RODZINNE
WEEKENDY
NA MAZURACH

MAJÓWKA: 30.04-3.05.2021
CZERWCÓWKA: 3-6.06.2021

Ośrodek Wypoczynkowy Kulka – unikalny w skali kraju, pięknie usytuowany specjalistyczny
ośrodek kolonijny o powierzchni 4 ha, położony ok. 15 km od Szczytna nad brzegiem jeziora
Łęsk, w okolicach rezerwatu przyrody Kulka. Idealna baza wypadowa do zwiedzenia wszystkich atrakcji na Mazurach. Główne zmiany w ostatnich miesiącach: modernizacja i nowe
wyposażenie budynków mieszkalnych, w tym dobudowa piętra w jednym budynku,
większa stołówka, nowy park linowy, przeszklone pawilony programowe.

Cena pakietu zawiera:
•	3 noclegi w pokojach 4-osobowych dla całej rodziny
(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16. roku życia)
zakwaterowanie od g. 16:00, wykwaterowanie do g. 14:00
•	wyżywienie – 3 posiłki dziennie (pierwsze świadczenie:
kolacja w dniu wjazdowym, ostatnie: obiad w dniu wyjazdowym)
•	zajęcia (atrakcje) aktywne dostępne każdego dnia
oraz dwa zajęcia (atrakcje) wodne
•	wieczór integracyjny przy ognisku z kiełbaskami
•	wieczór z DJ-em oraz karaoke
•	animacje dla dzieci: zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne itp.
•	korzystanie z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
•	korzystanie z drobnego sprzętu sportowego
•	parking niestrzeżony bezpośrednio obok ośrodka.

Atrakcje do wyboru
Atrakcje aktywne

(realizowane przez instruktorów lub animatorów)
Z atrakcji można skorzystać w dowolnym momencie w czasie otwarcia miejsc programowych
(do wyboru jednocześnie kilka zajęć):

•	żyroskop
•	segway
•	quad
•	ścianka wspinaczkowa

•	eurobungee
•	park linowy
•	strzelnica paintballowa
•	łuki
•	wiatrówki

Atrakcje wodne

(samodzielne korzystanie ze sprzętu wodnego)
Z atrakcji można skorzystać w dowolnym momencie w czasie otwarcia miejsc programowych.
Na rodzinę przysługują dwa zajęcia wodne do wyboru. W ramach jednych zajęć można
skorzystać z jednej z poniższych atrakcji przez 60 minut:

•	
dwóch jednoosobowych kajaków
bezburtowych sit on top
•	dwuosobowego kajaka
turystycznego

•	czteroosobowego rowerku
wodnego (dostępny jeden raz
na rodzinę w czasie pobytu).

Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć:
•	gra paintballowa: 49 zł/osoba – 150 kulek lub 69 zł/osoba – 300 kulek
(zajęcia realizowane na zapisy, minimum 10 osób)
•	sprzęt wodny do wypożyczenia.

CENA TYLKO: 990 zł (majówka) lub 1090 zł (czerwcówka)
za całą rodzinę za cały pobyt
Cena pakietu dotyczy pobytu i świadczeń dla dwóch osób dorosłych
oraz jednego lub dwójki dzieci do 16. roku życia.
Cena zawiera: 3 noclegi, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, pierwsze
świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu,
zakwaterowanie od g. 16:00, wykwaterowanie do g. 14:00),
zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów.

MAJÓWKA: 30.04-3.05.2021 CZERWCÓWKA: 3-6.06.2021
Szczegóły na stronie: www.szarpie.pl/rodzinne-weekendy
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