Ośrodek Wypoczynkowy Gwarek Piękna Góra na Mazurach
Ośrodek położony jest w samym centrum Mazur,
w malowniczej miejscowości Piękna Góra
- 3 km od Giżycka - żeglarskiej stolicy Polski.
Obiekt jest ogrodzony i strzeżony, co czyni go
przyjaznym i bezpiecznym. Sąsiedztwo lasu, plaża
z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty oraz
piękne widoki tworzą niepowtarzalną atmosferę
tego miejsca a bogata infrastruktura obiektu
stwarza znakomite warunki do aktywnego
wypoczynku. Ośrodek znajduje się w pobliżu
Aquaparku w Wilkasach co dodatkowo
uatrakcyjnia program wypoczynku.

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI I ANIMATORAMI
DOSTOSOWANE DO WIEKU UCZESTNIKÓW

Kalejdoskop
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Organizator:
FHU Agnieszka Filary „AGA”,
Rejestr Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych nr 517
www.agaplywanie.pl

Nr konta: mbank
38 1140 2017 0000 4402 0953 1767

Kontakt: +48 605 564 516, agaﬁlary1@wp.pl

Wspaniała
okazja
wypoczynku
Twojego Dziecka
wiek uczestników 7-14 lat

Kalejdoskop przygód - ATRAKCJE
Park linowy - weź udział w atrakcji dla odważnych,
dużo wrażeń na wysokim poziomie
Ścianka wspinaczkowa - spróbój wspiąć się na wyżyny swoich
możliwości i sprawdź jak wyglądają Mazury
z 8 metrów wysokości.
Wyprawa kajakowa po jeziorze Tajty- wyrusz na wycieczkę
z ratownikiem i poczuj zapach mazurskiego klimatu
Gry XXL - walki gladiatorów, mega jenga, twister,
wszystkie atrakcje w dużym formacie
Dyskoteka z DJ w plażowej atmosferze
Kąpiele w jeziorze, zamki z piasku

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI I ANIMATORAMI
DOSTOSOWANE DO WIEKU UCZESTNIKÓW
Zakwaterowanie i nocleg w ośrodku Gwarek
Wyżywienie: 3 posiłki plus podwieczorek
Transport autokarowy
Opiekę wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej,
instruktorów pływania, ratownika WOPR
Dostęp do obiektów ośrodka:
orlik, boiska do piłki plażowej,
plenerowe stoły do ping ponga,
kąpielisko strzeżone
Ubezpieczenie NNW

Podchody, gry i zabawy w terenie
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Karaoke
Obozowy chrzest
Zwiedzanie Giżycka
Zajęcia taneczne dla dziewczyn , baloniada
Piłka nożna na orliku
Aquapark w Wilkasach - zabawy na zjeżdżalni,
relaks w jakuzzi.
Zakwaterowanie - uczestniczy zakwaterowani są w świeżo wyremontowanych budynkach,
w pokojach 3-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. GWAREK jest jednym z większych
ośrodków wypoczynkowych na Mazurach. Posiada miejsca noclegowe, rozlokowane
w 3 budynkach hotelowych, co daje Gościom poczucie swobody i komfortu.

Oferta
obejmuje:
Zajęcia z pływania
Jeśli umiesz pływać
przyłącz się do nas i pływaj
z nami, jeśli chcesz nauczyć się
pływać my na pewno Ci w tym
pomożemy.
Wyżywienie - restauracja na terenie ośrodka łączy wszystko, co najlepsze: wyśmienitą,
domową kuchnię, profesjonalną obsługę oraz stylowy i nowoczesny wystrój.
Zapewniamy 4 posiłki dziennie. Wychodząc naprzeciw specjalnym potrzebom żywieniowym
uczestników dostosowujemy menu do zdrowotnych wymagań dietetycznych.

