
1290 zł

3-14 

PÓŁKOLONIE
marzeń

LIPIEC

ul. Jutrzenki 3, 22-400 Zamość,
 czynne w godz. 10.00 - 18.00, 
tel. 790 747 373,  507 712 486

PEWNEGO RAZU NA DZIKIM ZACHODZIE ...

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

WIEK

dwie całodzienne wycieczki czyli moc wrażeń podczas
wizyty w rodzinnej strefie zabaw "Powerland" w Biłgoraju
oraz Wiosce Przygody "Frajda",
mnóstwo zajęć sportowych, językowych, artystycznych   
 oraz wiele niespodzianek i zabaw z naszą przebojową
kadrą.

200 lat temu z dalekiego Zamościa przypłynął 
statkiem do Ameryki w poszukiwaniu przygód 

znany obieżyświat Johny Bacalarus.
 

Przemierzał bezkresne prerie, polował na bizony, zaprzyjaźnił
się z indiańskim wodzem Apaczów Samotnym Wilkiem

 i zawędrował aż do słynnego Eldorado. Za uratowanie osady
poszukiwaczy złota przed bandą Dzikiego Billa został wybrany

szeryfem miasteczka.
 

W programie m.in.:

 
 
 

Bez Ciebie nie ruszamy!

7-12
lat

przy zapisie do
końca lutego

1390 zł
cena od
marca



WIEK

PÓŁKOLONIE
marzeń

PEWNEGO RAZU NA DZIKIM ZACHODZIE ...

poznać  jak wyglądało życie  w wiosce indiańskiej
i posłuchać indiańskich opowieści,
uczestniczyć w napadzie na bank przechowujący
zrabowane pieniądze,
dowiedzieć się, czym była gorączka złota 

zapolować na bizony za pomocą lassa,
uczestniczyć w pościgu za bandą Daltonów,
poznać karciane sztuczki siwego Bena,
bawić się w typowym amerykańskim „saloonie”,
wcielić się w rolę trapera i przeżyć noc poza
domem.

Razem z nim będziecie mogli:

      i nauczyć się je wydobywać,

Program może ulec zmianie w zależności od pogody.

 
 

Cena: 1 290 zł* 
*przy zapisie do końca lutego, od marca cena 

to 1 390 zł - spiesz się z zapisem!
 

Cena obejmuje wyżywienie, ubezpieczenie, program,
świetlicę (w godz. 7.30 - 9.00 oraz 

16.00 - 17.00), opiekę pedagogiczną i medyczną.
 

Możliwość płatności w ratach.
200 zł płatne przy zapisie.

 

JAK KOŃ
 W WESTERNIE -

RUSZAJ Z KOPYTA
 I REZERWUJ MIEJSCE!

IHA!

Tytuł przelewu: 
półkolonie, imię i nazwisko uczestnika

 Nr konta bankowego: 
30 1090 2590 0000 0001 5081 4863

I rata 350zł; II rata 350 zł; III rata 390zł/490 zł


