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FAMILY ACTIVE CAMP

Cena: 1490 PLN / za osobę

RODZINNY WYPOCZYNEK Bęsia
Camp:

Nasz kultowy Camp Bęsia po raz pierwszy otwiera 
swoje gościnne progi dla rodzin z dziećmi ! 
Jeżeli masz ochotę spędzić 8 dni w formule campu 
rodzinnego - zapraszamy pod koniec wakacji na 
Warmię. Nasza ekipa przygotowała specjalny obóz, 
gdzie można połączyć wypoczynek w gronie całej 
rodziny z atrakcjami organizowanymi na Camp Bęsia.
To świetna propozycja dla tych dorosłych, którzy 
chcą połączyć wakacje z dziećmi z doskonałą, 
zorganizowaną formą aktywnego wypoczynku. 
Dzieci będą pod opieką instruktorów i animatorów 
w blokach zajęciowych: przedpołudniowym, 

Dzieci będą mogły skorzystać z programów 
na obozach, które są organizowane w tym 
czasie:

popołudniowym i wieczornym. W tym czasie dorośli 
będą mogli skorzystać z programów animacyjnych
przygotowanych specjalnie dla nich lub po prostu 
zorganizować sobie wypoczynek według własnego 
pomysłu i we własnym tempie, mając czas tylko dla 
siebie. Do dyspozycji wszystkich uczestników Family 
Camp będzie instruktor z dwiema żaglówkami do 
naszej wyłącznej dyspozycji, będzie można zatem 
zdobyć pierwsze żeglarskie szlify lub podnieść swój 
warsztat na wyższy poziom pod czujnym okiem 
profesjonalisty.
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obóz z Harrym Potterem

obóz Rysunek i malarstwo

obóz Konny dla początkujących

obóz Star Wars

obóz Na tropie przygody
transport (patrz strona: TRANSPORT)
pendrive ze zdjęciami z obozu – 39 zł
dieta specjalna – 150 zł
pakiet Safety: Basic – 99 zł
pakiet Safety: Premium – 159 zł

Opcje dodatkowe:

18.08 - 25.08.’22 



Dorośli będą mogli skorzystać z atrakcji, 
które będą przygotowane specjalnie dla 
nich:

ABC pływania – doskonalenie pływania w jeziorze
Kajakarstwo – wyprawy na jeziorze Bęskim
Paddleboard – nauka podstaw uprawiania sportu 
wodnego, polegającego na pływaniu po powierzchni 
wody w pozycji stojącej na specjalnej desce z wiosłem,
wyprawy po jeziorze.
Skimboard – warsztaty pływania na specjalnej desce, 
która ślizga się po tafli wody przy samym brzegu.
Kąpiele – bez limitu kąpiele na wydzielonym kąpielisku 
pod okiem ratownika z uprawnieniami WOPR.

Gra terenowa tylko dla dorosłych

Ognisko z kiełbaskami oraz z przekąskami dla 
wegetarian

Wieczór sportowy - transmisja najlepszych meczów w 
historii piłki nożnej i/lub siatkówki

Łowienie ryb w jeziorze
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CENNIK

Pakiet A 8 dni / 7 noclegów 
1490 zł/osobę (dorosły lub dziecko)

350 zł/osobę/doba (dorosły lub dziecko)

* minimalna ilość noclegów w opcji B: 3
* minimalna ilość osób/pokój: 2

Pakiet B 3-6 noclegów 

Bęsia
Camp:




