
  Możliwość wykorzystania bonu turystycznego

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 
PROGRAM OBOZU, zwiedzanie z przewodnikiem:
1. Gród na Górze Birów z systemem jaskiń i schronisk skalnych. Podczas trasy niezwykłe
    jurajskie pejzaże. 
2. Góra Janowskiego – najwyższe wzniesienie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wraz ze
    Skalnym Miastem.
3. Zamek Ogrodzieniec – ruiny średniowiecznej warowni.
4. Spacer po widowiskowej trasie  Skałki Rzędkowice – najpiękniejsze ostańce północnej Jury,
    następnie Góra Zborów i zwiedzanie Jaskini Głębokiej. 
Warsztaty   
1. Każdy uczestnik wykona amonit z wybranego materiału: gliny, kamienia, drewna lub na tkaninie.
    Własnoręcznie zrobiona pamiątka w postaci torby, breloczka, czy zawieszki daje dużo satysfakcji. 
2. Warsztaty robienia pizzy pod okiem szefa kuchni i spożywanie własnoręcznie wykonanej pizzy.   
3. Manufaktura Słodyczy – dowiemy się o sposobach robienia lizaków oraz wykonamy własny lizak. 

Zajęcia sportowe     i zręcznościowe
1. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłką. 
2. Każdy przechodzi podstawowe szkolenie z użycia uprzęży wspinaczkowej, lonży z karabinkami oraz
    bloczkiem do zjazdu i pokonuje szlak Parku Linowego. Wiszące belki, mosty tybetańskie, drabiny  
    poziome, zjazdy i wiele innych przeszkód. Każdy może doświadczyć niesamowitych emocji.
Zajęcia naukowe
1. Park Doświadczeń - przewodnik dostosowuje się do wieku uczestników i dobiera historie i
   doświadczenia najlepiej odpowiadające do zainteresowań. Na terenie parku znajdziecie 47 urządzeń,  
   dzięki którym można dowiedzieć się jak działają podstawowe prawa fizyki.

Co zabrać na obóz - każdy uczestnik otrzyma informację po zapisaniu się na obóz. 
Wiek uczestników - uczniowie szkoły podstawowej, podział na grupy wiekowe. 
Miejsce odbioru uczestników do uzgodnienia z organizatorem. 

Terminy turnusów 8 dniowych. Cena turnusu od osoby 1 540 zł 
27.06. – 04.07.2021r.  /  05.07. – 12.07.2021r.  /  17.07. – 24.07.2021r.  
Płatność na konto biura Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL  
mBank 41 1140 2004 0000 3002 7789 7544. Pierwsza wpłata rezerwacyjna 500 zł.

Dodatkowa   wycieczka za zgodą rodziców. Przejazd autokarem i bilet całodzienny, posiłek koszt 100 zł 
od osoby. Wycieczka nie jest zawarta w cenie obozu. 
Po śniadaniu wyjazd uczestników do ENERGYLANDII. W trakcie zabawy obiad, powrót na kolację.
ENERGYLANDIA - na uczestników czeka (ok. 60 atrakcji) rozłożonych na 26 hektarach powierzchni. Wśród nich można 
wyróżnić aż 29 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych, a także 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa 
amfiteatry), na których codziennie odbywają się różnego rodzaju pokazy artystyczne, pirotechniczne czy wizualne (mapping 
3D). Na terenie Parku znajduje się niesamowite kino 7D ,w którym są wyświetlane filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 
(wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi). Najnowsze atrakcje m.in. - Mega Coastera HYPERION to tor szybkiej kolejki, 
Speed Water Coaster to połączenie rollercoastera i przejażdżki wodnej. 

Cena zawiera: wymieniony program pobytu, noclegi w pokojach z łazienkami. 
W obiekcie - Gościniec Pod Lilijką 42-440 Ogrodzieniec, Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 21. 
Wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja. Posiłki rozpoczynamy od obiadu i kończymy 
obiadem w ostatni dzień wycieczki. Miejsce zakwaterowania jest planowane w miej. Ogrodzieniec. 
Kadrę instruktorsko-wychowawczą, ubezpieczenie. Przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w: 
klimatyzację, regulowane siedzenia, pasy bezpieczeństwa.

Organizator - Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL http://www.juniortravel.pl/   
tel. 721-514-113,  tel. 537 034 535.  wycieczkiszkolne@o2.pl 

mailto:wycieczkiszkolne@o2.pl
http://www.juniortravel.pl/

