Wakacje z językiem
angielskim
Polska – Morze Bałtyckie – Rowy
Aktywny wypoczynek na plaży
Jakie atrakcje nas czekają?
Rowy to urokliwa miejscowość między Łebą i Ustką znana z rybackich tradycji. Położona jest między
Bałtykiem a Jeziorem Gardno, na zachodniej granicy Słowińskiego Parku Narodowego. Doskonałe miejsce
na beztroski wypoczynek dzieci i młodzieży. W spokojnej i cichej okolicy, oferujemy wspaniały relaks, z
dala od ośrodków przemysłowych i zgiełku dużych uzdrowisk.
Obóz rekreacyjny z językiem angielskim
(grupy wiekowe 7-13 oraz 14 - 17 lat)
Program pobytu: Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że nie będziesz miał czasu na nudę.
Zaproponujemy gry i zabawy integracyjne, plażowanie i kąpiele w morzu, konkursy, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, dyskotekę. Zrealizujemy również bogaty program turystyczno- rekreacyjny. Wybierzemy się na
wycieczkę autokarową do Ustki i na rejs statkiem po Bałtyku, pojedziemy na wycieczkę rowerową do
Słowińskiego Parku Narodowego. Dodatkowo zajęcia z języka angielskiego 15 godzin.
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wczasowym „Trojak” w Rowach. Obiekt o standardzie
turystycznym. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe oraz pokoje typu studio (2+3). Wszystkie pokoje z łazienkami.
Teren ośrodka ogrodzony i całodobowo dozorowany. Ośrodek oddzielony od morza pasem lasu, przez
który prowadzi ścieżka na piękną, piaszczystą plażę (ok. 500 metrów). Taka sama odległość dzieli ośrodek
od jeziora Gardno. Dużym atutem jest bliskość Słowińskiego Parku Narodowego. W ośrodku
wypożyczalnia rowerów, z której uczestnicy korzystają bezpłatnie podczas wycieczek rowerowych. Strona
internetowa ośrodka: www.owtrojak.pl.

Termin: 25.06 - 05.07.2018
Cena: SCOOL: 1.359 zł
Cena katalogowa: 1.449 zł
Świadczenia zawarte w cenie:
 Zakwaterowanie: 10 noclegów, ośrodek Wypoczynkowy Trojak Rowy.
 Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w stołówce ośrodka. Śniadania, obiady i
kolacje serwowane przez kelnerów do stolików, z możliwością dokładek. Pierwszy posiłek: kolacja
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant za obiad na drogę
powrotną. Możliwość zamówienia diety: wegetariańskiej bez dodatkowych dopłat lub
bezglutenowej za dopłatą 150 zł. Stały dostęp do wody pitnej dla uczestników w stołówce ośrodka.
 Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją. Wyjazd z Łodzi oraz powrót do Łodzi. Organizator
zastrzega sobie możliwość przesiadki w trakcie podróży.
 Ubezpieczenie: NNW - 15.000 PLN.
 Opieka pedagogiczna, pielęgniarki oraz opieka ratownika na plaży.
 Realizacja programu.
 Zajęcia języka angielskiego – 15 godzin.
Program fakultatywny
Wycieczka do Aquaparku w Jarosławcu – cena 75 zł.
Wycieczka do Parku Wodnego w Redzikowie – cena 75 zł.
Wycieczka do Parku Wodnego w Darłowie – cena 75 zł.

Informacje praktyczne:
Biuro zastrzega sobie możliwość przesiadki w trakcie przewozu. Prosimy zabrać legitymacje szkolne
oraz wypełnione przez rodziców/opiekunów karty kwalifikacyjne (kolonijna karta zdrowia). Planowany
przyjazd do ośrodka ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00.
Wyjazd dnia 25.06.2018 z Łodzi o 10.45. Miejsce wyjazdu: Dworzec PKS Łódź Kaliska al. Włókniarzy 227
stan. 4,5,6.
Powrót do Łodzi dnia 05.07. ok. 16.00 Miejsce powrotu: Dworzec PKS Łódź Kaliska al. Włókniarzy 227
stan. 4,5,6.

Zapisy Katarzyna Neugebauer
Telefony: +48 512 170 070 biuro SCOOL
+48 794 946 255 Kasia Neugebauer
kasiascool@gmail.com
Zapisy tylko do końca marca 2018
Organizator wyjazdu: Biuro Podróży Almatur Opole ul. Ozimska 26
tel. 77 42 32 831 do 833, opole@almatur.pl

