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Lubisz latać samolotem?  Chcesz poznawać Europę?
Jesteś otwarty na nowe doświadczenia, pracę w grupie

i rozwój kompetencji społecznych?
Lubisz wypoczywać nad turkusowym morzem, podziwiać

przyrodę i poznawać kulturę innych krajów?
Może wybierzesz się z nami na Bałkany?

Rozwijać umiejętności społeczne, komunikację i współpracę 
w grupie, 

Szukać kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
aktywnego wypoczynku w grupie,

Wypoczywać nad Morzem Adriatyckim, pływać w basenie,
uczestniczyć w zajęciach integracyjnych

 i warsztatach rozwijających umiejętności społeczne.
Wspólnie stworzymy przestrzeń do prezentacji Waszych

dokonań twórczych, predyspozycji sportowych, scenicznych 
czy artystycznych. 

Liczymy na dobrą, twórczą współpracę! Razem możemy więcej
i lepiej! 

Wycieczka do Tirany - wjazd na górę Dajti,  spacer do placu
Skanderbega, gdzie znajduje się charakterystyczna mozaika,
która jest jednym z symboli kraju. Następnie m.in. Pałac
Prezydencki i inne budynki rządowe, Piramida Hodży, Plac św.
Matki Teresy. Odwiedzimy również słynny komunistyczny
bunkier przeciwatomowy, czyli Bunk’art - muzeum komunizmu.
Będzie to zarazem przejmująca podróż w czasie do epoki
Envera Hodży.
Pobyt w Aquaparku - Aquapark Albania Blue Magic Water to
ogromny park wodny z basenami i zjeżdżalniami. Kompleks
oferuje moc wrażeń i świetną zabawę dla osób w różnym wieku.
Rejs na wyspę Sazan - tajemniczą wyspę, do której przez lata
nikt oprócz wojska nie miał wstępu. Znajduje się na niej 3,5 tys.
bunkrów, zrujnowane i rozgrabione budynki koszar i amunicji, a
pod ziemią prowadzą kilometry tuneli i korytarzy. Sazan to także
urokliwe miejsce z dziewiczymi plażami, klifowym wybrzeżem,
wzgórzami porośniętymi sosnami i figami.

Co będziemy robić?

Co będziemy zwiedzać?



Transport – samolotem z Lotniska Chopina w Warszawie

Zakwaterowanie – Hotel DIVJAKA RESORT ***
Hotel położony jest w dużym ogrodzie, na terenie Parku Narodowego. W pobliżu znajduje się słynna
Karavasta Lagoon, gdzie turyści mogą przejść do Pelican Island. Lagunę oddziela od morza wąska
piaszczysta  mierzeja,  porośnięta  częściowo  lasami sosnowymi. Miejscowość Divjaka posiada jedną
z najpiękniejszych plaż Riviery Albańskiej – 15 km białego piasku otoczonego sosnowym lasem.

Wyżywienie – 3 posiłki 

Kadra – wychowawcy, pedagodzy O.T. TRAD SZANSA

Cena: 3550zł + 100 EUR
Wpłata  zaliczki  (500 zł)  do  10  marca  br.  jest  warunkiem  rezerwacji  miejsca.  
Numer konta bankowego: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474
Płatność tylko w formie darowizny. Nie wystawiamy faktur!

Zapisy i informacje – Magdalena Szlom tel. 507 191 134

Uwaga!
Spełnienie wymagań pandemicznych (szczepienia, testy, dodatkowe ubezpieczenie itp.) leży po
stronie rodziców.

Do udziału w obozie zapraszamy młodzież w wieku 13-17 lat zainteresowaną wolontariatem,
rozwojem osobistym i wiedzą o Europie.
Pierwszeństwo udziału ma młodzież związana ze Stowarzyszeniem, uczestnicy naszych zajęć
programów i projektów, nasi wolontariusze i beneficjenci. 

Uczestnicy

Szczegóły


