
miejsca i ukryte ścieżki wiodące brzegiem Jeziora Solińskiego.
- WILKI PÓŁNOCY - PSIE ZAPRZĘGI - zabawimy się na śniegu w Bieszczadzkich
Traperów – pionierów zasiedlających dzikie, górskie tereny. Pojedziemy po białym
puchu saniami ciągniętymi przez gromadkę wesołych, kudłatych psów rasy
Malamut. Właściciel tych sympatycznych zwierząt zdradzi przed nami tajniki
tresury psów oraz techniki powożenia tym nietypowym zaprzęgiem.
- AQUA PARK AQUARIUS - 1,5-godzinny pobyt na basenie w Lesku
(www.basen.lesko.pl).
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