OBÓZ REKREACYJNY
Bośnia i Hercegowina
w nadmorskiej miejscowości Neum

ZALETY:
- hotel *** z basenem!
- popularna, tętniąca życiem miejscowość,
- ciekawe wycieczki fakultatywne,
- bogaty program animacyjno-sportowy!

Bośnia i Hercegowina to kraj położony w środkowej części
Półwyspu Bałkańskiego. W skład państwa wchodzi Republika
Serbska oraz Bośniacko - Chorwacka Federacja Bośni i Hercegowiny.
Kraj posiada jedynie 17 km dostęp do Adriatyku, który rozdziela na
dwie części Chorwację.
Neum jedyne miasto położone na południowym zachodzie Bośni i Hercegowiny z dostępem do Morza
Adriatyckiego. Miasto położone jest na kilkukilometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego pomiędzy
chorwackimi miejscowościami i oddziela północną część Chorwacji od południowej. Neum ma bardzo dobrze
rozwiniętą bazę turystyczną.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Stella *** oferuje zakwaterowanie w nowoczesnych pokojach 2,3,4,5 osobowych z łazienkami. W każdym

pokoju jest TV. Na miejscu do dyspozycji Gości jest również ogród z restauracją, skąd roztacza się widok na
morze. Hotel położony jest w odległości 500 metrów od plaży. Każdy pokój urządzony został w nowoczesnym
stylu i wyposażony jest w klimatyzację. W hotelowej restauracji serwowane są dania kuchni lokalnej oraz
międzynarodowej. Zaplecze rekreacyjne obejmuje salę gier i salę ze stołami do ping-ponga. Hotel posiada
zewnętrzny basen. Strona obiektu: http://stella-neum.com/en/stella-home/
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadania bufet, herbata, obiadokolacja składająca się z pełnego 2 dania ( np: danie mięsne, sałatka,
ziemniaki + zupa) Dodatkowo do lunchu i obiadokolacji serwowana jest woda. Inne napoje dodatkowo płatne.
Program wyjazdu
1 dzień Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, Przejazd przez Czechy, Austrię, Chorwację
2 dzień Przyjazd do Hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, czas wolny
2-10 dzień Wypoczynek, realizacja programu pobytu możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. Wyjazd do
Dubrownika miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem
miejskim.
11 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do Trogiru miasta wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starówki. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez Chorwację,
Austria
12 dzień Przejazd przez Czechy (postój na posiłek) przyjazd w godzinach popołudniowych

Wydzielona grupa obozowa ABC WILK dla osób od 10 roku życia,
Termin 11-22.08.2020.
Cena wyjazdu – osoby niepełnoletnie 1730 zł, osoby pełnoletnie 1930 zł.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 9 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych z łazienkami
- 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja) – suchy prowiant na drogę powrotną
- opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratownika na plaży miejskiej
- Ubezpieczenie KL i NNW
- Realizacja programu - gry zespołowe, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki wycieczki fakultatywne,
- Wycieczka do wpisanego na listę UNESCO Dubrownika
- W drodze powrotnej zwiedzanie Trogir
- Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:
- Zwrotnej kaucji 10 EUR/os. (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu),
- 20 EUR/os. przewodnik miejski w Dubrowniku i opłata klimatyczna.
- Wycieczek fakultatywnych m.in. Korczula, Medjugorje, Rejs statkiem po morzu.

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać
na numer konta: ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119
44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a
Na dowodzie wpłaty należy podać:
- obóz NEUM grupa ABC WILK, - imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej!),
- jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.
•
Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
•
Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata 300 PLN zaksięgowana do 10.02.2020 za osobę jest gwarancja
rezerwacji miejsca.
•
Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana I rata nie podlega zwrotowi.
•
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres aikido.ruda@gmail.com oraz
wypełnienie umowy.
•
Organizatorem obozu jest firma INDEX Polska, ABC WILK ma wydzieloną grupę.
•
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
•
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie obozu.
Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby jeżdżące na obozy od kilku lat, z uprawnieniami wychowawców kolonijnych i
uprawnieniami instruktora sportu lub rekreacji ruchowej.

Dane Kontaktowe:
ABC Sylwia Wilk 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a, Tel: 603-570-301,
NIP 641-212-05-15, REGON 240230062 aikido.ruda@gmail.com, www.abcwilk.pl
UWAGI: - Każdy uczestnik obozu musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości uprawniający go do przekroczenia
granicy - paszport! Dokument ten musi być ważny minimum 90 dni od daty powrotu! - Zalecamy również posiadanie karty
EKUZ (Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w oddziałach wojewódzkich NFZ).

