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KOLONIE W BIESZCZADACH ( 10 DNI )                                                        
OGROMNIE EXTREMALNE WAKACJE – NA TROPIE PRZYGODY 

BOGATY I ATRAKCYJNY PROGRAM POBYTU NA KOLONIACH – 
BRAK CZASU NA NUDĘ !!! 

wiek uczestników  8 – 13 lat                                                                                             
TERMIN: 11 – 20.08.2014   

Dzikie, pełne tajemnic Bieszczady czekają na młodych odkrywców pragnących przeżyć 
prawdziwą przygodę. Spakuj plecak i wyruszaj z nami tropem dzikiego zwierza, posiądź 
umiejętności przetrwania w trudnych warunkach…Przyjedź w Bieszczady i poznaj nowych 
przyjaciół.  

1 DZIEŃ: Zbiórka uczestników przed szkołą o godz. 6.45, wyjazd o godz. 7.00. 
Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą, obiadokolacja. 
Nocleg. 

W TRAKCIE POBYTU NA KOLONIACH REALIZOWANY BĘDZIE NASTĘPUJĄCY PROGRAM: 

• NA POŁONINACH – całodniowa wycieczka autokarowa dookoła Bieszczad                
z przewodnikiem, z wejściem na szczyt połoniny w sercu Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, kąpiel w górskim potoku.  

• TAJEMNICE SOLINY – piesza wycieczka z przewodnikiem malowniczym szlakiem 
wzdłuż linii brzegowej jeziora. Podczas wycieczki zwiedzimy uzdrowisko Polańczyk 
oraz największą w Polsce zaporę wodną w Solinie. Wycieczkę zakończymy kąpielą 
na strzeżonym kąpielisku.  

• ZAJĘCIA GARNCARSKIE – spróbuj wyczarować niepowtarzalne, gliniane 
kształty. Warsztaty garncarskie to bardzo dobre ćwiczenie wyobraźni i sprawdzian 
zdolności manualnych a przy tym świetna zabawa.  

• TECHNIKI LINOWE – zajęcia z technik linowych, przeprowadzone pod okiem 
instruktora na ściance wspinaczkowej.                                                                                                                                                                        

• BIESZCZADY CHALLENGE – zabawa terenowa, program realizowany                               
z podziałem na grupy. Grupy wyruszają w teren na poszukiwanie skarbów ukrytych 



w starych dolinach, pokonując przy tym górskie potoki. Każda grupa otrzymuje 
mapę z zaznaczoną drogą,  oraz wskazówki dotyczące ukrytych skarbów. 

• SZKOLENIE BIESZCZADNIKA – jest to zespół konkurencji ( strzelanie z łuku, 
bieg w workach, przeciąganie liny, strzelnica paintballowa ), w których dzieciaki 
rywalizują między sobą. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy certyfikat 
potwierdzający zdobycie bieszczadzkich sprawności. 

• SEGWAY – przejażdżki sprawnościowe segwayem po torze 

• AQUA ZORBING – spacer sucha stopą po powierzchni jeziora w wielkiej kuli 

• DYSKOTEKA W PIANIE – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki? Masz ochotę 
naprawdę zaszaleć? W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas 
wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży i wielka ilością 
piany. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.  

• Chrzest kolonijny, śluby kolonijne, kalambury, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
kąpiele w Jeziorze Solińskim, gry i zabawy sportowe.  

• Spacer z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną „Na Górze Sobień” - ścieżka swój 
początek bierze w rezerwacie przyrody "Góra Sobień". Na wzniesieniu można 
zapoznać się z roślinnością rezerwatu oraz ruinami zamku Kmitów będącego od 
XVI w. główną siedzibą największego rodu prowadzącego w średniowieczu akcję 
zasiedlania Bieszczadów. Uroku ścieżce dodają piękne wąwozy, jary, przełomy 
potoku "Leśny", platformy widokowe.       

12 DZIEŃ: Śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. Powrót do 
Bieniewic w godzinach wieczornych.  

CENA: 1.250 zł/os ( grupa 40 uczestników + 4 opiekunów ) 

Cena obejmuje: transport autokarem, 9 noclegów w ośrodku wczasowym „Halicz”                       
( pokoje typu studio 2+ 2; 2 + 3 ze wspólną łazienką ); 3 posiłki dziennie, ognisko                        
z pieczeniem kiełbasek; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ubezpieczenie 
NNW ( do 7.000 PLN ), realizację przedstawionego programu. 
 
 

 


