Biuro Turystyczne ”DROMADER travel”
91-502 Łódź, ul. Tęczowa 7
tel.:(+48) 604 209 215, (+48) 664 748 924
Biuro Turystyczne „DROMADER travel” zaprasza na
obóz wypoczynkowy do Łeby
w terminie: 27.06 -06.07.2020
czas trwania obozu: 10 dni
Miejscowość: Łeba
Jest

to

jedna

z

najpopularniejszych

miejscowości wypoczynkowych na polskim
wybrzeżu. To co wyróżnia ją od wielu
nadmorskich

miejscowości

to

jej

specyficzny klimat i szerokie piaszczyste
plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od
zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się wydmy
ruchome, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. Wydmy ruchome wchodzą w obszar Słowińskiego Parku
Narodowego, który został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery.
Zakwaterowanie:
Ośrodek wczasowy usytuowany 200m od morza w sosnowym lesie wydmowym. Gwarantujący wysoki poziom
bezpieczeństwa dzięki ogrodzonemu terenowi. Na terenie obiektu znajduje się wydzielone miejsce do gier i zabaw, kort
tenisowy, boiska do koszykówki oraz siatkówki. Ponadto sala gier, siłownia rekreacyjna, sala zabaw dla dzieci, bezpłatna
wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sportowego, sala dyskotekowa. Przestronne pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz domki
willowe z pełnym węzłem sanitarnym zapewniają wysoki standard wypoczynku uczestnikom obozu oraz spełniają
wytyczne sanitarne GIS i MEN.

Świadczenia:
9 noclegów, trzy posiłki dziennie + podwieczorek (od obiadu w dniu przybycia, do śniadania w dniu wyjazdu
+ suchy prowiant), ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka
medyczna.
Transport autokarem zgodnie z wytycznymi GIS
Atrakcje wypoczynku :
Słowiński Park Narodowy – Ruchome Wydmy, Labirynt, ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie ośrodka, animacje
taneczne, dyskoteki, zajęcia teatralne, zajęcia sportowe, zajęcia terenowe, zajęcia na plaży
Wszystkie zajęcia i wyjścia organizowane są zgodnie z reżimem sanitarnym GIS i MEN

Cena obozu wypoczynkowego: 1690 zł
Warunkiem uczestnictwa jest do 05.06.2020 zgłoszenie dziecka na adres biuro@dromader-travel.pl oraz
do 15.06.2020 wypełnienie i przesłanie kompletu dokumentów zamieszczonych na stronie biura
www.dromader-travel.pl ( zakładka ”do pobrania” ) oraz wpłata całej kwoty za obóz.
(Jeżeli chcieliby Państwo przeksięgować zaliczkę wpłaconą na kolonie w Hiszpanii, na poczet wyjazdu do
Łeby, prosimy również o taką informację na adres biuro@dromader-travel.pl)
Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy Państwu pod numerem tel. 604 209 215; 664 748 924,
lub pod adresem email: biuro@dromader-travel.pl
Ogólne warunki uczestnictwa na stronie biura: www.dromader-travel.pl
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Biura Turystycznego „DROMADER travel”

www.dromader-travel.pl
email: biuro@dromader-travel.pl

NIP: 727-237-18-37 Regon: 101452296
Konto Nr: 69114020040000370274360271

