Rabka Zdrój

to znane w Polsce uzdrowisko dla dzieci i dorosłych,

którego bogactwem są zasoby wód mineralnych, korzystny mikroklimat
i walory krajobrazowo-turystyczne. Miejscowość oferuje doskonałe warunki
do leczenia uzdrowiskowego i wypoczynku, a także piękne górskie
krajobrazy i tereny umożliwiające aktywne spędzanie czasu wolnego, tak
latem jak i zimą. Dodatkowym atutem miasta jest bogata oferta kulturalna
przeznaczona zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Można tu poznać świat barwnych
góralskich zwyczajów oraz oryginalnych tradycji rzemieślniczych. Wyjątkowym miejscem w Rabce
Zdroju jest Park Zdrojowy.
Ośrodek Wypoczynkowy „ANIA” położony w Rabce Zdrój u podnóża góry Krzywoń.
Posiada pokoje 2,3,4 osobowe, studio 2+2 oraz studio 2+3 z węzłem sanitarnym. Większość pokoi
z balkonem. Teren ogrodzony, z dala od ulicy. Na terenie ośrodka grill, boiska wielofunkcyjne, plac
zabaw dla dzieci, stół do ping-ponga trampolina, basen zewnętrzny. Do dyspozycji uczestników
stołówka z pełnym zakresem świadczeń. Na terenie całego ośrodka bezprzewodowy Internet.

Turnus dla dzieci i młodzieży
Termin: 27 czerwca – 06 lipca 2022r.
Cena: 1.590,00 zł od uczestnika obejmuje:

wyżywienie w stołówce ośrodka

zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym

przejazd do ośrodka i z powrotem

ubezpieczenie NNW

składka TFG i TFP

opiekę wykwalifikowanej kadry

program wypoczynkowy:
- pobyt w RABKOLANDZIE – zabawy w parku rozrywki, zwiedzanie muzeum Orderu
Uśmiechu i Muzeum Osobliwości
- udział w spektaklu teatralnym w Tatrze RABCIO lub wyjście do kina
- wycieczka do Chabówki zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego – przejażdżka
- zwiedzanie Muzeum Górali i Zbójników
- wycieczki piesze po uzdrowisku, zwiedzanie Rabki, spacery po Parku Zdrojowym,
degustacja wód mineralnych, korzystanie z tężni solankowej (inhalatorium na wolnym
powietrzu), Amfiteatr, Fontanna ze słoniami, Pomnik św. Mikołaja
- spacery leśnymi ścieżkami edukacyjnymi – to połączenie aktywnego wypoczynku
z pogłębieniem wiedzy o ptakach, gadach, płazach i gatunkach drzew występujących na
rabczańskich terenach - zabawy terenowe
- kąpiel w basenie zewnętrznym
- zajęcia sportowo – rekreacyjne, rozgrywki sportowe (tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka
nożna), zabawy terenowe, marsze na orientację, plenerowe wieczory przy muzyce, ognisko,
- zajęcia świetlicowe- teleturnieje, prezentacje artystyczne grup – rewia mody, pokaz fryzur,
bal przebierańców, wieczory zagadek i quizów, karaoke, nauka tańca, dyskoteki.
Pobyt i program wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną.
Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według wytycznych MZ, GIS i
MEN
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