Kolonia z elementami prozdrowotnymi
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju (7-13 lat)
Iwonicz-Zdrój - malownicza miejscowość położona wśród lasów w jednym z najczystszych ekologicznie regionów
Polski. Od wielu lat swoją renomą przyciąga gości nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Poza wspaniałym
krajobrazem i zabytkową architekturą cechuje się unikalnym mikroklimatem, korzystnie wpływającym na regenerację
i odnowę biologiczną organizmu. Walory przyrodnicze, szlaki turystyczne, liczne ścieżki spacerowe sprzyjają
aktywnemu wypoczynkowi oraz uprawianiu różnych form turystyki i rekreacji.
Zakwaterowanie:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Ziemowit” położone jest w centrum Uzdrowiska, przy ścieżce spacerowej do pomnika
przyrody – źródła „Bełkotka”. Oferta kolonii i obozów opracowana dla dzieci i młodzieży od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem. Obiekt składa się z części hotelowej, gastronomicznej, zabiegowej i jest doskonale przygotowany
do organizacji letniego wypoczynku. Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną, medyczną oraz bazę zabiegową
z basenem rehabilitacyjno-rekreacyjnym. Do dyspozycji dzieci i młodzieży przeznaczono pokoje
2 i 3-osobowe oraz typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, Wi-Fi, kawiarnię, zadaszoną wiatę do organizacji ognisk,
salę gimnastyczną oraz teren rekreacyjno-sportowy.
Wyżywienie:
4 posiłki dziennie w restauracji Ośrodka (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja serwowane do stolików) oraz
suchy prowiant na drogę powrotną. Zróżnicowany i zbilansowany pod względem ilościowym i jakościowym jadłospis
przygotowują nasi dietetycy.
Zapewniamy:
Kadrę pedagogiczną, całodobową opiekę pielęgniarską, badanie lekarskie, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW
do 10 000 zł, bogaty program kulturalno-rekreacyjny.

Termin: 09 - 22.07.2020 r.
(od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu)

Cena od osoby: 1700 zł (14 dni)
Program:
Wycieczka do Pijalni czekolady,
Wycieczka do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja”,
Spotkanie z ciekawą osobą,
Zabiegi lecznicze:
- kuracja pitna z wody mineralnej "Elin" - codziennie,
- inhalacja indywidualna (solankowa, rumiankowa) - 5 razy w turnusie,
- kinezyterapia (gimnastyka poranna i ćwiczenia ogólnousprawniające, marsze - 5 razy w turnusie),
- zajęcia na krytym basenie - 5 razy w turnusie,
Wędrówki piesze po najbliższej okolicy,
Świetlicowe i plenerowe zajęcia ruchowe,
Gry i zabawy rekreacyjno- sportowe,
Imprezy kolonijne: Spartakiada – międzygrupowy wielobój sportowo-rekreacyjny, Chrzest kolonijny,
Uczestnictwo w wybranych imprezach kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy i GOK,
w Iwoniczu-Zdroju,
Dyskoteki - 3 x w turnusie,
Wieczór grillowy lub ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Konkursy z nagrodami.
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Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
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