„Śladami końskich kopyt” dwudniowa wycieczka szkolna dla dzieci i młodzieży
Szanowni Państwo!
Poniżej prezentujemy Państwu propozycję dwudniowej
wycieczki szkolnej.
Plany są przykładowe, możemy je modyfikować zgodnie
z Państwa potrzebami.
Oczywiście, zapraszamy na Rancho także
na dłuższe pobyty.
Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie
Państwu do gustu.
I dzień
ok. 10.00 Przyjazd grupy
Zakwaterowanie, krótkie szkolenie BHP,
zapoznanie z Ośrodkiem
od 10.45 Oprowadzanie na koniach
do Elementy ścieżki edukacyjnej
12.45 Konkurs strzelecki
13.00 Obiad
14.30 Wyjazd do Ciechocinka tramwajem
konnym i zwiedzanie Uzdrowiska
(Zegar Kwiatowy, Park Zdrojowy, Jaś i
Małgosia, Grzybek, Dywany Kwiatowe,
fontanny świetlne, obszar Tężni)
Ok. 17.30 Powrót piechotą na Rancho
18.30 Kolacja w formie ogniska z pieczeniem
kiełbasek (kiełbaska, pieczywo, ketchup,
herbata, naczynia jednorazowe) LUB
kolacja tradycyjna
* Po kolacji możliwość zorganizowania
dyskoteki
** Do dyspozycji jest także stół do tenisa
stołowego i piłkarzyki

II dzień
8.00 - 9.00 Pobudka, toaleta
9.00 - 9.30 Śniadanie
10.00 Wykwaterowanie i wyjazd

* Rozkład godzin jest przykładowy i może ulec zmianie.

** Podany czas animacji to czas orientacyjny, podczas
realizacji programu może on być albo nieco dłuższy albo
krótszy.
** Zapewniamy:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie i animacje określone w programie,
- opiekę instruktorów i przewodników w określonych
godzinach.
Wycena dla grup dzieci i młodzieży prowadzona jest
indywidualnie.
Prosimy o kontakt mailowy.
Na 15 dzieci 1 wychowawca bezpłatnie.
W przypadku własnych śpiworów, dodatkowo możemy
obniżyć koszt o 10,00 zł/osobę.
W naszym ośrodku możecie Państwo także zamówić suchy
prowiant na drogę dla dzieci. Jego skład jest ustalany indywidualnie.
Dlaczego warto do nas przyjechać?
- łatwy dojazd - odległość około 1 km od zjazdu z autostrady
A1,
- dogodna lokalizacja - około 2 km do centrum Ciechocinka,
- duży teren zielony, idealny do spacerów i zabaw,
- las w sąsiedztwie,
- bezpłatny parking dla gości,
- możliwość obejrzenia zwierząt, które mieszkają na rancho
i obcowania z przyrodą.

Nasze wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wycieczek gwarantuje
profesjonalną obsługę i mile spędzony czas.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferta oraz do dokonywania rezerwacji.
Kontakt:
513 - 063 - 057
rancho@podolszyna.pl

