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Link do produktu: https://travelkids.pl/kolonie-w-spa-p-6.html

Cena

Opis
Pierwsza w Polsce kolonia dla nastolatek w prawdziwym SPA!

Jak dbać o cerę nastolatki? Błędy w pielęgnacji? W jaki sposób chronić skórę i włosy w okresie letnim? Zdecydowanie lepiej
poznać odpowiedzi na te pytania od profesjonalisty niż z Internetu!
Nazywam się Aleksandra Biza i zapraszam Twoją córkę na wyjątkowe 6 dni w samym sercu Warmii i Mazur, w prawdziwym
SPA położonym tuż nad brzegiem przepięknego jeziora!
To właśnie tutaj profesjonaliści specjalnie dla Uczestniczek naszych kolonii przygotowali cudowny pakiet pielęgnacyjny
dostosowany do ich wieku, do tego codzienna joga, aqua aerobik, kajaki, wyjątkowe warsztaty, skutery wodne, karaoke,
zajęcia taneczne...och! Naprawdę przygotowaliśmy dla Dziewczyn mnóstwo atrakcji!
Dziś juz wiemy, że najlepsza jest profilaktyka! Uczmy zatem dziewczęta odpowiedniej pielęgnacji już od nastoletnich lat!
Zdobyta wiedza uchroni je przed efektem maski, tonami zbędnych kosmetyków na twarzy i najzwyczajniej od poważnych
problemów chociażby z trądzikiem.
Kolonie w SPA to nie tylko pakiet wspaniałych zabiegów pielęgnacyjnych na twarz czy dłonie. To również czas relaksu w saunie
suchej czy łaźni parowej. To naturalne sposoby na oczyszczanie organizmu z toksyn, czy wspomaganie odporności. Pobyt w
saunie poprawi nam również wygląd i kondycję skóry!
Ale co by to było za SPA gdybyśmy nie mieli do dyspozycji olbrzymiego basenu? Och tak, w dodatku podczas pływania
możemy podziwiać widok na jezioro, mm...cudownie! 6 dni przy naturze, lasach i jeziorze. Czy to nie jest najlepsza opcja
wakacyjna?! W strefie basenowej znajduje się również strefa dziecięca, zjeżdżalnie, statek piracki, fontanna i akcesoria do
zabaw w wodzie!
Nie tylko strefa SPA ale i WELLNESS
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Myślisz, hmm.. czy dziewczęta nie będą miały "za dobrze"? Ha! Przygotowaliśmy na ten czas również mocno aktywne
warsztaty! Do dyspozycji mamy świetnie wyposażoną siłownie, bieżnie, rowerki, piłki relaksacyjne! Do tego zajęcia taneczne
czy sporty wodne nad jeziorem. Czy Twoja córka kiedykolwiek próbowała sił na Paddleboardzie? Uwierz mi, to nie taka prosta
sprawa! Zazwyczaj początki kończą się kilkoma upadkami do wody, ale za to ile radości i szczęścia niesie za sobą sukces, jak
już uda się utrzymać równowagę i stanąć z wiosłem na desce! Cudowne przeżycia, które warto kolekcjonować!
Do tego gry zespołowe, karaoke jednym słowem - duża dawka letniej zabawy!
Dziewczęta będą uczestniczyć także w warsztatach tworzenia naturalnych kosmetyków oraz w specjalnie przygotowanym dla
nich sympozjum dbania o cerę nastoletnią! To naprawdę ogromna dawka wiedzy! Każda z uczestniczek otrzyma SPA BOX pakiet kosmetyków dla nastolatek.
Lokalizacja:
PIRAT Hotel & SPA

Zapraszamy nad jezioro Ukiel, w samym sercu Warmii i Mazur! Przepiękne miejsce położone tuż nad linią brzegową jeziora z
ogromnym zasobem Wellness & SPA. To tutaj, w hotelowej restauracji: Nie lada Ryba! - pani Magda Gessler przeprowadziła
kilka lat temu bardzo udane Kuchenne Rewolucje i wciąż gorąco poleca to miejsce! Zdradzimy Wam w sekrecie - słusznie!
Kuchnia jest obłędna! :)
Cena zawiera:

wyżywienie 4 razy dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja + napoje,
zakwaterowanie o bardzo dobrym standardzie w przepięknym ośrodku z widokiem nad jezioro
bardzo aktywny program Wellnes & Spa
EXTRA:
SPA BOX - dla każdej Uczestniczki
pakiet zabiegów na twarz i dłonie
nieograniczony dostęp do basenu, siłowni i saun
relaks w balii
ogromne zaplecze sportów i zabaw wodnych
profesjonale warsztaty jogi
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 - Pirat Hotel & SPA
Warszawa – Pirat Hotel & SPA
Zakwaterowanie:

bardzo dobry standard w hotelu
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)
Zabiegi pielęgnacyjne jak i korzystanie z saun, balii i innych atrakcji SPA będzie odbywać się wyłącznie pod
opieką Wychowawczyń.
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: 31-07-2022-06-08-2022
Wiek dziecka: 8-10 lat , 11-14 lat , 15-16 lat
Płatność: Całość , Zaliczka
Transport z Gdańska: Nie , Tak + 210.00 zł
Transport z Warszawy: Nie , Tak +210.00 zł

PLAN
Strefa: SPA
niezwykle przyjemny pakiet zabiegów na twarz i dłonie dostosowane do wieku Uczestniczek
warsztaty z dbania o cerę
relaks w saunach (parowej, suchej)
chromoterapia - koloroterapia w balii ogrzewanej drewnem
warsztaty taneczne
warsztaty z robienia naturalnych kosmetyków: (kule musujące, mydełka do kąpieli, itp)
odpoczynek w jacuzzi
codzienne warsztaty jogi (od podstaw)

Strefa: Wellness
bogato wyposażona siłownia
basen z widokiem na jezioro
własna plaża i dostęp do jeziora
kajaki, skutery wodne, paddleboard
boiska do badmintona, siatkówki
plac zabaw
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Strefa: Chillout
trampoliny, leżaki, hamaki
szachy xxl
piłkarzyki
gry i zabawy
karaoke
rozgrywki sportowe

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
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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