KOLONIE LEŚNICZÓWKA PARYŻ
PARYSKIE PODRÓŻE W ŚWIAT

w programie, między innymi...
Międzynarodowy dzień zabaw, podchody, gra nocna,
noc przetrwania w namiotach, całodniowa gra fabularna,
gra terenowa: walka o ogień i bitwa o flagę,
baloniada, wędrówka na wieś do zwierząt gospodarskich,
warsztaty kulinarne: pizza, pagaje, słodkie paluchy Malinki,
drożdżowe bułeczki, herbata z igliwia, warsztaty zajęć
dawnych: pranie na tarze, ubijanie masła, lepienie z gliny,
zabawa z kolorami holi, zawody sportowe, zajęcia teatralne.

Zapraszamy dzieci
w wieku:
5-6 lat.
Terminy:
7-13.07.2019
oraz 14-20.07.2019

Leśniczówka Paryż
to autentyczna leśniczówka położona
malowniczo wśród najpiękniejszych
mazowieckich kompleksów leśnych
na terenie niegdysiejszej Ordynacji
Krasińskich, w pobliżu Ciechanowa,
70 km od Warszawy.
Adres: 07-110 Sochocin, Rzy 45.
Uwaga - dojazd własny!

WIRTUR
Barbara Walczak-Iterman
ul. Marsa 130 lok. IV
04-470 Warszawa
tel. 22 673 48 58
kom. 602 761 318
www.wirtur.pl
wirtur@wirtur.pl

Cena - 1100zł/os.
Cena zawiera:
pobyt uczestnika:
noclegi i wyżywienie
(3 posiłki dziennie)
od obiadu pierwszego
dnia do śniadania ostatniego
dnia,opiekę wychowawcy,
ubezpieczenie, opiekę
lekarską, nagrody
i wyróżnienia, podatek VAT

KOLONIE LEŚNICZÓWKA PARYŻ
PARYSKIE PODRÓŻE W ŚWIAT

w programie, między innymi...
Międzynarodowy dzień zabaw, podchody, gra nocna,
noc przetrwania w namiotach, całodniowa gra fabularna,
gra terenowa: walka o ogień i bitwa o flagę,
baloniada, wędrówka na wieś do zwierząt gospodarskich,
warsztaty kulinarne: pizza, pagaje, słodkie paluchy Malinki,
drożdżowe bułeczki, herbata z igliwia, warsztaty zajęć
dawnych: pranie na tarze, ubijanie masła, lepienie z gliny,
zabawa z kolorami holi, zawody sportowe, zajęcia teatralne.

Zapraszamy dzieci
w wieku: 7-10 lat.
Terminy:
23-29.06.2019.
7-13.07.2019
oraz 14-20.07.2019

Leśniczówka Paryż
to autentyczna leśniczówka położona
malowniczo wśród najpiękniejszych
mazowieckich kompleksów leśnych
na terenie niegdysiejszej Ordynacji
Krasińskich, w pobliżu Ciechanowa,
70 km od Warszawy.
Adres: 07-110 Sochocin, Rzy 45.
Uwaga - dojazd własny!

WIRTUR
Barbara Walczak-Iterman
ul. Marsa 130 lok. IV
04-470 Warszawa
tel. 22 673 48 58
kom. 602 761 318
www.wirtur.pl
wirtur@wirtur.pl

Cena - 1100zł/os.
Cena zawiera:
pobyt uczestnika:
noclegi i wyżywienie
(3 posiłki dziennie)
od obiadu pierwszego
dnia do śniadania ostatniego
dnia,opiekę wychowawcy,
ubezpieczenie, opiekę
lekarską, nagrody
i wyróżnienia, podatek VAT

