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Obóz wypoczynkowy w Okunince 2017
Jezioro Białe – jedno z najpiękniejszych, najczystszych, a zarazem
największych jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, położone 100 km na
wschód od Lublina, usytuowane wśród malowniczych łąk i lasów.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy ,,Astur’’ zajmuje powierzchnię 4,4
ha i przylega bezpośrednio do jeziora. Ośrodek posiada własną plażę, pomosty,
strzeżone kąpielisko, sprzęt wodny (rowery, kajaki) boiska do gry w piłkę
siatkową i nożną, stoły do ping-ponga, świetlicę, salę gimnastyczną oraz
kawiarnię.
Program:
1. Gry i zabaw ruchowe
2. Plażowanie i kąpiel w jeziorze – przejażdżki po jeziorze
rowerami wodnymi i
kajakami
3. Rozgrywki sportowe – mecze piłki nożnej, siatkowej, tenis
stołowy
4. Dyskoteki, ogniska, gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne
5. Rejs żaglówką po jeziorze
6. Wycieczki:
do Poleskiego Parku Narodowego – park położony jest na rozległych przestrzeniach bagien i torfowisk Polesia. Zajęcia
na ścieżce „Dąb Dominik” – jest to krótka i przyjemna trasa stworzona z myślą o najmłodszych gościach Parku. Ścieżka
prowadzi przez różne typy lasów (grad niski, ols, bór bagienny) do zarastającego Jeziora Moszne. Szczególnym elementem
ścieżki jest torfowisko przejściowe wytworzone na ple. Jednak największą atrakcją ścieżki jest edukacyjny plac zabaw
wyposażony w koło wodne, skocznie dla zwierząt, leśne cymbały, parkowe łamigłówki i tablice z ciekawymi informacjami o
zwierzętach i roślinach Parku
do Huty Szkła w Dubecznie – zapoznanie z podstawowymi etapami procesu technologicznego produkcji szkła
(wytopem, obróbką i zdobieniami), prezentacja i możliwość zakupu gotowych produktów
do Chełma – zwiedzanie Chełmskich Podziemi Kredowych –zabytkowej, jedynej w Europie podziemnej kopalni kredy
piszącej, ciągnącej się pod całym Starym Miastem na kilku kondygnacjach. Niezapomniane wrażenia przynosi wędrówka
tonącym w mroku białym labiryntem, tym bardziej, że w jednej z komór pojawia się legendarny opiekun kredowego labiryntu
Duch Bieluch; wejście na basen (kryta pływalnia –Aquapark w Chełmie)
Świadczenia:
zakwaterowanie w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Astur” w
murowanych domkach – 2 pokojowych typu bungalow – pokoje 5,
6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek)
opieka pielęgniarska
opieka doświadczonej kadry pedagogicznej
realizacja programu + bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Termin: 24.06-07.07.2017 (13noclegów)
Cena: 1450zł/ os.

Istnieje możliwość uczestnictwa za dodatkową odpłatnością w
następujących kursach:
1. Kurs – nauka żeglarstwa – uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: wiązania węzłów,
sterowania żaglówką, prawidłowej pracy żaglami. Instruktorzy przeprowadzą także zajęcia
teoretyczne: z budowy żaglówki, etykiety żeglarskiej, podstawowych pojęć żeglarskich,
wyruszą też w rejs po Jeziorze Białym – 250 zł.
2. Kurs – nauka jazdy konnej – uczestnicy poznają zasady bezpiecznego zachowania
się przy koniu, pielęgnacji i obsługi, poznają cechy zachowania koni i ich „mowę ciała”.
Ponadto przygotowanie konia do jazdy, siodłanie i dopasowanie sprzętu. Indywidualna
nauka jazdy konnej, ćwiczenia gimnastyczne na koniu rozluźniające i poprawiające
dosiad jeździecki – 250 zł
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