ART - CAMP PIENINY
obóz dla dzieci i młodzieży
GÓRY • TEATR • FOTOGRAFIA • JOGA • PRZYGODA
Kiedy?
Od 1 lipca do 10 lipca 2018

Dla kogo?
Dla dzieci i młodzieży w wieku od 8-11 oraz 12-15 lat
(praca w dwóch małych grupach wiekowych).

Co będziemy robić?
Na Art Campie będziemy łączyć twórczą pracę artystyczną
w towarzystwie profesjonalnych instruktorów (Grażyna Tabor i Rafał
Soliński) z prawdziwą górską przygodą pod okiem profesjonalnych
przewodników górskich.

W programie artystyczno – rozwojowym:

− poranna rozgrzewka - zajęcia z jogi (Grażyna Tabor)
− warsztaty teatralne (Grażyna Tabor)
− warsztaty fotograficzne (Rafał Soliński)
Podczas obozu odwiedzimy wiele miejsc związanych
z historią i kulturą Pienin i Spisza. Będą to między innymi:
– Ruiny zamku w Czorsztynie i bacówka na Hali Majerz
– Zapora i Elektrownia Wodna w Niedzicy (zwiedzanie zakładu)
– Jezioro Czorsztyńskie (rejs statkiem, plaża, kąpiele)
– Zamek „Dunajec” w Niedzicy (zwiedzanie wnętrz)
– Cerkiew w Szlachtowej (pamiątka po Rusi Szlacheckiej)
– Wąwóz Homole (wapienny i tajemniczy wąwóz w Małych Pieninach)

̶

Szczawnica (uzdrowisko założone przez Józefa Szalaya)
̶

Muzeum Pienińskie (legendy pienińskie, opowieść o życiu
dawnych górali, ciekawe warsztaty z.. tworzenia herbów rodowych)
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Wśród celów naszych wędrówek górskich i spacerów
fotograficznych znajdą się między innymi:
− Trzy Korony – najpiękniejszy widok na Tatry, Spisz i przełom
Dunajca
− Rezerwat „Biała Woda” - malownicza dolina w Małych Pieninach
− Bacówka na Bukowinkach – gdzie dowiemy się wszystkiego
o wypasie owiec, skosztujemy prawdziwych serów owczych
i napijemy się żętycy
− Wysoka – zdobędziemy najwyższy szczyt Pienin
− Grandeus – niewielki szczyt w Pieninach Spiskich, z którego
roztacza się zapierająca dech w piersiach panorama Tatr

Gdzie będziemy spali?
W Ośrodku Wypoczynkowym „Kasztel” w Niedzicy. Zakwaterowanie
w wygodnych pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami, TV i Wi-Fi.
Na miejscu staw, boiska sportowe (siatkówka, piłka nożna,
badminton), mini-billard, piłkarzyki, rzutki, plac zabaw itd.

CENA: 1495 zł/os.
Posiadacze karty "Klubu Podróżnika Orinoko" /
/ uczestnicy obozów „Adapciak” / Rodzeństwa: 1395 zł/os.

ŚWIADCZENIA:
Przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, DVD) z Rybnika lub
Raciborza do Niedzicy (tam i powrót); przejazdy autokarem lub
busami na wycieczki lokalne, 9 noclegów w pensjonacie (pokoje
z łazienkami), śniadania, obiady i kolacje (lub śniadania
i obiadokolacje + prowiant w dniach z dalszymi wycieczkami), wstępy
do wszystkich wskazanych w programie podstawowym obiektów,
materiały do warsztatów, opłaty za wskazane warsztaty, opieka
kierownika obozu - przewodnika beskidzkiego (pilota) przez cały czas
wycieczki, opieka instruktorów i wychowawców.
Dojazd własny (na i z miejsca obozu): zniżka 100 zł/os.

ZAPISY:
Raciborskie Centrum Turystyki,
Racibórz, ul. Opawska 38; tel. 32 740 92 00
SZCZEGÓŁY: www.orinoko.pl
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