Propozycja wycieczki
2018

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.”

Program – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – 21 MARCA 2018

Plan wycieczki:
• przyjazd ok 09.00
• wyjście do lasu na PIONIERKĘ OBOZOWĄ- szkoła przetrwania dla dzieci i nie tylko...
Nauczycie się jak przetrwać w różnych warunkach bez dostępu do cywilizacji, jak zbudować
schronienie, jak zdobyć pożywienie i wiele innych ciekawostek przyrodniczych…
• poszukamy wspólnie Wiosny 😊
• powrót na Ośrodek i wejście na ściankę wspinaczkową- każdy spróbuje sił w alpinistyce!!!
• Na zakończenie czeka na Was plac zabaw oraz pieczenie kiełbasek na ognisku 😊
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.
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