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ZATOKA PUCKA

Biuro  Turys tyczne  Be  Ac t i ve  
www.wyc ieczk i -obozy .p l



INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOZÓW 

TERMINY OBOZÓW:

Koszt uczestnika: 1869 / os.  

Turnus 1:        27.06 - 07.07.2020        11 dni 
Turnus 2:       07.07 - 17.07.2020         11 dni      
Turnus 3:       22.07 - 01.08.2020         11 dni         
Turnus 4:       26.07 - 05.08.2020        11 dni    

 

Centrum Sportu w Pucku. 
Obiekt znajduje się w samym centrum Pucka, 200 m od lini brzegowej w budynku murowanym. 
W sąsiedztwie znajduje się: rynek, molo, port rybacki, plaża, park linowy, deptak, teren zielony.
Zakwaterowanie w pokojach 2-3-4-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

Drugie dziecko / zniżka 150 zł

REZERWACJE:  .......................................................................
                                           lub kontakt z konsultantem:   +48 884 924 924 

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU: 
- zajęcia z windsurfingu w małych grupach szkoleniowych pod czujnym okiem instruktora 
( grupy początkujące, dla chętnych obozowiczów )
- wycieczka rowerowa wzdłuż zatoki Puckiej w kierunku Helu ( dla chętnych obozowiczów )
- wycieczka do parku linowego 
- gry i zabawy na plaży pod czujnym okiem ratownika WOPR
- zwiedzanie z przewodnikiem okolicznych atrakcji Trójmiasta połączonych z grą miejską 
- rozgrywki sportowe, gry i zabawy strategiczne, turnieje w piłkę siatkową, turniej w hokeja na pianie  
- zajęcia wieczorne: dyskoteki, karaoke, ogniska z widokiem na morze, wieczory filmowe, gry ekonomiczne,
zajęcia z twórczego rozwoju oraz myślenia, itp.
- warsztaty artystyczne, plastyczne, taneczne, spacery wzdłuż plaży przy zachodzie słońca
- mianowanie na obozowicza, degustacja waty cukrowej, zaślubiny obozowe, teleturnieje muzyczne
- oraz wiele innych ciekawych wakacyjnych form rekreacyjnych.

CENA OBEJMUJE: 
Zakwaterowanie w pawilonie murowanym o strukturze pokoi 2-3-4-5 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym / pełne wyżywienie - 4 posiłki dziennie / transport autokarem klasy turystycznej / opiekę
wychowawców i kierownika wypoczynku, ratownika WOPR / bilety wstępu do planowanych atrakcji / zajęcia 
z instruktorem windsurfingu / ubezpieczenie NNW Signal Iduna / nagrody na zakończenie obozu.

zgłoszenia do dnia 30.01.2020


