SELMENT RESORT SZELIGI k/Ełku
SZELIGI
Miejscowość
turystyczna
na
Mazurach,
4
km
od
Ełku,
położona
nad
Jeziorem Selmęt Wielki. Niezwykły urok krajobrazu, czyste powietrze, nieskażona woda
jezior, bogactwo lasów, różnorodność fauny i flory – wszystko to wabi przybyszów z Polski
i z całego Świata.

PROGRAMPOBYTU
POBYTU
PROGRAM

ZAKWATEROWANIE
ZAKWATEROWANIE
ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy „SELMENT RESORT” – położony jest ok. 140m

od brzegu jeziora z I klasą czystości. Całość otacza duży kompleks leśny.
Uczestnicy zakwaterowani w budynku hotelowym czterokondygnacyjnym
w pokojach: 2, 3, 4, osobowych z łazienką, TV - typu studio (segment składający się
z dwóch niezależnych pokoi, przedpokoju i łazienki)
Recepcja, lobby, bar, gabinet lekarski, sauna, siłownia.
Do dyspozycji uczestników: boisko do siatkówki, boisko do badmintona,
boisko do piłki nożnej, tenis stołowy, zadaszony amfiteatr z miejscem do organizacji
zajęć na świeżym powietrzu oraz na ognisko, plac zabaw, siłownia, siłownia zewnętrzna
,piłkarzyki, stół do ping ponga, taras na zajęcia np. karaoke, miejsce do organizacji zajęć
w plenerze,kije Nordic walking, świetlice.
Plaża: ogólnodostępna, pomosty, kąpielisko strzeżone z ratownikami wodnymi,
Wypożyczalnia sprzętu wodnego, kajaki, rowery wodne.

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja bufet szwedzki, obiad i podwieczorek serwowany,
Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni posiłek – śniadanie + suchy prowiant.

PODANA
PODANA CENA
CENA ZAWIERA
ZAWIERA
Zakwaterowanie w Selment Resort Szeligi 12 dni / 11 nocy
Pakiet podstawowy kolonii aktywnych oraz realizacja programu pobytu
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie, pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie
i prowiant na drogę powrotną.
Opieka kadry pedagogicznej, medycznej.
Sprzęt sportowy, rekreacyjny, bezpłatne korzystanie z bazy sportowo rekreacyjnej.
Ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach. Certyfikat pobytu, Podatek VAT.
Transport autokarem lub busem, trasa Jastrzębie – Katowice – Częstochowa – Piotrków
Trybunalski – Warszawa - Łomża – Szeligi.
Zbiórka na 30 minut przed odjazdem autokaru lub busa.

CENY

TERMIN
29.06 – 10.07.2019
11.07 – 22.07.2019
23.07 – 03.08.2019
04.08 – 15.08.2019

Cena katalogowa:

1544,00 zł
Cena z rabatem

Rekreacyjne pływanie: rowerami wodnymi, kajakami
Zajęcia taneczne z instruktorem, Zumba, Hip-Hop, taniec
nowoczesny
Zajęcia strzeleckie: strzelanie z łuków lub z broni
pneumatycznej
Wyjazd do Parku Linowego w Ełku
Plażowanie nad jeziorem Selmęt Wielki
Neptunalia – Mazurski chrzest wodny
Turnieje sportowe – piłki nożnej, plażowej i siatkowej
Rozgrywki sportowe – ping pong, badminton, piłkarzyki
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Mazurskie kino pod gwiazdami – nocny wieczór filmowy
Zajęcia świetlicowe w przypadku złej pogody np. szansa na
sukces, zajęcia plastyczne „Szeligi w moich wspomnieniach”
Dyskoteki, KICZ PARTY – mile widziane swoje
rekwizyty na bal
Liczne zabawy np. Gra terenowa miejska, kalambury, gry i
zabawy ruchowe na powietrzu, dwa ognie, badminton, randka w
ciemno, mam talent, wieczór humoru i dowcipu, wybory Miss i
Mistera.

WYCIECZKI
Wycieczka autokarowa do Ełku, zwiedzanie miasta
Pobyt w AQUA PARKU – baseny rekreacyjne i sportowe
Wycieczki Nordic Walking – rekreacyjne i sportowe
Wycieczka autokarowa do Augustowa – z
przewodnikiem i biletami wstępu, zwiedzanie miasta. W
programie rejs gondolami po Dolinie Rospudy.

FAKULTATYWNE ZAJĘCIA - od 10os
Pakiet trzech jazd konnych – w cenie 165,00 zł
Paintball –pakiet startowy 35,00 zł 100 kulek, dodatkowe 100
kulek 25,00 zł
Wyjście do Papugarni - Mazurskie Tropiki – 20,00 zł

1444,00 zł
Wiek uczestników: 7 – 16 lat

ORGANIZATOR: BT. „Neptun – Szeligi” ul. Głęboka 10 lok. 29, 20-612 Lublin
ZAPISY – 535 734 179, 81 742 66 81, www.selment.com.pl, kolonie@selment.com.pl
Powyższa ulotka reklamowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeku cywilnego

