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Link do produktu: https://travelkids.pl/magiczne-kolonie-na-zamku-harry-potter-kliczkow-p-3.html

Cena

Opis
Czarodzieje znów przejmują Wakacje!
"Odwróciwszy kopertę drżącą ręką, Harry dostrzegł woskową pieczęć z herbem: lew, orzeł, borsuk i wąż wokół dużej litery H" tak rozpoczyna się opowieść o przygodach Harrego Pottera i tak może rozpocząć się najlepszy obóz Twojego Dziecka!
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Nazywam się Aleksandra Biza.. yy.. tzn. profesor Ginebra
MacPuffin - Dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Kliczkardzie i już w Wakacje 2022 chciałabym spełnić marzenie Twojego
Dziecka!
Nasze kolonie inspirowane przygodami o Harrym Potterze to wyjątkowe magiczne 7 dni w jednym z polskich zamków, to
również personalizowane zaproszenie z pieczęcią i listem od samej Dyrektor naszej Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To peleryna
szyta na miarę, krawat, kajet, własnoręcznie wykonana różdżka w trakcie zajęć w manufakturze Garricka Ollivandera wraz z
informacjami na temat jej rdzenia, to również zajęcia w Zakazanym Lesie z prawdziwymi Sowami o Sowach.
TOTALNY HIT SZKOŁY MAGII I CZARODZIEJSTWA 2022

Tylko u nas będziesz miał okazję na własne oczy zobaczyć, ba! - dotknąć, spróbować swoich sił w lataniu na autentycznych
rekwizytach wykorzystanych w II części Harrego Pottera - Komnata Tajemnic.
TAK! To się dzieje naprawdę! W naszej Szkole Magii i Czarodziejstwa będą prawdziwe MIOTŁY prosto z planu zdjęciowego o
Harrym! Jak to możliwe?! Całą historię 10 Mioteł usłyszysz na lekcjach z Latania na Miotłach!
Nasza przygoda rozpocznie się już w pociągu, kiedy to ciekawi i z niecierpliwieni będziemy podróżować prosto do prawdziwego
ZAMCZYSKA. Już w podróży poznamy profesorów, kolegów i koleżanki z magicznego świata.
Do tego nocne zwiedzanie zamku z latarenkami, Puchar Domów, II Nieprzewidywalny Magiczny Turniej, w którym podczas
tegorocznych Kolonii młodzi Czarodzieje wykażą się odwagą, sprytem, wiedzą oraz pracowitością. Też pewnie przebieracie
nóżkami zastanawiając się czy Krukoni ponownie zwyciężą w Wielkim Turnieju, a Ślizgoni utrzymają tytuł w Pucharze Domów?!
Przekonamy się już latem!
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Co Was czeka ?
Zeszłoroczni Czarodzieje awansują do drugiej klasy, gdzie czeka na nich nowa odsłona znanych im magicznych przedmiotów
oraz nowe zajęcia z Magii Eksperymentalnej oraz obowiązkowe zajęcia z Latania na miotle. Zaś wszyscy pierwszoroczniacy
będą musieli opanować zaklęcia, transmutację wstęp do zaklęć i wiele innych przedmiotów z naszej magicznej podstawy
programowej!
Na Czarodziejów czeka również coroczny Yule Ball, uczestnictwo w zajęciach z zakresu alchemii, eliksirów czy obrony przed
czarną magią. To również magicznie spędzony czas w naszym piwnicznym Pubie pod Trzema Miotłami, gdzie każdy z Was
będzie mógł skosztować przysmaków ze świata Harrego Pottera.
Nie zabraknie też czasu na odpoczynek i relaks w zamkowym basenie z obłędnym widokiem na las.
A także nasza własna kolonijna magiczna wioska – Hogsmeade. To właśnie w niej niczym uczniowie
Hogwartu wyposażycie się w fasolki wszystkich smaków czy wypijecie najlepszą czekoladę. To również w niej wieczorami
odpoczniecie od szkolnych obowiązków i wśród przyjaciół spędzicie czas w Pubie pod Trzema Miotłami smakując mleczny
napój o posmaku tofii, czyli potterrowskie piwo kremowe!

