BUKOWIEC – BIESZCZADY
W KRAINIE WILKÓW - SZLAKIEM WATAHY
Paintball & Aquapark & Quest Games & Drezyny & Off Road 4x4
Kolonia dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz młodzieży 14-18 lat

MIEJSCOWOŚĆ: Bukowiec to malownicza wieś letniskowa położona przy małej obwodnicy
bieszczadzkiej, w miejscu gdzie rzeka Solinka wpada do Zalewu Solińskiego. Otoczona lesistymi
wzgórzami i dolinami, pośród których można podziwiać niesamowite przełomy Solinki. Tutejsze
beskidzkie atrakcje i górskie krajobrazy uznawane są za jedne z najpiękniejszych w Europie.
Dodatkowo miłośnicy kultowego serialu „WATAHA” będą mieli okazję przeżyć niesamowitą
przygodę w tym dzikim miejscu.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „Solinka” położony jest w cichej i spokojnej okolicy,
przy samym brzegu rzeki Solinka, w otoczeniu wszechobecnej zieleni. Zakwaterowanie w obiekcie
murowanym: pokoje 2, 3, 4, 5 – osobowe z łazienkami. Bardzo duży zielony i ogrodzony, całkowicie
bezpieczny. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym: http://solinka.ostnet.pl/
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: świetlica, sala TV, sala wykładową; sala rekreacyjna wyposażona w
mini siłownię, stół do tenisa, bilard, piłkarzyki, szachy, warcaby, trzy zadaszone tarasy letnie, na
których można organizować zajęcia edukacyjno-artystyczno-sportowe, boiska sportowe: asfaltowe
do koszykówki, do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, dwa miejsca na ogniska, w tym chata grillowa.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę
powrotną.
TRANSPORT: autokar na trasie Gdańsk – Bukowiec – Gdańsk, wyposażony w WC, DVD, barek. Wyjazd
z Gdańska w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych. Przejazdy antenowe z
poszczególnych miejscowości w Polsce.
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TERMINY i CENA:
KOD
01/CT/BIEKW/L22
02/CT/BIEKW/L22
03/CT/BIEKW/L22
04/CT/BIEKW/L22

CENA DO
CENA DO
15.01.2022* 15.02.2022*
27.06-06.07.2022
1792 zł
1842 zł
07.07-16.07.2022
1792 zł
1842 zł
29.07-07.08.2022
1792 zł
1842 zł
08.08-17.08.2022
1792 zł
1842 zł
TERMIN

CENA DO
CENA DO
15.03.2022* 15.04.2022*
1892 zł
1942 zł
1892 zł
1942 zł
1892 zł
1942 zł
1892 zł
1942 zł

CENA DO
15.05.2022*
1992 zł
1992 zł
1992 zł
1992 zł

CENA
REGULARNA
2042 zł
2042 zł
2042 zł
2042 zł

* promocja ważna do podanego terminu, lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej. Liczba miejsc w puli promocyjnej
ograniczona
** promocja first minute nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi

W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej,
przewodnika, program obozu, wstępy, ubezpieczenie NNW, opłaty za Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny, opłaty za Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek VAT.
W CENĘ NIE WLICZONO: transportu, w zależności od miasta wyjazdu dopłata za transport wynosi:
Trasa główna: Gdańsk, Tczew, Kwidzyn (Kopytkowo) +290 zł; Toruń +270 zł; Łódź, Piotrków
Trybunalski +240 zł; Kielce +190 zł; Rzeszów 70,00 zł,
Przejazdy antenowe (realizowane przy min. 5 uczestnikach): Wrocław, Poznań +270 zł; Częstochowa
+220 zł; Warszawa +240 zł; Kraków, Katowice +190 zł; Lublin +150 zł.
Dojazd własny – brak dopłat.
UWAGA! Dojazdy antenowe mogą odbywać się innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako
główny w ofercie tj. autokarem o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym,
transportem publicznym pod opieką konwojenta, a także istnieje możliwość związanych z tym
ewentualnych przesiadek. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane
warunkami drogowymi, co może wiązać się z oczekiwaniem na transport w miejscach
przesiadkowych i miejscach wyjazdu. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych
konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 5
osób) na 7 dni przed wyjazdem. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed wyjazdem.
Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla grupy z dowolnego miejsca w Polsce po
uzgodnieniu z Biurem obsługi Klienta.
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia:
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży + 85 zł
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID19 oraz kwarantannę +110 zł
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży dla chorób przewlekłych (CP)
rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 oraz kwarantannę + 160 zł
• ubezpieczenie gwarancji niezmienności ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut + 100 zł
UWAGA! Wszystkie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania podróży stanowią odrębny
produkt w postaci polisy zawartej z Ubezpieczycielem w ramach umowy generalnej BT Czerwiński
Travel i nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z wyjazdu lub odwołania
turnusu przez organizatora.
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Dodatkowe ubezpieczenia stanowią oddzielny produkt turystyczny i należy je opłacić najpóźniej w
ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł stosowna
kwota ubezpieczenia zostanie automatycznie odjęta od wpłaty i zaksięgowana na poczet
uruchomienia polisy ubezpieczeniowej.
Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

