RODZINNE
WEEKENDY
NA MAZURACH
MAJÓWKA 1: 28.04-1.05.2018
MAJÓWKA 2: 3-6.05.2018
CZERWCÓWKA z Dniem Dziecka: 31.05-3.06.2018

Ośrodek Wypoczynkowy Kulka – unikalny w skali kraju, pięknie usytuowany specjalistyczny ośrodek kolonijny o powierzchni 4 ha, położony ok. 15 km
od Szczytna nad brzegiem jeziora Łęsk, w okolicach rezerwatu przyrody Kulka.
Idealna baza wypadowa do zwiedzenia wszystkich atrakcji na Mazurach.

Cena pakietu zawiera:
•	3 noclegi w pokojach 2-, 3- lub 4-osobowych dla całej rodziny
(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16. roku życia)
•	wyżywienie – 3 posiłki dziennie
(pierwsze świadczenie: kolacja w dniu wjazdowym,
ostatnie: obiad w dniu wyjazdowym)
•	realizację 16 wybranych zajęć dla całej rodziny
•	wieczór integracyjny przy ognisku z kiełbaskami
•	wieczór z DJ-em oraz karaoke
•	2 godziny animacji dla dzieci dziennie:
zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne itp.
•	korzystanie z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
•	możliwość wypożyczenia drobnego sprzętu sportowego
•	Wielki Turniej Rodzinny z nagrodami

Wybierz na miejscu pakiet
16 atrakcji dla całej rodziny
Zajęcia aktywne w grupach:
(zajęcia realizowane przez instruktorów lub animatorów)
•	kosmiczny trener
•	segway
•	walki gladiatorów
•	waterball
•	quady
•	podstawy survivalu
•	ścianka wspinaczkowa
•	eurobungee

•	park linowy
•	łuki
•	wiatrówki
•	zumba
•	smocza łódź
•	Gry Świata
grupy 10-osobowe
czas zajęć 45 minut

Atrakcje wodne:
(wypożyczenie sprzętu wodnego, czas wypożyczenia max 55 minut)
•	kajaki turystyczne
•	rowery wodne

Dodatkowe zajęcia poza pakietem:
•	cena 18 zł/osoba
•	paintball: cena 49 zł/osoba – 100 kulek, cena 69 zł/osoba – 200 kulek

CENA TYLKO: 840 zł (majówka) lub 990 zł (czerwcówka)
za rodzinę za cały pobyt */**
W cenie masa atrakcji aktywnych do wyboru: quady, segway, kajaki itp.
MAJÓWKA 1: 28.04-1.05.2018
MAJÓWKA 2: 3-6.05.2018
CZERWCÓWKA z Dniem Dziecka: 31.05-3.06.2018
*	cena pakietu dotyczy pobytu i świadczeń dla dwóch osób dorosłych oraz jednego lub dwójki dzieci do 16. roku życia
** w przypadku Majówki 1 (28.04-1.05.2018) istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 2.05.2018 w cenie 240 zł za rodzinę

Szczegóły na stronie: www.szarpie.pl/rodzinne-weekendy

Biuro Podróży Szarpie Travel
10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/2
centr. tel. 89 527 47 67, fax 89 527 47 74

www.szarpie.pl
www.kulka.mazury.pl