Dokonując rezerwacji na KOLONIE NA ZAMKU przyczyniasz się do objęcia
Patronatu nad naszymi Skrzydlatymi Przyjaciółmi, którzy uatrakcyjniają każdy magiczny turnus
w Szkole Magii i Czarodziejstwa.
prof. Ginebra MacPuffin
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Lokalizacja:
ZAMEK KLICZKÓW

Pośród gęstych Borów Dolnośląskich przy meandrach rzeki Kwisa znajduje się średniowieczny Kliczkard.
To wyjątkowe miejsce, gdzie historia i tradycja łączą się z nowoczesnością, a każda chwila jest magiczna i niezapomniana…
Cena zawiera:

wyżywienie 4 razy dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja + napoje,
zakwaterowanie w komnatach zamkowych
bardzo aktywny program warsztatowy i rekreacyjny,
zajęcia na basenie
EXTRA:
list powitalny prosto ze Szkoły Magii (wysłany na adres podany przy rezerwacji)
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peleryna czarodzieja szyta na zamówienie
tiara przydziału - spersonalizowane nagranie przygotowane przez dubbingowca
krawat w kolorach domu (II rok)
drewniana różdżka
kajet Czarodzieja
warsztaty z prawdziwymi Sowami (w tym Sową Śnieżną)
PUCHAR DOMÓW – zwycięski DOM zdobędzie zacną NAGRODĘ!
autentyczne rekwizyty (miotły) z planu II części Harrego Pottera - Komnata Tajemnic
bidon na wodę z edycji: travelki 2022
zestaw gadżetów tematycznych z edycji MagicTravelki 2022
opiekę wykwalifikowanych instruktorów i ratowników,
opiekę medyczną,
ubezpieczenie,
Cena nie zawiera:

Transportu (+ 210 zł) – transport łączony: PKP + autokar
Gdańsk - Wrocław - Zamek Kliczków
Warszawa – Wrocław – Zamek Kliczków
Transportu (+ 149 zł) – transport łączony: autokar
Wrocław - Zamek Kliczków
Foto Album z baśniowej sesji zdjęciowej z Sowami (+199)
podczas pobytu specjalnie dla Ciebie zorganizujemy profesjonalną, baśniową sesję zdjęciową z Sowami,
po pobycie otrzymasz spersonalizowany FOTO ALBUM z tego wydarzenia
Zakwaterowanie:

wysoki standard w 3 osobowych komnatach zamkowych z łazienką
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.
Program warsztatowy może być nieco zróżnicowany z uwagi na przydział do pierwszej lub drugiej klasy ale z
pewnością będzie przemagiczny! :)

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
(prof. Ginebra MacPuffin)
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Termin: 03-07-2022-10-07-2022 , 10-07-2022-17-07-2022
Wiek dziecka: 8-10 lat , 11-14 lat , 15-16 lat
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Płatność: Całość , Zaliczka
Transport z Gdańska: Nie , Tak + 210.00 zł
Transport z Warszawy: Nie , Tak +210.00 zł
Transport z Wrocławia: Nie , Tak + 149.00 zł
Foto Album z Sowami: Nie , Tak +199.00 zł

PLAN
MAGIA
Zaklęcia i Uroki
Magia Eksperymentalna
Alchemia i Eliksiry
Różdżkarstwo
Obrona przed Czarną Magią
Zielarstwo
Opieka nad Magicznymi Stworzeniami
Astronomia
Wróżbiarstwo
i wiele innych

MARZENIA
Zajęcia z Latania na Miotłach - autentyczne Miotły z planu: Harry Potter i Komnata Tajemnic
Zajęcia o sowach z prawdziwymi sowami (dla II roku poziom rozszerzony ;)
Wspaniała Nagroda w Pucharze Domów - fan przygód o Harrym Potterze będzie wręcz oczarowany, czy Ślizgoni
utrzymają tytuł?
Legendarna Tiara Przydziału (indywidualnie przygotowane nagrania przez jednego z mistrzów dubbingu)
Spersonalizowany, zalakowany list z pieczęcią szkoły dostarczony prosto do domu
Całkiem nowa odsłona wyjątkowej ulicy Pokątnej i Pubu pod 3 Miotłami
7 wyjątkowych noclegów w komnatach zamkowych
Nocne zajęcia latem
Yule Ball przed wręczeniem świadectw

PRZYGODA
Udział w prawdziwej przygodzie niczym Harry, Ron i Hermiona
Klub Pojedynków - dołącz do niego!
Warsztaty tańca nieznanego
Klub gier magicznych - czas na odpoczynek!
Szkolna Drużyna Quidditcha
Szkolny Prorok Codzienny

Miejsce
Ważne
WAŻNE
Rodzicu, z Naszym Zespołem Twoje Dziecko będzie bezpieczne!
BEZPIECZŃSTWO
KAMERALNY OBÓZ – specjalizujemy się w kameralnych wyjazdach- do 45 osób! U nas każde Dziecko czuję się jak
wśród przyjaciół! Nie jest anonimowe!
MAKSYMALNIE 12 DZIECI W GRUPIE WARSZTATOWEJ – to mniej niż nakłada na nas ustawa o organizacji
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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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