
KIDS
CAMP

OFERTA OBOZÓW LETNICH DLA DZIECI  I  MŁODZIEŻY 
CAMP MORSKI

www.wycieczki-obozy.pl
ZAPISY: 600 249 563

2023

SUMMER



OBÓZ ZAGRANICZNY - Kraljevica - CHORWACJA 

TERMIN OBOZU:
TURNUS 1:  24.06 - 03.07.2023  /  wiek uczestników:  14-18 lat       

 
Hotel Uvala Scott w Krajlevica - małe miasto i gmina w powiecie Primorsko w Chorwacji. Znajduje się on w małej zatoczce
przy wejściu do Bakar Bay, około dwudziestu kilometrów na południe od miasta Rijeka.
Hotel składa się z głównego budynku i 11 pawilonów połączonych centralnym placem, oferuje 272 pokoje. Do dyspozycji
Gości: recepcja, sejf, restauracja, taras, kawiarnia, pizzeria, tawerna, 2 bary, bilard, parking, TV salon, market, sklep z
pamiątkami, dyskoteka, sauna. Plaża prywatna z piaszczystym zejściem do morza. Serwis plażowy dostępny na miejscu.
Zakwaterowanie w pokojach 3 os. z łazienkami w pawilonie.

Wyżywienie:  typu HB (dwa posiłki) - śniadanie i obiadokolacja w formie szwedzkiego stołu. Na miejscu ośrodek i okoliczna
gastronomia dysponuje rozbudowaną bazą żywieniową. 
Pierwszy posiłek: obiadokolacja. Ostatni posiłek: śniadanie + późny obiad w Zagrzebiu. 
Niezbędne dokumenty: karta EKUZ, dowód osobisty/paszport, legitymacja szkolna, kieszonkowe 
ok.100 EUR, ewentualne dokumenty sanitarne związane z COVID-19.
Program obozu:
Dzień 1: Wyjazd w dniu 24.06. 2022 r. ok. godz. 22:00. Dla wygody uczestników planujemy przejazd nocny.
Dzień 2: Dojazd na miejsce ok godz. 14:00. Świadczenie rozpoczynamy obiadokolacją.
Powitanie obozowiczów, przedstawienie programu chillowania i wycieczek fakultatywnych - Walk around czyli runda po
okolicy, zakwaterowanie, kolacja.
Dzień 3-8:  
Opalanie się w promieniach ciepłego chorwackiego słońca - Kąpiele w lazurowym Morzu Adriatyckim - Rozgrywki sportowe
(m.in. siatkówka wodna) - Obozowe zabawy integracyjne - Spacery po urokliwej okolicy - Gry terenowe - Wielka bitwa
balonowa - Zajęcia tematyczne - Plażowanie - Animowane zabawy wodne - Gry, konkursy i zabawy sportowe - Cosplay party
- Paparazzi - uchwycimy lato na fotkach! - Turniej w mini golfa - The voice of Maxi Camp - SHOW TIME (dyskoteki, wieczory
filmowe, karaoke) - spacery po promenadzie - Oglądanie zachodów słońca - Oraz wiele więcej dawki dobrej i udanej zabawy !
Wycieczki fakultatywne: Pula (nadmorską metropolią położoną na siedmiu wzgórzach) + Rovinj (miasto rybackiej tradycji,
mała Wenecja lub chorwacki Saint Tropez) + rejs do Vrbinik na wyspę Krk (Miasto Krk to stolica jednej z 2 największych
chorwackich wysp i kolebka pierwszego chorwackiego pisma-głagolicy) + zwiedzanie stolicy Zagrzeb w drodze powrotnej. 
Dzień 9: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd przed południem do Zagrzebia. Zwiedzanie stolicy Chorwacji. Obiad. Wyjazd po
południu w drogę powrotną do Polski
Dzień 10: Przyjazd do Polski w godzinach wczesnoporannych. 

Zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu wraz z biletami wstępu, opiekę kadry: kierownika,
wychowawców, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, transport autokarowy klasy turystycznej na
wszystkich przejazdach, taksa klimatyczna.

ZAPISY NA OBÓZ:  

                                                                           

MIEJSCE OBOZU:

KIDS SUMMER CAMP 2023

PROGRAM OBOZU / INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH 

CENA OBEJMUJE: 

zgłoszenia do dnia 10.11.2020 / potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł

CENA : 3049 ZŁ / OS. 
ZNIŻKA 100 ZŁ PRZY ZAPISIE DO DNIA 10.01.2023 !
ZNIŻKA 100 ZŁ DLA DRUGIEGO DZIECKA !


