KOLONIE – MAZURY - AUGUSTÓW
Kolonie 7-13 lat, obóz 14-18 lat

Augustów – stolica sportów wodnych i turystyki aktywnej; miasto uzdrowiskowowypoczynkowe położone nad rzeką Nettą i Kanałem Augustowskim, na zachodnim skraju
Puszczy Augustowskiej; pośród sześciu dużych jezior.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel LAGUNA Conference & Spa Augustów ***, otoczony sosnowym lasem, położony
nad brzegiem jeziora Necko. Hotel dysponuje basenem krytym, SPA, jacuzzi, grotą solną,
sauną fińską, siłownią, bilardem, ping-pongiem, piłkarzykami, boiskiem sportowym, grillem,
placem zabaw, salami konferencyjnymi, Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5-osobowych z
łazienkami, telewizorami, Wi-Fi.
PROGRAM:
1. Rejs statkiem Szlakiem Papieskim, rejs rzeką Netią, następnie jeziorem Necko,
rzeczką Klonownicą, jeziorem Białym, jeziorem Studzienniczym, postój w
Studzienniczej, zwiedzanie Sanktuarium w Studziennicznej które odwiedził papież
Jan Paweł II., powrót do Augustowa
2. Aktywna Przygoda:
- strzelanie z wiatrówki lub łuku
- zorbing
3. wizyta w Parku Linowym, pełne emocji pokonanie szeregu przeszkód, mostków,
kładek, huśtawek, platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt posiadający
atesty, zabawa odbywa się pod czujnym okiem instruktorów
4. zajęcia w kręgielni „Garaż”
5. zajęcia w aquparku
6. godzinna przejażdżka dwumasztowym jachtem typu Trener
7. ognisko z pieczeniem kiełbasek,
8. korzystanie ze Strefy Relaksu: basen rekreacyjny, jacuzzi, sauna
9. Korzystanie ze sprzętu pływającego na jeziorze: rowery wodne, kajak
10. Kąpiele, plażowanie na pobliskim jeziorze
11. Udział w imprezach plenerowych i koncertach organizowanych przez miasto
12. Dyskoteki
13. Zajęcia sportowe - mini olimpiada kolonijna, rozgrywki sportowe,
14. biesiadowanie przy ognisku, śluby kolonijne, filmy, dyskoteki, karaoke, gry i zabawy,
konkursy z nagrodami
15. ZUMBA – opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców
latynoamerykańskich, elementów fitness oraz zabawy, poprawiają sylwetkę, kondycję,
wprawiają w dobre samopoczucie. Kroki nie są skomplikowane i każdy dobrze się
bawi – bo o to chodzi – o dobrą zabawę bez przymusu ćwiczeń. Dodatkowo trener
przekaże wiedzę na temat ruchu i zdrowego odżywiania. W turnusie kilkakrotne
zajęcia pod okiem profesjonalnego instruktora.
16. PIŁKA SIATKOWA:
Interesujecie się siatkówką, chcecie zgłębić jej tajniki i aktywnie spędzić wakacje?
Oprócz głównych atrakcji programowych proponujemy Wam treningi . na boiskach

otwartych i na plaży, uczestnicy pod okiem instruktora sportu zapoznają się z
podstawowymi zasadami gry w piłkę siatkową.
TRANSPORT:
a/ trasa główna – autokar - wyjazd z Warszawy - zbiórka w dniu rozpoczęcia turnusu o godz.
9.45 – ul. Niemcewicza 17; planowany powrót w dniu zakończenia turnusu ok. godz. 15.00;
cena dojazdu z Warszawy + 100 zł
b/ wyjazd z Łodzi – bus lub autokar + 120 zł
c/ wyjazd z Lublina busem + 150 zł
d) PKP – wyjazdy z następujących miejscowości: Białystok, Szczecin, Gdańsk, Gdynia,
Lębork, Koszalin, Słupsk, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Toruń, Kraków, Katowice,
Kielce, Sosnowiec, Częstochowa + 150 zł.
Trasy antenowe realizowane busem, Polskim Busem, PKS, PKP przy zgłoszeniu min 7
uczestników z danej miejscowości, informacje o zbiórce na 5 dni przed rozpoczęciem
turnusu.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie, pierwsze świadczenie – kolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie
świadczenie: śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, program,
ubezpieczenie NNW (SU 5000 zł), kadra pedagogiczna, transport. Cena podstawowa nie
obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.
IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. PAINTBALL - strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z
kolorową farbą; zajęcia z różnymi scenariuszami, każdy z uczestników zostaje
wyposażony w sprzęt paintballowy, marker, maskę, kombinezon, cena 70 zł, 200 kul
na osobę (impreza dla uczestników od 13 lat).
2. Wycieczka jednodniowa do Druskiennik znanego uzdrowiska położonego nad
Niemnem, w programie Park Zdrojowy, Starówka, przejażdżka kolejka gondolową, 3godzinny pobyt w atrakcyjnym Aqua Parku ze zjeżdżalniami krytymi i otwartymi,
wodospadami, kaskadami, basenami, jacuzzi, cena 75 zł/os. + 20 euro.
3. Jednodniowa wycieczka do Wilna, w programie zwiedzanie Wilna: m.in. Ostra
Brama- Cudowny obraz MB Ostrobramskiej, Cmentarz na Rossie, Góra Trzech
Krzyży, Kościół św. Piotra i Pawła, Cerkiew św. Ducha, Brama Bazyliańska,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki, Zaułek
Gotycki- kościół św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, Katedra Wileńska, cena 90
zl/os. + 6 euro.
4. Kilkugodzinny spływ kajakowy Rospudą, trasa Małe Raczki – Święte Miejsce
biegnie przez urokliwą Puszczę Augustowską, podczas spływu obejrzenie ruin Pałacu
paca, na zakończenie ognisko z kiełbaskami. cena 60 zł/os.
Imprezy fakultatywne realizowane przy zgłoszeniu się min. 20 uczestników.
W przypadku imprez zagranicznych (Wilno lub Druskienniki) koniecznym jest posiadanie
paszportu lub dowodu osobistego.

