LUBIATÓW 2020
13-23.08.2020
wiek uczestników: 5-17 lat
koszt: 1760,-zł.
LUBIATÓW - Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława,
ok. 10 km na północny zachód od centrum Sławy. Miejscowośd usytuowana jest nad czystym Jeziorem
Sławskim (Zatoka Lubiatowska) i rzeką Obrzycą (Obra), na skraju lasów Nadleśnictwa Sława Śląska.
Wieś zamieszkuje ok. 100 osób. Jest ona chętnie odwiedzana przez żeglarzy, wędkarzy, grzybiarzy
i innych amatorów czynnego wypoczynku nad wodą i w lasach. Puszcza, łąki, jeziorka śródleśne
i mnóstwo wolnej przestrzeni to wymarzone warunki do wypoczynku i naładowania baterii przed kolejnym
rokiem szkolnym.

Pensjonat "HALESZKA" - położony jest w miejscowości Lubiatów na skraju lasu, w malowniczej
scenerii drzewostanów otaczających wielkie jezioro Sławskie, które jest największym jeziorem
w środkowo-zachodniej części kraju. Teren bardzo atrakcyjny turystycznie, słynie ze swojego mikroklimatu
wzbogaconego olejkami eterycznymi wydzielanymi przez duże kompleksy leśne na siedliskach borowych.
Ośrodek spełnia wszystkie wymogi pod kątem organizacji w nim wypoczynku dzieci i młodzieży. Teren
ośrodku jest ogrodzony i całkowicie bezpieczny. Ośrodek dysponuje pokojami 2,3 i 4 osobowymi.
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z natryskiem, umywalką oraz WC. Posiada własną kuchnię z dużą
jadalnią, gdzie podawane są smaczne, tradycyjne polskie potrawy. Na terenie ośrodka do dyspozycji
wypoczywających jest świetlica, plac zabaw i boiska sportowe, miejsce na ognisko. Będziemy korzystad
z prywatnej plaży strzeżonej przez ratowników.
www.haleszka.pl

OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA
Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną: doświadczonego kierownika, sprawdzonych wychowawców,
profesjonalnych instruktorów na co dzieo pracujących z dziedmi i młodzieżą. lekarz dostępny na wezwanie. Nad
bezpieczeostwem kąpieli na plaży i zabaw nad jeziorem czuwają ratownicy WOPR.

Wyżywienie
Pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Zdrowa i smaczna kuchnia, przyjazna dla alergików.
Wszystkie posiłki przygotowywane na miejscu.

Program pobytu
→ całodniowa wycieczka do Zielonej Góry – w programie m.in. zwiedzanie miasta, , Ogród
Botaniczny i Mini ZOO; wizyta w Centrum Nauki Keplera, które obejmuje Centrum Przyrodnicze i
Planetarium Wenus. Centrum Przyrodnicze to nowoczesna placówka edukacyjna, która bawi
ucząc i uczy bawiąc. Zajmuje się tworzeniem i udostępnianiem interaktywnych urządzeo i
eksponatów, umożliwiających zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeo lub
obserwacji. Planetarium Wenus to przede wszystkim kopuła, pod którą pokazywane są filmy w
technologii fulldome. Obraz prezentowany w planetarium charakteryzuje się wysoką
rozdzielczością 4K i kątem widzenia 180 stopni.
→ wycieczka do Nowej Soli – m.in. nowosolski szlak solny, port rzeczny, park atrakcji krasnala
Solusia z największym ogrodowym krasnalem na świecie
→ wycieczka do Parku Rozrywki Majaland w Kownatach - największego tego typu parkiem rozrywki w
Polsce. Zbudowany wokół postaci Vica Wikinga, Heidi, Pszczółki Mai i jej przyjaciół łączy magię tych postaci
z przyjemnością odkrywania pięknych atrakcji w rodzinnej atmosferze. idealne miejsce na wycieczkę
grupową, oferuje zabawę dla wszystkich grup wiekowych.
→ rejs po Jeziorze Sławskim
→ kąpiele w jeziorze pod okiem ratownika wodnego;
→ podchody
→ ognisko z pieczeniem kiełbasek;
→ zajęcia sportowe; gry i konkursy
→ warsztaty plastyczne;
→ karaoke i dyskoteki;
→ letnie kino;

Cena kolonii zawiera:








zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 i 6- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym; 11 dni/10
noclegów
pełne wyżywienie – na miejscu w stołówce ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację;
suchy prowiant na wycieczki (pobyt na kolonii zaczyna się obiadokolacją a kooczy śniadaniem)
zorganizowany dojazd na kolonię oraz powrót do domu (pod opieką kadry) autokarem
wyposażonym w pasy bezpieczeostwa
profesjonalną opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną i ratowników WOPR
realizację programu wypoczynku,
korzystanie za wszystkich urządzeo ośrodka, plaży, kąpieliska oraz sprzętu pływającego
dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobyt
w ośrodku

