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KOLONIA LETNIA
Muszyna
Termin: 21.07 – 31.07.2022
Muszyna to uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim położone na terenie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, niedaleko Krynicy Górskiej. Dzięki gęstemu zalesieniu, region
charakteryzuje się łagodnym klimatem, korzystnie wpływającym na schorzenia układu oddechowego i
odpornościowego. Bogate walory turystyczne miejscowości sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji oraz
stanowią wspaniałą bazę do organizacji wycieczek, zarówno pieszych jak i autokarowych.

Zakwaterowanie: DOM WCZASOWY „KOLEJARZ” położony w Muszynie-Złockiem,
trzykondygnacyjny, oferujący 400 miejsc w pokojach 3, 4 i 5 osobowych oraz typu studio 2+3 i 3+3 z
pełnym węzłem sanitarnym. Teren przyległy do ośrodka jest ogrodzony. Znajduje się na nim basen ze
zjeżdżalniami – MIASTECZKO WODNE, brodzik, ścieżka zdrowia. Do dyspozycji uczestników: bar,
kawiarnia, sala TV, bilard (odpłatnie), stoły do tenisa oraz profesjonalna sala dyskotekowa z
nagłośnieniem i oświetleniem. Na terenie ośrodka znajduje się własne ujęcie wody mineralnej o
właściwościach leczniczych.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę
powrotną

Program:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, przyjazd do Muszyny w godzinach popołudniowych. Przyjazd
do ośrodka, obiad, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, kolacja nocleg.
2-10 dzień: realizacja programu:
• całodzienna wycieczka w Pieniny (zapora w Czorsztynie, ruiny zamku w Czorsztynie, zamek w
Niedzicy) lub spacer Wąwozem Homole
• korzystanie z Parku Wodnego pod opieką ratowników- codziennie 2h
• spacer doliną Szczawnika do centrum Muszyny, ruiny zamku
• wycieczka do ENERGYLANDII – Parku Rozrywki w Zatorze (bilet płatny dodatkowo 150 zł)
• spacer do cerkwi w Szczawniku
• wizyta w Parku Sensorycznym
• olimpiada kolonijna
• zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami
• dzień kolonisty
• dyskoteki
• biesiada przy ognisku
11 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną.
Powrót według rozkładu jazdy.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 1499 zł
Cena zawiera:
• transport autokarowy,
• 10 noclegów,
• pełne wyżywienie 4 posiłki dziennie,
• program kolonii,
• opiekę kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika,

• ubezpieczenie NNW
Cena nie zawiera:
•

•

biletu wstępu do Energylandii – koszt 150 zł
Dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 4,7 % (choroby przewlekłe + zachorowanie
na Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-19+kwarantanna)

Ważne informacje
• wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych,

•
•

maści na oparzenia słoneczne, obuwia sportowego, klapek, nieprzemakalnej i ciepłej odzieży,
ręcznika, dresu, plecaka na wycieczki, stroju kąpielowego, czepka kąpielowego, legitymacji
szkolnej wraz z numerem PESEL
sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 150 zł,
cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,

Oferta Biura Podrózy Guliver z Rzeszowa

