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Link do produktu: https://travelkids.pl/kolonia-wataha-przyjaciele-bff-p-10.html

Cena

Opis
Wataha w nowej odsłonie!
Dzielne Wilki wracają w znajome miejsce, choć w zupełnie nowym wydaniu.
Czy to oznacza, że będzie mniej lasu? Mniej błota? Mniej zadań? Nic bardziej mylnego! Friends(?) to połączenie survivalowych
wyzwań, pracy w grupie i zdobywania nowych umiejętności! Każdego dnia czekają na nas nowe misje i inne atrakcje. A
tematyka zadań nie mogła być bardziej różnorodna!

Cześć! Nazywam się Aleksandra Biza, a WATAHA to mój wręcz wymarzony program, takie tam spełnienie marzeń dziewczyny,
która każde Wakacje spędza na obozach! ;)
Po pierwsze darzę WILKI ogromnym sentymentem, te prawdziwe i te NASZE - Travelowskie! Po drugie - to już nie dzieci, które
poznaliśmy, to nastolatki - nasi PRZYJACIELE!
Zatem Moje Drogie Wilki - LATO 2022 czeka na Was / na Nas!
Weźmiemy udział w warsztatach tematycznych, gdzie nauczymy się przyrządzać własne Bubble Tea! Nic takiego? Ha! A co
powiecie na naszą inwencję twórczą na Fiacie 126P? Brzmi dobrze? :) Też już się nie mogę doczekać tego momentu! Ale
spokojnie.. nie zabranie również sprawdzianu z survivalowych umiejętności. W końcu co nieco powinniście juz potrafić!
Przekonamy się jak dobrze radzą sobie Wilki w lesie podczas 24- godzinnego testu przetrwania!
Summer Bucket List – niezbędnik wakacyjnych wrażeń!
Spełnijmy nasze wakacyjne marzenia! Czego nie może zabraknąć podczas wakacyjnych wyjazdów? Spotkań z gitarą przy
ognisku? Stołu bilardowego i jeziora? Wakacyjnego festiwalu przy muzyce? Pikniku na świeżym powietrzu? To tylko początek
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atrakcji jakie zaplanowaliśmy. Po tej kolonii wszystkie pozycje na Waszym Summer Bucket List zostaną odhaczone!
Ale to jeszcze nie wszystko. W tym roku czeka również moc rozrywek, park linowy, kajaki, grill. Również Oficjalny Wakacyjny
Konkurs Fotograficzny (tym razem bez ukrytych motywów:).
Co zrobić kiedy misje i zadania na dziś się skończyły? Z nami nie ma siedzenia w pokoju. Zapraszamy do strefy wieczornego
chilloutu. Spędzisz czas z kolegami i wychowawcami, grając w bilarda, gry sportowe, bądź wieczorne partie makao. Już się
rozgrzewam do gry w bilard, a Wy?

YES DAY? YES!
Jakby tego było mało, prezentujemy Yes Day – dzień na „tak”. Weźcie losy obozu we własne ręce i zaplanujcie wspólnie dzień
wrażeń. Zawsze chciałeś zobaczyć panią Anetę przebraną za jednorożca, ale spodziewałeś się, że odpowiedź będzie brzmiała
nie? W Yes day, jest tylko jedna odpowiedź! ;)
A czy ktoś pamięta Kapsułę Czasu? Jesteście ciekawi, jakie porady zostawiliście dla siebie samych w 2020 roku? Czas to
sprawdzić!
Lokalizacja:
Ośrodek KOŁATEK koło Olsztynka

Malowniczy i spokojny ośrodek położony na skraju dużych kompleksów leśnych, pomiędzy dwoma jeziorami. Kajaki, rowerki
wodne, boiska do gier zespołowych czy hamaki przy pomoście to wręcz idealne warunki do odpoczynku i rekreacji. Do tego
czyste powietrze i przepiękne trasy leśne.
Cena zawiera:

wyżywienie 4 razy dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja + napoje,
zakwaterowanie o bardzo dobrym standardzie w przepięknym ośrodku nad jeziorem
bardzo aktywny różnorodny program
EXTRA:
malowanie Fiata 126P
wizyta w Parku Linowym, na strzelnicy i jeszcze coś się znajdzie ;)
bidon na wodę z edycji: Travelki 2022
zestaw gadżetów tematycznych z edycji Travelki 2022
opiekę wykwalifikowanych instruktorów i ratowników,
opiekę medyczną,
ubezpieczenie,
Cena nie zawiera:

