+48 793 544 684
+48 784 500 240
kontakt@agiz.pl
www.agiz.pl
ul. Artyleryjska 3n/20, Olsztyn

OBÓZ Trekkingowy Karkonosze
Trekking w górach to obóz dla młodzieży, która pragnie eksplorować pieszo Karkonosze i Izery. Program
dostosowany do umiejętności i kondycji grupy. W czasie obozu wycieczki w niezwykłe miejsca Karkonoszy
i Izerów. Zakwaterowanie w znakomitym, pięknie położonym hotelu (w hotelu kryty basen, sale do
ćwiczeń, kręgle, pyszne i urozmaicone posiłki). Podczas kolonii czeka nas niesamowita przygoda – nocleg w
schronisku z ogniskiem, górskimi opowieściami oraz nocną obserwacją nieba.

Miejsce: Szklarska Poręba
Termin: 24 czerwca – 4 lipca 2019
Wiek: 12 - 17 lat
Cena: 1750 zł
PROGRAM
PIESZE WYCIECZKI
 ABC wędrówek górskich – niezbędnik piechura, orientacja w terenie górskim, posługiwanie się mapami, znakami,
nawigacją GPS, wizyty w schroniskach
 Wędrówki górskie, m.in.: Śnieżka, Szrenica – najwyższy szczyt w Szklarskiej Porębie, Wysoki Kamień – niezwykłe
widoki na Karkonosze i Szklarską, Zakręt Śmierci, słynne wodospady: Szklarki, Kamieńczyk
 Piesza wędrówka i nocleg w Schronisku, gry terenowe, spotkanie z Leśniczym, wieczorne opowieści i legendy
karkonoskie i izerskie przy ognisku z kiełbaskami, otuleni kocami/śpiworami podglądamy ciemne niebo
REKREACJA I SPORT
 Rekreacja na basenie na terenie hotelu (gry i zabawy w wodzie, doskonalenie pływania)
 Aquapark w Świeradowie Zdrój – baseny, zjeżdżalnie, huśtawki wodne, jacuzzi, sauna
 Alpine Coaster – zjazd alpejskim torem bobslejowym, wieża emocji – poczuj się jak kosmonauta, spadanie z wieży
wysokości 12 m
 Turnieje - bilard, ping pong, KRĘGLE
 Wieczorny Relaks – dyskoteka, karaoke, gry planszowe, zachody słońca
WYCIECZKI
 Przejażdżka niezwykłą kolejką Izerską przez góry do Harrachova (skocznie narciarskie)
 Czeski Raj – wycieczka do cudownej krainy skalnych miast, urocze jaskinie, zamki i pałace, wstęp i przewodnik płatny
dodatkowo 50 zł

PROGRAM DODATKOWY






Wycieczka do PRAGI – przejażdżka metrem do centrum miasta, Hradczany, Zamek Królewski, ogrody, Most Karola,
Stare Miasto, Ratusz, Rynek (koszt – 100 zł)
TROPIKAL ISLAND – wycieczka autokarowa do Tropical Island, największego tropikalnego parku rozrywki i
wypoczynku w Europie, kraina pełnej egzotyki, las tropikalny, plaża Morza Południowego, baseny, zjeżdżalnie i wiele
innych atrakcji (140 zł + 35 euro wstęp i posiłek)
Wspinaczka skałkowa – warsztaty z wspinania z instruktorami na naturalnych skałkach (koszt 50 zł)
Przejażdżka rowerami – popołudniowa wycieczka górskimi dróżkami w okolicy (koszt wypożyczenia roweru wraz z
kaskiem ok. 35 zł)

ZAKWATEROWANIE
9 noclegów w Hotelu Bornit*** z basenem - idealny dla grup sportowych, www.hotelbornit.pl

znakomite warunki, pokoje 3-5 osobowe z łazienkami i TV

bogata baza sportowo - rekreacyjna: sale do ćwiczeń, siłownia, pełnowymiarowy basen wewnętrzny ze zjeżdżalniami,
masażerami, sauna, kręgielnia, ping – pong, piłkarzyki, bilard,

1 nocleg w schronisku

WYŻYWIENIE

śniadanie i kolacje – bogaty bufet szwedzki

obiad + podwieczorek
Pierwszy posiłek – obiadokolacja, ostatni – śniadanie i prowiant na drogę, w czasie wycieczek całodniowych prowiant na drogę

TRANSPORT
Komfortowy autokar z klimatyzacją, dvd, toaletą
Miejsca wyjazdów i dopłaty (przejazd z opiekunem bus/autokar/PKP):
Dojazd własny – 0 zł
Olsztyn – 60 zł
Ostróda - 80 zł
Wrocław – 100 zł
Łódź 110 zł
Bydgoszcz*, Toruń*, Gdańsk*, Warszawa – 150 zł
Białystok*, Poznań*, Gniezno* - 170
Katowice*, Kraków* – 220 zł
*Przejazdy przy min. 3 pasażerach na danej trasie

UBEZPIECZENIE
Turystyczne AXA: NNW + KL (zagranica)

CENA ZAWIERA






przejazd autokarem
zakwaterowanie wraz z wyżywieniem
realizację programu
fachową opiekę instruktorską i pedagogiczną, opiekę ratownika
ubezpieczenie NNW+KL

DODATKOWE KOSZTY





obowiązkowe wydatki programowe: Czeski Raj 50 zł
program dodatkowy: Praga 100 zł, Tropical Island 140 zł + 35 euro wstęp i posiłek, wspinaczka skałkowa 50 zł,
wypożyczenie roweru ok. 35 zł
dopłaty dojazdowe z poszczególnych miast
nieobowiązkowe ubezpieczenie AXA od kosztów rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych (np. choroba) przed
zawarciem umowy – 2,8% wartości imprezy

NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ





buty z twarda podeszwą na wędrówki górskie, plecak
odzież i buty sportowe, czapkę z daszkiem, kurtkę przeciwdeszczową
strój kąpielowy, 2 ręczniki, klapki, krem z filtrem UV
ważny dowód lub paszport wypełnioną kartę uczestnika, kieszonkowe, pieniądze na program dodatkowy

PAMIĄTKA z WAKACJI




niespodzianka od AGIZ-a
fotorelacja i filmy na FANPEGE’u
pamiątkowa koszulka z obozu 30 zł

