
1 dzieñ:  ZAKWATEROWANIE:
O godz 8.00 wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 - Kombinat. Przyjazd 13 noclegów w Sanatorium Uzdrowiskowe BUDOWLANI: pokoje 
do Oœrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie siê z okolic¹. 3-osobowe z ³azienkami; TV, radio i telefonem. Na miejscu kryty 
2 - 13 dzieñ: basen, sala gimnastyczna, kawiarnia z sal¹ disco.

WY¯YWIENIE:
* zajêcia na basenie, nauka, doskonalenie p³ywania, rozgrywki 3 posi³ki dziennie + prowiant na drogê powrotn¹
  w pi³kê wodn¹, zawody p³ywackie , TRANSPORT:
* zabawy gimnastyczne, ogólnorozwojowe: gry terenowe - komfortowy autokar na trasie Kraków - Szczawnica - Kraków.
  docieranie do wyznaczonych punktów za pomoc¹ kompasu i KADRA:
  mapy, wykonywanie zadañ , nocny bieg patrolowy, rozpiêcie kadra pedagogiczna, ratownik na basenie
  mostu linowego oraz przejœcie po nim (w pe³nym wyposa¿eniu OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na miejscu
  alpinistycznym), UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
* gry terenowe (pod¹¿anie magi¹ pieniñskich legend): PODATEK VAT
  poszukiwanie ukrytego skarbca Janosika, poszukiwanie jaskini PROGRAM POBYTU
  œw. Kingi i wiele innych atrakcji,
* zajêcia rytmiczno - taneczne (nauka tañców latyno - *DZIECKO 4-7 LAT: 
  amerykañskich, hip hop), Uczestnicy tej grupy wiekowej zakwaterowani s¹ w pokojach 
* wycieczka piesza prze³omem Dunajca, szlakiem w kierunku 2 lub 3-osobowych z opiekunem, wspólnie spo¿ywaj¹ posi³ki, 
  Czerwonego Klasztoru, mog¹ uczestniczyæ w programie realizowanym przez Kadrê 
*  wycieczka do Pieniñskiego Parku Narodowego przez 4 godziny dziennie zgodnie z ustalonym 
   z przewodnikiem /Sokolica, W¹wóz Homole/, harmonogramem i wybranymi zajêciami dla dzieci 
* gry i zabawy ruchowe, pobyt w parku linowym ABlandia dostosowanymi do ich wieku oraz sprawnoœci.
  w Szczawnicy,
* spacery po uzdrowisku: Park Górny, Park Dolny, œcie¿ka 
  edukacyjna : Szczawnica Zdrój - Leœnica,
14 dzieñ:
Wyjazd z oœrodka po œniadaniu, przyjazd do Krakowa ok. godz 
13.00 -14.00.

Odkrywcy Pieniñskich Legend

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

SZCZAWNICA ZDRÓJ po³o¿ona jest w piêknej dolinie Grajcarka - prawobrze¿nego dop³ywu Dunajca. Dolina ta rozdziela ma³e Pieniny 
od Beskidu S¹deckiego. To górskie uzdrowisko le¿y na wysokoœci 500 m npm. Wyj¹tkowe po³o¿enie doliny powoduje, ¿e panuje tutaj 
³agodny a zarazem wyj¹tkowy mikroklimat.

TERMINY I CENA :

      TERMIN              dziecko 7-12 lat         dziecko 4-7 lat*           opiekun dziecka
                                                                       z opiekunem                  w pokoju
                                        w pokoju          w pokoju  w pokoju     w pokoju   w pokoju 
                                       2 lub 3-os.              2-os.          3-os.             2-os.        3-os.

 09.07 - 22.07.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³
 22.07 - 04.08.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³
 04.08 - 17.08.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. 
Przejazd mo¿e odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem 
osobowym lub PKP.

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 
125 z³; Tarnów, Katowice 60 z³.

UWAGI:

* sp³yw tratwami prze³omem Dunajca:   
  40 z³ dla chêtnych.
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 20 z³.
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