Transportu (+ 210 zł) – transport łączony: PKP + autokar
Gdańsk - Ośrodek KOŁATEK
Warszawa – Ośrodek KOŁATEK
Zakwaterowanie:

bardzo dobry standard w domkach drewnianych 4 - 6 osobowych
Wyżywienie:

4 zdrowe i pożywne posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
woda niegazowana dostępna przez cały dzień,
możliwość przygotowania indywidualnej diety w przypadku alergii pokarmowych (+120 zł za cały pobyt)
Nadzór nad prowadzonym przez nas wypoczynkiem, a także kwalifikacjami Kadry sprawuje Kuratorium Oświaty.
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Za przygotowanie i prawidłową realizację programów warsztatowych odpowiada Aleksandra Biza – pedagog, która od 11 lat
wspólnie z nami prowadziła warsztaty pozalekcyjne z robotyki w wielu szkołach w Polsce oraz organizowała wypoczynki dla
Dzieci i Młodzieży.
W każdym sezonie również prowadzi grupy warsztatowe, bo..najzwyczajniej UWIELBIA WSPÓŁPRACĘ Z DZIEĆMI!
Serdecznie zapraszam!
Aleksandra Biza
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Termin: 23-07-2022-30-07-2022
Wiek dziecka: 15-17 lat , 8-10 lat , 11-14 lat
Płatność: Całość , Zaliczka
Transport z Gdańska: Nie , Tak + 210.00 zł
Transport z Warszawy: Nie , Tak +210.00 zł

Miejsce
Ważne
WAŻNE
Rodzicu, z Naszym Zespołem Twoje Dziecko będzie bezpieczne!
BEZPIECZŃSTWO
MAKSYMALNIE 12 DZIECI W GRUPIE WARSZTATOWEJ – to mniej niż nakłada na nas ustawa o organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zatem ilość miejsc jest mocno ograniczona!
LOKALIZACJA – wybrane przez nas miejsce jest bardzo dokładnie przygotowywane na nasz przyjazd, zgodnie ze
wszystkimi rozporządzeniami wydanymi przez Ministerstwo.
DEZYNFEKCJA sprzętu dydaktycznego oraz wszystkich narzędzi potrzebnych do realizacji warsztatów każdego
dnia – od sezonu 2020 znacznie zwiększyliśmy środki ochrony zdrowia.
REJESTRACJA ONLINE – wszystkie formalności dopełnisz przed rozpoczęciem turnusu
OSZCZĘDNOŚĆ
BON TURYSTYCZNY – u nas go zrealizujesz, wystarczy jak w uwagach przy rezerwacji wyrazisz taką chęć.
DOŚWIADCZENIE
12 – LETNIE DOŚWIADCZENIE – organizujemy Półkolonie i Kolonie dla Dzieci i Młodzieży już 12 lat
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ZAUFAŁO nam już ponad 4022 Rodziców – zorganizowaliśmy ponad 656 wypoczynków
WYJĄTKOWA KADRA – współpracujemy głównie z Pedagogami i Harcerzami, w każdej lokalizacji poza Animatorami
gier i zabaw jest przynajmniej jeden Wychowawca z dyplomem pedagogicznym – u nas bezpieczeństwo i
samopoczucie każdego uczestnika jest najważniejsze!
PROFESJONALIZM – za przygotowanie i prawidłową realizację programów warsztatowych odpowiada Aleksandra Biza
– pedagog, która od 11 lat wspólnie z nami prowadziła warsztaty pozalekcyjne z robotyki w wielu szkołach w Polsce
oraz organizowała wypoczynki dla Dzieci i Młodzieży. W każdym sezonie również prowadzi grupy warsztatowe,
bo..najzwyczajniej UWIELBIA WSPÓŁPRACĘ Z DZIEĆMI!
Rodzicu, jeżeli masz dodatkowe pytania koniecznie skontaktuj się ze mną! Chętnie odpowiem na każde z nich!

Serdecznie zapraszam!
Aleksandra Biza
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl
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