WISŁA - ZIMOWISKO FILMOWE Z MARYSIĄ KRASOWSKĄ
Kraj: Polska

Cena już od 1949.00 zł

TU JEDZIEMY
Jesteś urodzonym mistrzem kamery? A może chcesz poznać tajniki kręcenia najlepszych na świecie
filmików wideo? Zapraszamy na zimowisko filmowe z YouTuberką - Marysią Krasowską! Pod okiem
Marysi podszkolisz swoje umiejętności i poczujesz się jak gwiazda! Aktorstwo, pisanie scenariuszy,
fotografia, to tylko część planu... Oczywiście nie zabraknie też typowych zimowych przyjemności.

GDZIE MIESZKAMY
Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS – obiekt malowniczo położony na zboczu Partecznika, na
wysokości 529 m n.p.m. Z okien pokoi rozpościera się panorama na centrum Wisły. Zakwaterowanie
w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych i typu studio (2+2) z łazienkami oraz TV.
W ośrodku znajdują się: kawiarenka, gdzie można zakupić słodycze i napoje, sala rekreacyjna z
lustrami, sala szkoleniowa i konferencyjna, szałas - chata grillowa, tenis stołowy. Dostęp do sieci Wi-Fi
tylko w wyznaczonych miejscach.

CO JEMY
3 posiłki dziennie (obiad – serwowany, śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego).
Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. wegańskiego, wegetariańskiego (po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem
obozu).

ATRAKCJE CZYLI JAK WYPOCZYWAMY

JAK JEDZIEMY

Dzień 1
Dzień 27

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około
godz 18:00, zakwaterowanie, kolacja
wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd z

Dzień 8

ośrodka około godz 9.00, 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.
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WISŁA - ZIMOWISKO FILMOWE Z MARYSIĄ KRASOWSKĄ
05.02 - 12.02.2022
Wyjazd

Miejscowość wyjazdu/powrotu

Dopłata

Powrót

01:45

Stacja paliw ORLEN ul. Koszalińska 78

250.00 PLN

00:45 [+1]

05:00

Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3)

200.00 PLN

22:00

07:30

Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16

150.00 PLN

20:00

100.00 PLN

15:45

11:15

Stacja paliw ORLEN, ul. Wrocławska 400 (za rondem w
kierunku A4)

07:00

Stacja paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31

200.00 PLN

19:30

06:00

Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds)

200.00 PLN

20:30

03:30

Stacja paliw LOTOS, al. Grunwaldzka 4 (przy Mc'Donalds)

250.00 PLN

23:00

Wyjazd
05:00
14:30
07:00

Miejscowość wyjazdu/powrotu
Stacja paliw BP Tomaszkowo (przy KFC) - okolice węzła
Olsztyn Południe
Stacja Paliw BP, ul. Mirowska 201 (przy KFC)
Stacja paliw ORLEN, ul. Wyszogrodzka 123 (przy Mc
Donalds)

Dopłata

Powrót

250.00 PLN

21:30

100.00 PLN

13:00

180.00 PLN

19:30

10:30

Stacja paliw ORLEN, Maratońska 57

160.00 PLN

16:30

09:00

Parking Stadion Narodowy - przy PKP Warszawa Stadion

160.00 PLN

18:00

120.00 PLN

17:00

10:00

Bielany Wrocławskie stacja paliw AMIC ENERGY, ul.
Czekoladowa 16 (p. Pizza Hut)

02:30

Parking przed Dworcem PKP (pomiędzy ulicami)

250.00 PLN

01:30 [+1]

04:00

Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga

200.00 PLN

23:00

08:00

McDonald's ul. Młyńska róg ul. Ogrodowej

140.00 PLN

19:30

140.00 PLN

18:15

09:00

Stacja paliw ORLEN, ul. Chojnowska 154 (rejon węzła
S3/DK94)
Zgodnie z ofertą

0.00 PLN

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

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych, biletów wstępu do atrakcji wymienionych w programie (wstęp na lodowisko i
wypożyczenie łyżew), imprez fakultatywnych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna
obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2
PLN/os.).

INFORMACJE DODATKOWE
Obowiązuje ograniczenie bagażu (patrz ABC w Dokumentach). Proponowane min. kieszonkowe
ok. 100-150 PLN + bilety wstępu ok. 20 PLN (obejmuje wstęp na lodowisko i wypożyczenie łyżew) +
imprezy fakultatywne.
Koniecznie trzeba zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, krem na mróz z filtrem UV.
Zachęcamy do zamówienia książek Marii Krasowskiej "Banda niematerialnych szaleńców", "Wyspa X"
oraz "Na Tropie Magii". Książki będą do odebrania wraz z indywidualnym autografem Marysi w trakcie

trwania zimowiska. Książki będzie można również kupić bezpośrednio.
Planowana liczba uczestników na zimowisku ok. 30 - 40 osób.
Zapraszamy dorosłych (rodziców, dziadków itp.) na ferie ze swoimi dziećmi. Sprawdź szczegóły
Ferii z rodzicami
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.

