
 

 

OBÓZ w górach „MISJA VIP II”  
TERMIN: 7-15.08.2022 r. (9 dni) 

Oto wakacje dla głodnych prawdziwych emocji ! 

 

W programie mega VIP-owskie atrakcje m.in.:  

 

TATRALANDIA  W SŁOWACJI największy w tej części Europy park rozrywki wodnej. Jest to główny ośrodek 

sportów wodnych na Słowacji. Wyposażony w 14 basenów termalnych i 28 zjeżdżalniami.  

 

ENERGYLANDIA + Water Park to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, (np. roller 

coastery, karuzele, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci jak i młodzieży ( strefa, dziecięca, 

familijna, ekstremalna i wodna) oraz udział w pokazach i widowiskach edukacyjnych (np. teatr i cyrk, pokazy szalonego 

naukowca chemika, żonglerka, extreme show), kino 7D + strefa wodna. 

 

KASPROWY WIERCH ( wjazd koleją linowa ) i zejście z przewodnikiem malowniczą trasą. 

 

RAFTING-SPŁYW PONTONOWY DUNAJCEM jedna z największych atrakcji w regionie 

ADVENTURE  PARK LINOWY jeden z największych parków w Polsce! Posiada 7 tras na różnych stopniach trudności, 

ponad 100 przeszkód i oraz 700m zjazdu na tyrolkach 

lub  

WYCIECZKA ROWEROWA górskim szlakiem rowerowym pozwalającym  podziwiać piękno  polskich gór 

Wyjątkowe spotkanie z zawodowym Ratownikiem TOPR-u  

oraz inne: basen z jacuzzi w hotelu, siłownia plenerowa, spacery po okolicy z moczeniem nóg w potoku, gry terenowe i 

zabawy z wykorzystaniem imponującej infrastruktury ośrodka, zabawy integrujące, zajęcia sportowe, plastyczne, edukacyjne 

dostosowane  do wieku uczestników, wieczór filmowy, ognisko z pieczeniem kiełbasek i inne... 

oraz bezcenny i wyczekiwany kontakt z rówieśnikami!!! 

  Doświadczona kadra. 

Rewelacyjne warunki pobytu: HOTEL GRAND & RESORT LIMBA z krytym basenem z jacuzzi i sauną 

https://www.grandlimba.pl/  

Komfortowy i nowoczesny obiekt, usytuowany w spokojnej okolicy, pośród łąk i lasów Podhala z pięknymi widokami na 

Tatry. Pokoje 3-5 osobowe z łazienkami. Liczne sale programowe, chata regionalna, szałas grillowy, sala taneczna oraz plac 

zabaw, boiska i mnóstwo wolnej przestrzeni na świeżym powietrzu. 

Doskonałe jedzenie ( 3 razy dziennie + podwieczorek). 

Wypoczynek, relaks, zabawa, bezpieczeństwo.   

Cenna 2090 zł + 35 euro 

ZAPRASZAMY !!! 

Każdy dzień na tym obozie to przygoda w czystej postaci! Nie zabraknie też czasu na beztroską zabawę i odpoczynek. 

W końcu to wakacje! 

PORONIN to podtatrzańska miejscowość, która leży w pobliżu innych słynnych tatrzańskich miejscowości turystycznych 

np. Zakopanego, Białki Tatrzańskiej. Jest znakomitą bazą wypadową dla wielu górskich wędrówek. Jest słynną 

miejscowością letniskową artystów. Urzeka piękną panoramą Tatr i bogactwem górskie przyrody. 

REALIZUJEMY BON TURYSTYCZNY 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: biuro@globturystyka.pl 

kontakt telefoniczny: 506-066-990 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.grandlimba.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HMh5bey2wiuIHvlY0M1zyBpVtj3Fq50HZRrSNar4nEkdnuUyfgrRn1ug&h=AT3vIEIr_B2jQ8sHcd-U33cIz-FpEB9omc2UN07c3-uETQLl9bJ5fi4QRaNVX2T_cNMcW8COQ1-LzcJ_GKRfAe5A_QVQtu3UVaXSdteOVcCK8UViXXcYPvq6aSbVGd2B9Kqj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3SLszM3BC27MPJeb-hQumFg9r4peAfwLxooojceDfE-ECsWsJGci2mAsKDYogzC2Zjp7fJhX91vXKgGOXmOIp6Hr90CjdPei3-sfJOTxJ6HJ0YMbrEF5fkkXIENeEA91cy-Sh0UsXRXWHY9Zb1DJNBow

