Warmińska przygoda

5 dni
Hotel Manor
Hotel konferencyjno-wypoczynkowy Manor jest usytuowany nad malowniczym jeziorem Żbik w Olsztynie. To
niewątpliwie wyjątkowe miejsce, które zapewnia ciszę, spokój i relaks w otoczeniu natury. Jego wyjątkowe
położenie wśród lasów i jezior tworzy zdrowy mikroklimat, który wprowadza w pogodny nastrój, a unikalne
walory przyrodnicze pozwalają na aktywny wypoczynek i ukojenie zmysłów.

Hotel posiada bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe z boiskami do piłki nożnej, siatkowej i siatkówki
plażowej. Położona nieopodal plaża z pomostem oferuje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego pod
opieką ratownika. Dodatkowo, dzieci z pewnością ucieszy plac zabaw z trampoliną, zjeżdzalnią linową i
fontanną.

Hotel dysponuje 130 pokojami 1-, 2-, 3-osobowymi i dwupoziomowymi oraz apartamentami, dając możliwość
noclegu dla 300 osób. Znajdujące się w hotelu dwie restauracje, patio i oranżeria pozwalają na przyjęcie i
organizację imprez dla 400 osób, którym oferuje najsmaczniejsze dania kuchni europejskiej i warmińskiej.
Sala klubowa na 250 osób i kilkanaście sal konferencyjnych zdolnych pomieścić nawet 1000 osób, to
dodatkowe atuty jakimi dysponuje hotel.
W dolnej części hotelu znajduje się SPA, czyli basen rekreacyjny i basen dla dzieci, sauna fińska, łaźnia
parowa, jacuzzi, gabinety masażu i sala fitness. W "Strefie Relaksu" do dyspozycji oddana została sala
bilardowa, tenis stołowy, trzytorowa kręgielnia oraz Bajkolandia dla dzieci.
Do dyspozycji grupy basen, kręgielnia, Bajkolandia bez ograniczeń.
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Wyżywienie
Pobyt zaczyna i kończy się obiadem. W trakcie pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek podawany do
obiadu. Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu.

Transport
Transport komfortowym autokarem klasy turystycznej na trasie Warszawa-Olsztyn-Warszawa.
Program
1 dzień – zbiórka przed szkołą w godzianch rannych, wyjazd grupy, po drodze – zwiedzanie skansenu w
Olsztynku + warsztaty z malarstwa na szkle lub garncarstwa, wyjazd do Olsztyna, dojazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiad, zajęcia naprzemienne w grupach/klasach (basen, siatkówka, piłka nożna, ping-pong/
kręgle), kolacja, dyskoteka lub nocna obserwacja nieba w Planetarium, cisza nocna
2 dzień – śniadanie, zajęcia sportowe na terenie Hotelu, 2 godzinna wizyta w aquaparku Aquasfera (basen
rekreacyjny, jacuzzi, sauny + animacje kajaki polo + siatkówka i koszykówka wodna), obiad, wycieczka do
gospodarstwa agroturystycznego z przewodnikiem (animacje na miejscu, zwiedzanie gospodarstwa,
poznanie zwierząt), gry i zabawy sportowe, kolacja, karaoke, cisza nocna.

3 dzień – śniadanie, wycieczka tramwajem wodnym po jeziorze lub wizyta z centrum kartingowym +10 min
jazdy lub warsztatay kulinarne robienia pizzy (dzieci same przygotowują pizzę pod okiem kucharzy), obiad,
przejażdzki konne wozem po okolicy (dla chętnych możliwość również krótkich przejażdżek na lonży),
ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie Hotelu: basen/ piłka nożna,
siatkówka,

francuskie

bule,

turniej

bowlingowy

i

ping-ponga,

kolacja,

dokończenie

turnieju

bowlingowego/basen lub karaoke po angielsku albo gra Postaw na milion), cisza nocna
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4 dzień – śniadanie, zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie Hotelu (basen, gry zespołowe, podchody lub
bieg z zadaniami) obiad, ok. 5 -6 godz. pobyt w parku linowym Makumba (przejście 1 trasy, zwiedzanie
parku owadów w kilkumetrowej skali, przejście wioski domków na drzewach z torem sprawnościowym,
zajęcia integracyjne: zawody sumo, narty integracyjne, malowanie autentycznego auta, łucznictwo, ognisko z
kiełbaskami), kolacja, dyskoteka, cisza nocna

5 dzień – śniadanie, wizyta w Planetarium (projekcja filmu + warsztaty fizyczno-astronomiczne), obiad,
wyjazd grupy do Warszawy, po drodze- zwiedzanie huty szkła artystycznego (Olsztynek) lub
intereaktywnego muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, przyjazd do Warszawy w godzinach
popołudniowych

Oferta dla 45 os + 3 osoby opieki gratis
Cena zawiera: zakwaterowanie (4 noclegi), pełne wyżywienie + dodatkowy obiad w dniu przyjazdu,
realizację programu, w tym między innymi: nieograniczone wejścia na basen hotelowy, zajęcia na kręgielni i
w Bajkolandii, 2 godz. wejście do aquaparku, pakiet zajęć integracyjnych w parku linowym + bilet wstępu do
parku owadów i przejście trasy, warsztaty malowania na szkle lub garncarstwa, ubezpieczenie NNW, opiekę
pilota/przedstawiciela biura, a także pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej.
Dodatkowe informacje

Program jest przykładowy, istnieje możliwość modyfikacji w zależnośći od oczekiwań grupy.
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