Malownicze krajobrazy,
średniowieczna historia
dalmackich miast,
turkusowa woda Adriatyku
CHORWACJA 2020

Marzysz o wakacjach pełnych słońca, zwiedzania ciekawych miejsc, zabawy i dobrego towarzystwa
rówieśników?
Chcesz rozwijać się twórczo, uczyć się współpracy w grupie, kulturalnego zachowania i poszanowania
wartości?
To jest propozycja dla Ciebie:

KARLOBAG (Chorwacja)
Termin: 14.07– 25.07.2021r.
Transport: Autokarem
Wiek uczestników: 12 - 15 lat
Zakwaterowanie: Hotel Zagreb***
Hotel z basenem u podnóża gór Velebit
Wyżywienie w Karlobagu: 3 posiłki dziennie (bufet szwedzki)
Cena: 2 950 zł + 80 EUR

Co będziemy robić?




















Przede wszystkim odpoczywać - na plaży, w basenie, spędzając czas na ulubionych aktywnościach
Odbędziemy „podróż w czasie” do najstarszych miast Dalmacji (Trogir, Split), które połączyły kulturę
bizantyjską i słowiańską. Ich starówki są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO
i pamiętają czasy średniowiecza.
Zwiedzać:
Park Narodowy Jeziora Plitwickie – ośmiokilometrowy łańcuch 16 jezior krasowych połączony 92
pięknymi kaskadami i wodospadami,
Wycieczka do Aquaparku Dalmatia w Szybeniku,
Rejs statkiem na wyspę Pag
Bawić się i doskonalić:
W przerwach pomiędzy relaksem a zwiedzaniem odbędziemy kilka warsztatów, zajęć integracyjnych
kształtujących kreatywność i wyobraźnię, umiejętności społeczne i komunikacyjne, współpracę
w grupie. Stworzymy przestrzeń do prezentacji Waszych dokonań twórczych, predyspozycji
sportowych i scenicznych czy artystycznych. Pamiętajcie, że atmosfera zależy od uczestników, ich

nastawienia i wzajemnej akceptacji, a treść warsztatów i zajęć
od potencjału grupy. Liczymy na dobrą, twórczą współpracę



Informacje i zapisy:
Magdalena Rębecka tel. 509 557 781 (kierownik obozu)
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w kwocie 700zł
Przypominamy, że nie wystawiamy faktur ani rachunków. Wpłaty jedynie w formie darowizny.
ING Bank Śląski 53 1050 1041 1000 0023 1887 2674
Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty!!!
Pierwszeństwo udziału w obozach mają dzieci na stałe związane ze Stowarzyszeniem, uczestnicy naszych zajęć
całorocznych, programów edukacyjnych i nasi wolontariusze.

A oto nasze wspomnienia z ostatniego obozu w Rewalu 2020:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=304249252637&set=a.10158994760542638

