Polańczyk - Przygoda w Krainie Wilka
Skalny SPA (Polańczyk, Polska)
12-17 lat

Cena już od 0.00 zł

OPIS
Dzikie, pełne tajemnic Bieszczady a jednocześnie relaks w hotelowym SPA i lodowisku tuż przy hotelu
!! Nauka chodzenia na rakietach śnieżnych, chwila adrenaliny na skuterach śnieżnych, ścianka
wspinaczkowa i wiele innych atrakcji dla pragnących przeżyć nową przygodę !!
Polańczyk Zdrój to malownicza miejscowość uzdrowiskowa nad Jeziorem Solińskim w sercu Bieszczad,
to miejsce gdzie góry spotykają się z jeziorem.

ZAKWATEROWANIE
Kompleks hotelowy SKALNY SPA - położony jest na cyplu w uzdrowiskowej miejscowości
Polańczyk nad Jeziorem Solińskim. W skład kompleksu wchodzi hotel z restauracją oraz drugi obiekt DOM NA SKALE, w którym będziemy zakwaterowani. Czekają na Was komfortowe pokoje (pojedyncze
3-,4-osobowe lub typu studio 5 os (pok 2 i 3 os) z pełnym węzłem sanitarnym i słonecznymi tarasami.
Na terenie kompleksu:
basen - (zapewniamy 2 wejścia po 1 godzinie)
lodowisko - (zapewniamy 2 wejścia po 1 godzinie)
ścianka wspinaczkowa na ścianie hotelu
kręgielnia (możliwość korzystania w godzinach 17:00-19:00 za dodatkową opłatą w wysokości 40
zł/1h/tor; dostępne są 2 tory, jednocześnie mogą rozgrywać się dwie gry dla dwóch drużyn 6-cio
osobowych)
duża sala klubowa z kominkiem „Głucha Jama”
„Dymna Chata” w bieszczadzkim stylu gdzie organizowane są wieczorne biesiady i ogniska

PROGRAM

Śnieżne safari na skuterze- przejażdżka skuterem z instruktorem po zaśnieżonych traktach. W
przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, odbędą się zajęcia alternatywne - OFF Road,
wyprawa samochodami terenowymi przez bezdroża. Przejażdżka skuterem trwa 15 minut
Zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej
Przejście na rakietach śnieżnych
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Kulig konnym zaprzęgiem
Zimowe Szkolenie Bieszczadnika - przygotowanie do przetrwania w trudnych, zimowych warunkach,
m.in. nauka chodzenia na nartach, wbijanie gwodździ, strzelanie z łuku i wiele innych
Wieczór Legend Bieszczadzkich - spotkamy się wieczorem przy wielkim ognisku. Podczas wspólnego
smażenia kiełbasek bliżej poznacie ciekawą historię i legendy bieszczadzkie, których nikt inny Wam
nie opowie...
Dyskoteka FLUO PARTY - wieczorna impreza z laserami i malowaniem świecących tatuaży
Relax w hotelowym basenie - 2 x po 1 h
Wyjście na lodowisko przy hotelu - 2 wyjścia po 1h (istnieje możliwość wypożyczenia łyżew na miejscu
w cenie ok. 6-10 zł/1h)
Bieszczadzkie Krupówki - spacer monumentalną zaporą wodną w Solinie skąd podziwiać można
panoramę jeziora z Bieszczadami w tle
Białe szaleństwo m.in. bitwa na śnieżki, lepienie bałwana, robienie aniołów, zjazdy na jabłuszkach,
oczywiście jak tylko pogoda dopisze,
Dyskoteki i zabawy taneczne, nauka belgijki, karaoke,
Zajęcia integracyjne, survivalowe, artystyczno-plastyczne,
Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Wieczór Talentów,
Seans filmowy.

CO JEMY
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)

TRANSPORT
Impreza BIE/MX3

Dzień 1
Dzień 27

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około godz
19:00, zakwaterowanie, kolacja
wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd z

Dzień 8

ośrodka około godz. 7:30, przejazd przez Polskę wg
rozkładu jazdy

Impreza BIE/MX5
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Dzień 1
Dzień 27

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około godz
11:00, zakwaterowanie, kolacja
wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, wykwaterowanie, obiad, suchy prowiant, wyjazd

Dzień 8 z ośrodka około godz. 16:00, przejazd przez Polskę wg
rozkładu jazdy
INFORMACJE TRANSPORTOWE
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki
prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać
punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast
wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są
przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg,
mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany
rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy
się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo
odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba
6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym
przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.

CENY I TERMINY

Impreza

BIE/MX3

BIE/MX5

TERMIN

DODATKOWE
INFORMACJE

29.01 -

Polski Bon

05.02.2022

Turystyczny

12.02 -

Polski Bon

19.02.2022

Turystyczny

ILOŚĆ MIEJSC

CENA

Brak miejsc skontaktuj się

1749.00zł

SPRZEDANE

1749.00zł

SPRZEDANE

z nami
Brak miejsc skontaktuj się
z nami

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych, wypożyczenia łyżew, imprez fakultatywnych, składki na Turystyczny Fundusz
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Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna
obowiązkowo +2 PLN/os.).

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie, realizację zajęć, opiekę kadry pedagogicznej: kierownika obozu,
wychowawców, ubezpieczenie UNIQA NNW do 10.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Obowiązuje ograniczenie bagażu (patrz ABC w Dokumentach). Proponowane min. kieszonkowe
ok. 100-150 PLN + ok. 20 PLN (obejmuje wypożyczenie łyżew) + imprezy fakultatywne.
Obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN.
Koniecznie trzeba zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, krem na mróz z filtrem UV oraz strój
kąpielowy, klapki i czepek na basen (dotyczy wycieczki fakultatywnej).
Planowana liczba uczestników na zimowisku ok. 20 - 30 osób.
REZERWUJĘ BEZPIECZNIE
Z przyczyn takich jak: zakaz podróżowania, zamkniecie ośrodków narciarskich, zakaz organizacji
zimowisk itp. - obóz zostanie odwołany przez biuro, a Państwu zwrócimy 100 % wpłaty za
obóz/zimowisko.
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