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Obóz młodzieżowy w Chorwacji
Cena: od 1849 zł

Obóz młodzieżowy w Chorwacji
Makarska - największe miasto Riwiery Makarskiej, centrum kulturalne regionu. Chorwackie "Saint
Tropeza" cechuje malownicze położenie pomiędzy masywem górskim a szmaragdowymi wodami
Adriatyku. Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz: imprezy do białego rana, starówkę z
przepięknymi wąskimi uliczkami, rozległą plażę oraz całą masę wodnych atrakcji dla fanów
aktywnego wypoczynku. W mieście podziwiać możemy kościół św. Marka, klasztor franciszkański z
1400 roku oraz muzeum mięczaków. Z portu miasta można także popłynąć na wyspę Brac. Sveti
Petar - Latarnia św. Piotra położona jest na półwyspie, blisko centrum miasta Makarska. Budynek
latarni składa się z parterowego pomieszczenia i wieży. Latarnia znajduje się bardzo blisko morza i
otoczona jest kamienistą plażą. Roztacza się stąd piękny widok na morze, wyspy Hvar i Brac, miasto
Makarska, okoliczne plaże oraz monumentalny masyw Biokowo.
Zakwaterowanie: Villa Vesna – obiekt znajdujący się w willowej części Makarskiej, przy ulicy
Zagrebackiej. Śniadania i kolacje serwowane są w pobliskiej restauracji, obiady natomiast w Hotelu
Palma, który znajduje się przy plaży. Vesna oferuje Obozowiczom pokoje i apartamenty
wieloosobowe z łazienkami. Obiekt usytuowany jest około 800 metrów od centrum Makarskiej i 350
metrów od morza.
Podział na grupy wiekowe: program animacyjny i rekreacyjny dostosowany jest do grup
wiekowych. W większości naszych ofert mamy dwie grupy wiekowe: 12 – 15 lat oraz 15 – 19 lat, co
pomaga w realizacji programu dopasowanego do wieku uczestników. Praca z młodzieżą jest
szczególnie wymagająca, dlatego wkładamy w nią wiele serca. Podczas obozu nad bezpiecznym
wypoczynkiem dzieci i młodzieży czuwają: rezydenci, kierownicy obozów, wykwalifikowani
wychowawcy w większości z wykształceniem pedagogicznym oraz ratownicy WOPR. Nad bezpieczną i
komfortową podróżą czuwają wykwalifikowani opiekunowie oraz doświadczeni kierowcy autokaru.
Zatrudniamy również animatorów, którzy wypełniają maksymalnie obozowy czas.w.
TERMIN I CENY

MIEJSCE WYJAZDU

TERMIN
CENA
10.08 - 19.08.2020
1849 ZŁ
17.08 - 26.08.2020
1849 ZŁ
Łódź ul. Inflancka 53 (parking przy stacji paliw
E.Leclerc)
Możliwość wyjazdu z innych miast w Polsce – do
ustalenia w biurze UNITRAVEL

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, 7
noclegów, 7 śniadań, 7 obiadów oraz 7 kolacji,
transport
autokarem
klasy
LUX
(barek,
klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka doświadczonej
kadry i rezydenta na miejscu.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE
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