Biuro Turystyczne ”DROMADER travel”
91-502
502 Łódź, ul. Tęczowa 7
tel.:(+48) 604 209 215, (+48) 42 659 75 77
Biuro Turystyczne „DROMADER travel” zaprasza na
kolonie letnie Mazury
Ośrodek kolonijny Danusia II w Lidzbarku Welskim
nad Jeziorem Lidzbarskim
w terminie: 23.07. - 01.08.2020
20r.
czas trwania kolonii: 10 dni

Kolonie dla dzieci w wieku 7 – 14 lat
Miejscowość: Lidzbark Welski *** Brama Mazur ***

Lidzbark
zbark to malowniczo położone miasteczko z ponad 710 letnią historią, usytuowane w południowo-zachodniej
południowo
części
województwa warmińsko-mazurskiego.
mazurskiego. Od 1975 roku Lidzbark posiada również status miasta turystycznego. Lidzbark
to brama wjazdowa na Warmię i Mazury,
Mazury, usytuowana nad Jeziorem Lidzbarskim, rzeką Wel oraz na terenie dwóch
Parków Krajobrazowych: Welskiego oraz Górznieńsko - Lidzbarskiego. Lasy w gminie stanowią prawie 50% obszaru i
są doskonałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, połączonej
połączonej z obserwacją chronionych i
unikatowych siedlisk roślin niespotykanych nigdzie indziej. Oznakowanych tras jest prawie 40 km i wiodą one m.in.
wokół Jeziora Lidzbarskiego, do Dębu Rzeczypospolitej czy do „Obrazika”. Na terenie gminy znajdują się również
rezerwaty przyrody tj. Jar Brynicy, Klonowo oraz Bagno Koziana.
Zakwaterowanie:
Ośrodek kolonijny Danusia II usytuowany na Mazurach, w lesie, nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego
– objętego strefą ciszy, obfitującego w wiele gatunków ryb. Okoliczności przyrody oraz wyjątkowa, unikalna w
skali krajowej fauna i flora Mazur zapewniają doskonałe warunki do odpoczynku blisko natury.
natury
Ośrodek gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ogrodzonemu terenowi. Na terenie ośrodka
znajdują się cztery boiska do siatkówki
siatkówki , boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, świetlica ze sprzętem
multimedialnym ,sala kominkowa, sala dyskotekowa ,

sala do gier

sportowych, plac zabaw, miejsce do

rozpalania ognisk, stoły do pingping ponga , piłkarzyki, mini hokej.

Ośrodek posiada
ada własną przystań wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz kąpielisko z plażą.
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Zakwaterowanie grupy
Domki campingowe typu „Mikołajki
Mikołajki” 5-6
6 osobowe wyposażone w toalety z prysznicem.
prysznicem
W każdym domku na wyposażeniu jest telewizor. Domki w razie potrzeby są dogrzewane.

Świadczenia:
9 noclegów,
5 posiłków dziennie : śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
(od obiadu w dniu przybycia do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę )
ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu,
pobytu
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
opieka medyczna,
opieka
ieka ratownika z ramienia biura.
Atrakcje kolonii:
Wycieczka do Olsztynka – wizyta w skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Parku
Park Etnograficznym
(warsztaty
warsztaty dla dzieci „ Polska wycinanka ludowa” lub „ „ Malowanie na szkle”)
szkle” – do wyboru.
wyboru
Całodzienna wycieczka do Ostródy – zwiedzanie miasteczka, rejs statkiem: trasa
rasa rejsu przebiega
przebie
na odcinku
Kanału Elbląskiego pomiędzy Ostródą, a Miłomłynem. Wycieczkę rozpoczynamy podziwiając piękną panoramę
miasta Ostróda. Podczas rejsu zachwyca sceneria Kanału Elbląskiego. Odcinek rejsu Ostróda – Miłomłyn jest
częścią „Szlaku Papieskiego”. Pobyt
Po
w Aquaparku – 2 godziny
Atrakcje na terenie ośrodka: ognisko z pieczeniem
pieczen
kiełbasek,, animacje taneczne, dyskoteki, zajęcia sportowe
na świeżym powietrzu,, konkursy manualne oraz zręcznościowe, zajęcia terenowe,
terenowe, rowery turystyczne.
turystyczne

Cena kolonii: 1580 zł*
*Powyższa cena nie obejmuje ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W celu wykupienia takiej formy ubezpieczenia prosimy o kontakt.
kontakt

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
Turystycznego „DROMADER travel”
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