Serwy k. Augustowa
16-326 Płaska
Informacje i sprzedaŜ:
tel. (0-85) 652-00-88
tel./fax (0-85) 651-95-95
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE

www.proserwy.pl

OBOZY MŁODZIEśOWE NAD JEZIOREM 2010
CENA
budynek
namioty

TURNUS

TERMIN

I

28.06 – 11.07.2010

1349 zł

---------

II

11.07 – 24.07.2010

1449 zł

919 zł

III

24.07 – 06.08.2010

1449 zł

919 zł

IV

06.08 – 18.08.2010

1349 zł

819 zł

V

18.08 – 30.08.2010

1099 zł

---------

Ceny nie obejmują kosztów dojazdu do ośrodka i powrotu. Opłata za dojazd
w 2 strony: Białystok – 60 zł, z Warszawa – 100 zł, Katowice/Kraków – 120 zł*
* pociągiem w wyznaczonych turnusach

Zakres świadczeń:
1. Zakwaterowanie wg wybranego wariantu: w pokojach 2 i 3-5-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem w budynku o standardzie hotelowym
lub w namiotach (łóŜka z pościelą, pełne zaplecze sanitarne)
(turnusy I, II i III – 13 noclegów, turnusy IV i V – 12 noclegów)

2. WyŜywienie w sali restauracyjnej ośrodka - 3 posiłki dziennie + podwieczorek
(od kolacji w dniu przyjazdu, do śniadania w dniu wyjazdu)

3. Opieka kadry pedagogicznej, medyczna i ratowników wodnych
4. Zajęcia kajakowe i spływy na jeziorze Serwy oraz - dla chętnych - rejs Ŝaglówką
5. Wycieczki rowerowe szlakami po Puszczy Augustowskiej i WPN
6. Wycieczka do Augustowa i Studzienicznej - miejsca wypoczynku Jana Pawła II
7. Przejazd na nartach wodnych – na wyciągu w Augustowie
8. Dwa spływy kajakowe - Czarną Hańczą, jedną z tras w dolnym biegu rzeki
oraz Kanałem Augustowskim - ze śluzowaniem
9. Liczne zajęcia sportowe: badminton, siatkówka, pływanie, piłka noŜna,
koszykówka, tenis stołowy
10. Dyskoteki i ogniska, konkursy i zabawy przygotowane przez wychowawców
11. Ubezpieczenie NNW
12. Nowa superatrakcja – rozgrywki w piłkarzyki gigantyczne
13. Fakultatywne wycieczki na Litwę:
•
•

Aquapark w Druskiennikach – 100 zł/os.- otwarty w 2007 jeden z najnowocześniejszych
tego typu obiektów w Europie
Wilno - 110 zł/os. – m. in. Wzgórze Trzech KrzyŜy, cmentarz na Rossie, Ostra Brama,
pałac prezydencki, katedra
Informacje i sprzedaŜ właściciel obiektu:

PROSERWY – INVEST–NORD 15-423 Białystok ul. Grochowa 11
tel. (085) 652-00-88 ; 746-67-57 tel./fax: (085) 651-95-95
www.proserwy.pl
www.investnord.pl

