JAK RYBA W MORZU
czyli NIESAMOWITY OBÓZ PŁYWACKI –

- SPORTOWA RYWALIZACJA
MIEJSCOWOŚĆ: Władysławowo - miejscowość letniskowa
należąca do jednej z najczęściej odwiedzanych miejsc
turystycznych polskiego wybrzeża. Charakteryzuje ją klimat morski
o leczniczych właściwościach, czysta woda i powietrze nasycone
intensywnym zapachem jodu. Z łatwością można tu poczuć
wakacyjny klimat i dać się ponieść przygodzie.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy ApartSPORT
specjalizuje się w przyjmowaniu grup zorganizowanych, takich jak
wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy sportowe. Ośrodek
położony jest blisko centrum Władysławowa, w odległości około
kilometra od plaży. Zakwaterowanie w mieszkaniachapartamentach typu standard z 1 lub 2 sypialni z balkonami i
pełnym węzłem sanitarnym (5, 6,7,8 osobowe). Tuż obok ośrodka
znajduje się park rozrywki Ocean Park.
http://apartsport.eu/galeria/
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: boisko wielofunkcyjne,
ogólnodostępne – 50 m ; Orlik we Władysławowie – ok. 800 m –
rezerwowany dla grupy po wcześniejszym ustaleniu;
pełnowymiarowy basen sportowy – ok. 1000 m – do dyspozycji
zgodnie z programem, miejsce na ognisko i grill.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek
wydawany przy obiedzie, kolacja). Uczestnicy rozpoczynają
świadczenia późnym śniadaniem w dniu przyjazdu do Władysławowa
do pensjonatu, kończą śniadaniem. Na drogę powrotną dostają suchy
prowiant. Na promie świadczenia: śniadanie i kolacja drugiego dnia.
TRANSPORT: przejazd autokarem na trasie Lublin – Gdynia Władysławowo – Lublin. Wyjazd z Lublina w godzinach porannych,
powrót w godzinach późno wieczornych.
TERMINY i CENA:
TERMIN:

CENA dla Olimpia Lublin
przy min 45 osobach

20.08 – 29.08.2019

1651,00 zł

CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie, wyżywienie wg programu, opieka kadry trenerskiej i medycznej,
transport, program obozu, wstępy, ubezpieczenie NNW, opłata za Krajowy Fundusz Turystyczny, podatek
VAT.
W CENĘ NIE WLICZONO: treningów na basenie: dla grupy starszej 6 x 1,5 godz. – 150,00 zł oraz dla grupy
młodszej: 3 x 1,5 godz. – 75,00 zł (na torze pływackim musi znajdować się 10 uczestników)
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Program obozu sportowego:

WYCIECZKA DO SZWECJI - KARLSKRONA promem Stena Line.
Uczestnicy obozu rozpoczynają swoją przygodę od WYJAZDU DO SZWECJI .
Prosto z Lublina uczestnicy jadą do Gdyni na terminal, gdzie wieczorem
wypływają promem Stena Line do KARLSKRONY. Karlskrona jest to jedno z
piękniejszych miast w Szwecji, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Następnego dnia – po dopłynięciu do brzegów Szwecji jedzą
śniadaniae, po czym schodzą na ląd. Zwiedzają niesamowite Muzeum Morskie z
ogromną kolekcją łodzi podwodnych, galeonów, wraków, broni. Wieczorem
jedzą śniadanie i wyruszają w drogę powrotną do Polski. Trzeciego dnia
przypływają do Polski – do Gdyni w godzinach porannych; wsiadają do autokaru i
wyruszają do Władysławowa realizować dalszą część programu. Podczas
samego rejsu na uczestników czeka zabawa na promie oraz dyskoteka.
Uczestnicy zakwaterowani są na promie w kabinach 4-osobowych.

TRENINGI:
- TRENINGI PŁYWACKIE na basenie sportowym o wymiarach: 25,0 x 16,0 x 2,2
m) – ilość treningów uzależniona od grupy
- CODZIENNY TRENING PŁYWACKI NA LĄDZIE na Orliku lub na plaży

WYCIECZKI AUTOKAROWE:
- TRÓJMIASTO - trzy powiązane ze sobą, a jednocześnie niezwykle
różnorodne miasta zapewnią Wam moc atrakcji. Wędrówkę
zaczniemy w Gdańsku przy Bramie Wyżynnej. Dotrzemy na ul. Długą –
pełną bogato zdobionych kamienic gdańskich kupców. W trakcie
spaceru po Sopocie przejdziemy wzdłuż ulicy Bohaterów Monte
Casino, popularnie zwanej Monciakiem – latem deptak ten nigdy nie
zasypia!!! Tu naszą uwagę przykuje Krzywy Domek, który zdobył
niejedna nagrodę architektoniczną.
- NA PÓŁWYSEP HELSKI – uczestnicy dotrą do najdalszego zakątka Polski
na Hel. Miejscowość jest niezwykle popularna ze względu na szerokie,
złote plaże i tradycyjne domki rybackie. Jednak największa atrakcją
wycieczki będzie odwiedzenie FOKARIUM oraz LATARNI MORSKIEJ
DODATKOWO:
- WYCIECZKA DO REZERWATU PRZYRODY WĄWÓZ CHŁAPOWSKI - Wąwóz jest
rezerwatem przyrody o powierzchni prawie 25 hektarów i wchodzi w skład
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Wąwóz jest idealnym miejscem na
spacer oraz zapoznanie się z florą i fauną tego miejsca. Zwiedzający mogą
wybrać pomiędzy trasami biegnącymi dnem lub górą doliny. Wzdłuż obu tras
znajdują się pięknie wkomponowane ławeczki i kładki, a także ułatwiające
zwiedzanie schodki i poręcze. Wąwóz kończy się przy plaży w Chłapowie
- PLAŻING, SMAŻING I RELAXING: czyli mały chili out na pięknej piaszczystej
plaży & kąpiele morskie – odpoczynek po treningach
- HAWAJSKIE BEACH PARTY, WIECZORY FILMOWE, OGNISKO, GRY I ZABAWY
SPORTOWO – INTEGRACYJNE

