ART – CAMP
„ZIELONE WZGÓRZE”
(ZIEMIA KŁODZKA)
obóz dla dzieci i młodzieży
GÓRY • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KREATYWNE •
PRZYGODA • WARSZTATY PODRÓŻNICZE • TANIEC
Kiedy?
Od 2 do 11 lipca 2019.

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 (Anna Skierska i Aneta
Skórnicka) z prawdziwą górską przygodą i kontaktem z Naturą.

W programie artystyczno – rozwojowym:

− zajęcia ruchowe i taneczne - Anna Skierska
− warsztaty artystyczno - kreatywne i podróżnicze - Aneta Skórnicka
Podczas obozu odwiedzimy wiele ciekawych miejsc.
Będą to między innymi:
– Kopalnia Złota w Złotym Stoku
– Geologiczne Muzeum Ziemi
– Dawna Kopalnia Uranu w Kletnie
– Przełom Bardzki - spływ pontonowy!!!
– Twierdza Kłodzka
– Jaskinia Rodochowska (zwiedzanie w kaskach i z latarkami)
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Wśród celów naszych wędrówek górskich i spacerów
znajdą się między innymi:
− Czarna Góra - wejście + wieża widokowa
− Śnieżnik - najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich i Ziemi
Kłodzkiej.
− Trojan - atrakcyjny punkt widokowy (nad Lądkiem Zdrój), z którego
rozciąga się widok na Góry Złote, Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Gdzie będziemy spali?
W pensjonacie „Zielone Wzgórze” w Bolesławowie. Zakwaterowanie
w wygodnych pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami i TV. Przy
obiekcie znajdują się boiska do siatkówki/koszykówki/piłki nożnej
i miejsce na grilla.

CENA: 1595 zł/os.
Posiadacze karty "Klubu Podróżnika Orinoko" / uczestnicy obozów
„Adapciak” / rodzeństwa: 1495 zł/os.

ŚWIADCZENIA:
Przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, DVD) z Rybnika lub
Raciborza do Bolesławowa (w 2 strony); 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 wycieczkami), wstępy do
wszystkich wskazanych w programie podstawowym obiektów,
materiały do warsztatów, opłaty za wskazane warsztaty, opieka
kierownika obozu - przewodnika górskiego (pilota) przez cały czas
trwania obozu, opieka instruktorów i wychowawców.

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