LETNI OBÓZ NA FALI
„złap wiatr w żagle”

MIEJSCE: Krynica Morska
TERMIN: 12-19 lipiec 2014
W PROGRAMIE:
 Nauka windsurfingu i Park linowy
 Rejs statkiem i wycieczka do Fromborka
 Plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
pod opieką ratownika i wychowawców
 Gry i zabawy na plaży, konkurs
na najładniejszą rzeźbę z piasku
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
połączone z konkursem piosenek
 Turnieje siatkówki plażowej i badmintona
K O S Z T: 1 2 4 0 z ł
C E N A Z AW I E R A :
 Zakwaterowanie – 7 noclegów
 Wyżywienie – 3 posiłki dziennie
+ suchy prowiant na drogę powrotną
 Opłata za szkołę windsurfingową
i opiekę wychowawców
 Transport autokarem do/z Krynicy Morskiej
 Rejs statkiem i wycieczkę do Fromborka
 Doraźną, miejscową opiekę medyczną
 Ubezpieczenie NNW
 Park linowy
ZAJĘCIA DODADKOWE:
bilard karaoke
nocne podchody

strzelanie z łuku gry zespołowe konkurs talentów
możliwość wypożyczenia 3-4 osobowej łodzi: 10 zł/h

Szkoła windsurfingu prowadzi zajęcia przy Zalewie Wiślanym w grupach do 10 osób. Szeroki wachlarz sprzętu pozwala
dobrać idealną deskę windsurfingową dla każdego z uczestników szkolenia, bez względu na jego wagę czy sprawność fizyczną.
Zapewniamy kompletny sprzęt windsurfingowy: deskę, żagiel, pianki, kapoki oraz zabezpieczenie łodzią z silnikiem.
Pensjonat „Pod Lwem” położony jest na skraju lasu, bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym w odległości 600 m od morza.
Oferujemy pokoje w murowanych domkach campingowych 2, 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i wyposażeniem.
Wyżywienie na miejscu. Do dyspozycji bilard, piłkażyki, boiska do gier zespołowych oraz ognisko. www.pensjonatpodlwem.pl
Krynica Morska to największa i najbardziej znana miejscowość Mierzei Wiślanej. Położona jest między Bałtykiem i Zalewem Wiślanym. Znajduje się
tam molo, przystań żeglugi pasażerskiej, przystań rybacka i jachtowa. Kursujące tam statki oferują niezapomniane wycieczki. Krynica Morska to również
nadmorskie plaże o ponad dziesięciometrowej szerokości z miłym dla stóp piaskiem, na których można znaleźć okazałe bursztyny.

Piotr Dudek tel. 504-179-348, mail: piotr.dudek242@gmail.com