PROGRAM OBOZU:
STREFA WILKA:
BUKOWIEC CHALLENGE: to będzie totalny odjazd!
Weźmiecie udział w lokalnej EKSPLORACJI i poznacie
ciekawostki
Bukowca.
Otrzymacie
wskazówki
niezbędne do wykonania wszystkich zadań. Czeka Was
sprawdzian z ORIENTERINGU. Wyzwaniem będzie
zdobycie hasła niezbędnego do otrzymania SKARBU!
SFORA ATAKUJE: weźmiecie udział w rozgrywkach
PAINTBALL’A na leśnej polanie. Rozstrzygniecie, która
wilcza sfora jest silniejsza! Kto będzie władał
Bieszczadami?
WILCZYM TROPEM - OFF ROAD 4X4: wyruszycie na
ekstremalną wycieczkę SAMOCHODAMI TERENOWYMI
4X4. Przejedziecie przez leśne rozdroża śladami
bohaterów z serialu WATAHA! Kto wie, może spotkamy
samotnego wilka?
WATAHA TRENUJE: urządzicie zawody i sprawdzicie:
kto ma sokole oko podczas strzelania z łuku. Kto ma
największy power podczas przeciągania liny. Kto ma
najlepszą koordynację poprzez wyścigi w spodniach
wieloosobowych. Umiejętności są ważne, ale team
working ważniejszy.
NOCNA POGOŃ ZA LISEM: lisy grasują głównie w nocy! Weszły na terytorium Waszej Watahy! Musicie
je złapać! Zobaczycie czy uda Wam się po ciemku pochwycić lisią kitę – NOCNA GRA TERENOWA.

NA BIESZCZADZKIM SZLAKU:
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DREZYNA TRIP. ALE JAZDA!: skorzystacie z jednej z
najciekawszych
i
najnowszych
atrakcji
w Bieszczadach! Przeżyjecie prawdziwą przygodę
przemieszczając się DREZYNAMI po prawdziwych
torach
kolejowych.
https://www.youtube.com/watch?v=k8PrnxWAr9I
NAD WODAMI BIESZCZADZKIEJ ATLANTYDY: to
będzie odjazdowa GRA TERENOWA. Zapora w Solinie
jest największą zaporą wodną w Polsce. Przejdziecie
jej koroną, z której rozpościera się niezapomniany
widok. Dodatkowym zastrzykiem adrenaliny będzie
REJS STATKIEM po Jeziorze Solińskim.
MUST BE – POLAŃCZYK – QUEST TIME: spacer po
malowniczych ścieżkach bieszczadzkich i wizyta
najbardziej znanym miasteczku w totalnie nowej
odsłonie. Mega QUEST GAME, która z pewnością
będzie mega zabawą. Będziecie mieli okazję podziwiać
piękne widoki i zabytki.
DUCHY BIESZCZADZKICH SZLAKÓW: czekają na Was
różne szlaki - żółty, niebieski, zielony, czerwony - do
wyboru do koloru. Poznacie prawdziwe oblicze
dzikich, bieszczadzkich szlaków.

WATAHA ODPOCZYWA:
AQUAPARK TIME: czeka na Was świetna zabawa w
AQUAPARKU Aquarius ze zjeżdżalniami i super
basenami.
TAŃCZĄCY Z WILKAMI: zaszalejecie podczas FLUO
DYSKOTEKI – jedynej takiej w Bieszczadach
BIESZCZADZKA BIESIADA: wspólne przygody i
wyprawy będziecie wspominać przy blasku ogniska
rozpalonego w dymnej chacie. Posłuchacie legend
mrożących krew w żyłach i opowieści o duchach
Bieszczad.
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BIESZCZADZKIE KRONIKI: uwaga konkurs! Wasze przygody będziecie uwieczniać na zdjęciach. Na
koniec wspólnie wybierzecie MISTRZA OBIEKTYWU.
CHRZEST BIESZCZADNIKA: wejście do grona BIESZCZADNIKÓW wydaje Wam się rzeczą absolutnie
niemożliwą i nieosiągalną? Nie z nami te numery. Czeka Was prawdziwy sprawdzian wytrzymałości.
UWAGA: Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie od kondycji i wieku uczestników.
W przypadku nagłego i niezależnego od Biura Turystycznego Czerwiński Travel s.c. wzrostu cen za
elementy składowe oferty np. paliwa, żywności, opłat drogowych, kursu walut etc. cena
kolonii/obozu może ulec zmianie.

