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Wycieczki Szkolne w Runowie

2018

Dbając o intensywny rozwój dzieci i młodzieży proponujemy Państwu aktywny wypoczynek wśród licznych
potoków i lasów. Dysponujemy szeregiem atrakcji oraz doświadczoną kadrą animacyjną, która zapewnia
rozrywkę i dba o miłą atmosferę każdego pobytu.

MIEJSCOWOŚĆ
Zapraszamy na przebojowe pobyty w niesamowite miejsca do krainy Kaszub. Runowo to malowniczo
położona wieś wśród lasów i wzgórz. Gdzie tak blisko jest do morskich plaż (Ustka, Łeba), czy
średniowiecznego Gdańska, a zarazem tak daleko od zgiełku i gwaru wielkomiejskich ulic. Górzysta okolica,
rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, potoki i jezioro oraz niezapomniany klimat sprawiają, iż każdy kto
odwiedza te tereny, zakochuje się w nich.

Holiday Camp
Ośrodek kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie to XVIII - wieczny pałac
wraz z kompleksem wypoczynkowym położony jest na 5 - hektarach. Goście mogą korzystać z
przypałacowego parku z fontanną i ślizgami wodnymi, boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i
rugby, „Runowskiej Plaży" - piaszczyste boisko wraz z terenem rekreacyjnym, placów zabaw (w tym
wioska indiańska, traperska osada), strzelnicy, toru paintballowego, wiat zajęciowych, ścianki
wspinaczkowej, parku linowego, drewnianych domków, pola namiotowego oraz kompleksu
jeździeckiego.

Biwaki i zielone szkoły w Runowie

2018

„Doświadczona kadra
animacyjna tworzy
niezapomniany klimat
wspaniałej zabawy.”

Plan wycieczki:







przyjazd ok 09.00
wyjście do lasu na Bitwę o flagę- program oparty na grach terenowych łączący elementy
maskowania i survivalu, podczas którego z pomocą instruktorów grupa kreuje własne zasady
gry. Nauczycie się zdrowej rywalizacji, a porządna dawka adrenaliny dostarczy wszystkim
uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. Grupy dzielą się na drużyny: Atakujących i
Obrońców, a ich cel to zdobycie Flagi z pola przeciwnika, ale uwaga, bo kto gra nie Fair, może
trafić do więzienia i .... Resztę dowiecie się na miejscu :)
powrót na Ośrodek i wejście na ściankę wspinaczkową- każdy spróbuje sił w alpinistyce!!!
grill z kiełbaskami (istnieje możliwość dokupienia obiadu jednodaniowego- koszt 14zł/osoba)
wyjazd (czas trwania ok. 4h)

W czasie wolnym istnieje możliwość korzystania z naszego dużego placu zabaw na powietrzu.
Koszt wycieczki: 35 zł /os.
W cenie znajduje się:
 Powyższy program,
 grill z kiełbaską
 Zajęcia prowadzone przez animatorów
Wszystkie elementy programu są modyfikowalne. Zadania będą dostosowane do wieku i
umiejętności uczestników.
Z poważaniem
Marta Rutkiewicz
501 385 301
biuro@runowo.pl

