
Czerwionka-Leszczyny 
Jana Pawła II 7e

 
Orzesze 

Rybnicka 114
 

MAJÓWKA W KARPACZU dla rodzin 
dla seniora

dzieci do 3 lat gratis/ 3-7 lat: 375 zł/ 8-12 lat: 525 złCENA: 750 zł 

zakwaterowanie w pensjonacie Złoty Widok
wyżywienie FB
transport w cenie
wycieczka autokarowa na termy
wizyta w nagrodzonej przez National
Geographic 
podziemnej multimedialnej ekspozycji 
Karkonoskie Tajemnice
ognisko
opieka rezydenta na miejscu
wieczorki taneczne/dyskoteki
1,5h animacji dla najmłodszych po śniadaniu
wizyta w Miejskim Muzeum Zabawek 
możliwość zorganizowania wyjścia na kręgle 

wspólny spacer na Krucze Skałyszczegóły 
       (za dopłatą)

29.04-3.05

DARŁÓWKO DLA ZDROWIA 
22.05-28.05dla seniora 

CENA: 1499 zł 
pełne 7 dni pobytu / 6 noclegów (przejazdy nocą)
zakwaterowanie OW GNIEWKO LUX, transport 
wycieczka do Darłowa do Zamku Książąt
Pomorskich
wycieczka do lokalnej winnicy 
wejście na latarnię morską w Darłówku
rejs statkiem
opieka rezydenta podczas całego pobytu
3 zabiegi dziennie
wyżywienie FB
godzina basenu dziennie 
gimnastyka w wodzie
wystawna kolacja z muzyką na żywo
opieka pielęgniarska 24h WIOSNA / LATO 2021 

666 970 610
533 316 102
 533 316 187 

kontakt@edutravel.info 

numer w rejestrze organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych: 1189 
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wycieczka autokarowa na termy
wizyta w nagrodzonej przez National
Geographic 
podziemnej multimedialnej ekspozycji 
Karkonoskie Tajemnice
ognisko
opieka rezydenta na miejscu
wieczorki taneczne/dyskoteki
1,5h animacji dla najmłodszych po śniadaniu
wizyta w Miejskim Muzeum Zabawek 
możliwość zorganizowania wyjścia na kręgle 

wspólny spacer na Krucze Skałyszczegóły 
       (za dopłatą)

MAJÓWKA W KARPACZU
29.04-3.05MALI PODRÓŻNICY

 

transport
zakwaterowanie i wyżywienie w OW Czahówka
wykwalifikowana kadra ze Szkoły Języka Angielskiego
eduSmart z Czerwionki i Orzesza 
wizyta w stadninie koni
przejażdżka konna
opcja z jazdą konną dla chętnych (płatne 300 zł)
zajęcia taneczne i fitness z instruktorem tańca ze Studia
Tańca Express z Dąbrowy Górniczej
piesze wędrówki z przewodnikiem
dzień z robotyką realizowany przez Laboratorium
Robotyki z Orzesza
grill/ognisko
zajęcia językowe (angielski i niemiecki)
basen z ratownikiem 
wycieczka do Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku
wycieczka do Parku Zamkowego w Żywcu
rowery
duża dawka ruchu i dobrej zabawy 

Transport
Zakwaterowanie i wyżywienie w OSiR Alpina Sport 
Quady (2x2 godziny) 
Paintball (3x2 godziny) 
Spływ pontonem (1 x 3,5 godziny) 
Agent (1 x w turnusie) 
Zajęcia linowe (3x2 godziny)  
Wyprawa do bacowki nad Wierchomlą Po dotarciu na
miejsce ognisko.  
Strzelanie: (1x2 godziny) ASG (3 x 2 godziny) 
Workout (2x2 godziny) 
Rowery górskie (2x2 godziny) 
Gry zespołowe (2x2 godziny) 
Zajęcia przy muzyce (2x2 godziny)  
Pierwsza pomoc przedmedyczna (1x2 godziny)
Zajęcia filmowe (1x2 godziny) 
Wyprawa korytem rzeki (1x2 godziny) 
basen

transport
zakwaterowanie i wyżywienie  w OK BAZYLAK
dwa niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej
boisko plażowe do siatkówki, boisko do koszykówki
plac zabaw
dwa miejsce do biesiadowania przy ognisku i grillu z
altanami 
wycieczka do Muzeum Multimedialnego w
Trzęsaczu 
wycieczka do Parku Linowego 
spływ kajakowy z integracyjnymi grami terenowymi 
wycieczka do Niechorza (Latarnia morska,
motylarnia) 
zajęcia rekreacyjno-językowe
wykwalifikowana kadra ze Szkoły Języka Angielskiego
eduSmart z Czerwionki i Orzesza

FABRYKA ADRENALINY 

CENA: 1499zł 
(podpisz umowę do końca lutego i zapłać  TYLKO 1399 zł! 

6-10 lat 

ŚWINNA k/ŻYWCA 26.06-3.07

10-16 lat 

10-18 lat 

MUSZYNA 13.07-22.07

CENA: 2200 zł 
(podpisz umowę do końca lutego i zapłać  TYLKO 2000 zł!

Wymagany kask rowerowy, dodatkowe obuwie i legitymacja szkolna.

RELAKS W REWALU 
 REWAL nad Bałtykiem 26.06-3.07

CENA: 1799 zł 
(podpisz umowę do końca lutego i zapłać  TYLKO 1899 zł!


