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ZALEW ZEGRZYŃSKI – SEROCK
SEROCK to jedno z najpopularniejszych miejsc w okolicach Warszawy słynące z naturalnych
warunków przyrodniczych, pięknych lasów i bezpośredniej bliskości Zalewu Zegrzyńskiego.
ZAKWATEROWANIE: komfortowy ośrodek z pięknie zagospodarowanym ogrodzonym terenem,
pokoje 3–4-osobowe z łazienkami lub pokoje typu studio. W ośrodku znajduje się kryty basen,
korty tenisowe, boisko do piłki nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sala kinowa, pomieszczenia do zajęć dydaktycznych, chata grillowa.
WYŻYWIENIE: w stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
TRANSPORT: przejazd autokarem (Warszawa – Serock– Warszawa).

PROGRAM:
n Lekcje angielskiego w godzinach 9:30 –12:45
n Wycieczka autokarowa na czarodziejską FARMĘ ILUZJI (www.farmailuzji.pl) – gdzie na prze-
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pięknie ukształtowanym terenie spotkamy się z iluzją i magią (jak często postrzegamy niektóre
prawa fizyki), zobaczymy dziesiątki eksponatów, instalacji i rzeźb, które zaprzeczają ludzkim
zmysłom (Latająca Chata Tajemnic, Tunel Zapomnienia, Muzeum Iluzji, Lewitujące Piłeczki,
Niemożliwy Trójkąt, Magiczny Domek, Ścieżka Złudzeń, Studnia Nieskończoności i wiele innych
atrakcji), jak również wypoczniemy i wybawimy się w niezwykle przyjaznej atmosferze
DZIEŃ SPORTU „na wesoło”
Wycieczki piesze, gry, konkursy, ogniska, dyskoteki
Pływanie w basenie i na kąpielisku
Tenis ziemny
Indiańska Wioska – jak zbudować wigwam, wybór Wodza Wioski, najśmieszniejszego Indianina
Podwodny Świat – morska bitwa, gry i zabawy „co drzemie na dnie oceanu”, konkurs
plastyczny, zagadki logiczne
Dzień w Dżungli – wycieczka do lasu, wybór Mistrza Lasu, konkurs „jak się czesał Tarzan
i Jane”, polowanie na tygrysa – podchody

TERMIN: 14 –25.07.2014
CENA: 2440 zł/os.
W CENIE: intensywne zajęcia z języka angielskiego, zakwaterowanie, wyżywienie, program
turystyczny, ubezpieczenie NNW, opieka kadry pedagogicznej
Imprezy fakultatywne (realizowane przy zgłoszeniu się min. 15 uczestników):
n nauka pływania – 100 zł/os., w cenie 8 godzin zajęć po 45 minut
n warsztat taneczny – 100 zł/os., w cenie 10 zajęć tańca nowoczesnego po 45 minut
Program kulturalno-rekreacyjny przygotowany przez Biuro Podróży HARCTUR.

