Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
Wasze dzieci już niedługo ruszają na swoją wycieczkę. W tym roku ruszymy Szlakiem
Piastowskim odwiedzając Poznań, Gniezno i Biskupin. Chcielibyśmy przedstawić Państwu
komplet informacji, tak aby wszystkie aspekty naszej wycieczki były jasne.
Ohana Team
Nasi piloci i animatorzy to nasza najmocniejsza strona. Stawiamy na młodych ludzi z pasją.
Zanim rozpoczną pracę w Ohanie przechodzą kilku stopniowy proces rekrutacji sprawdzamy ich kreatywność i zdolności organizacyjne, całość kończy się szkoleniem dla
najlepszych. Wiemy jak ważna jest atmosfera w czasie wycieczki, dlatego nasi piloci oprócz
rozległej wiedzy o historii i zabytkach posiadają także świetne podejście do dzieci
i młodzieży - dzięki temu uczestnicy wracają nie tylko bogatsi w wiedzę, ale także
doświadczenia i emocje. Nasi animatorzy wiedzą jak zintegrować grupę zarówno licealistów
jak i przedszkolaków. Ponadto na każdej naszej wycieczce uczestnicy dostają od nas pakiet
gadżetów i przewodnik turystyczny żeby zawsze mogli wrócić pamięcią do zwiedzanych
miejsc! To właśnie dzięki naszemu zespołowi możemy powiedzieć, że wyjazdy z nami są
niepowtarzalne!
Co nas wyróżnia?
Młodość i świeże spojrzenie na świat przy jednoczesnym szerokim doświadczeniu to coś,
z czego możemy być dumni. Staramy się, aby nasze wycieczki były nieszablonowe,
niebanalne i ciekawe dla uczestników, ale jednocześnie niosły za sobą wartości
edukacyjne. W naszej ofercie znajdziecie nie tylko standardowe zwiedzania
z przewodnikiem, ale innowacyjne gry terenowe, zespołowe, projekty. Ta forma bardziej
zachęca uczniów do zaangażowania, integruje ich ze sobą, a jednocześnie sprawia, że
zdecydowanie lepiej zapamiętają dane zagadnienie.
Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie i jesteśmy otwarci na propozycje płynące
z Waszej strony.
Zapraszamy Państwa także do współpracy z nami przy organizacji różnego rodzaju imprez
(urodzin, wesel, wyjazdów indywidualnych). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej.

Cena wycieczki: 485 zł
W cenie:
-przejazdy autokarem
-wyżywienie (2x śniadania, obiad, 2 x obiadokolacja, ognisko z kiełbaskami)
-zakwaterowanie
-ubezpieczenie NWW
-opiekę profesjonalnego pilota
-organizację zajęć przez doświadczonych animatorów
-koszty realizacji programu
-nagrody w organizowanych konkursach
-wszelkie opłaty programowe (wejściówki, bilety)
-pakiet gadżetów dla każdego uczestnika
Zakwaterowanie:
Zakwaterowani będziemy w Dworku Brodowo (Środa Wielkopolska)
Jest to stylowy i odrestaurowany XIX dworek położony we wsi Brodowo. Teren otacza
rozległy ogród z miejscami do rekreacji. Pokoje 2-4 osobowe wyposażone są w łazienki.
Wyżywienie na terenie ośrodka.
Harmonogram wycieczki:
Środa:
08:00 zbiórka pod szkołą
08:15 wyjazd
13:30 BluBry – Poznańskie legendy w 6D to miejsce w którym legendarne historie
łączą się ze współczesnymi technologiami. Będziecie tu zarówno uczestnikami, jak
i twórcami akcji.
15:00 edukacyjna gra miejska. Uczestnicy podzieleni na grupy biorą udział w grze na terenie
Poznania (Ratusz i Koziołki, Ostrów Tumski, Cytadela)
18:30 obiadokolacja
19:30 zakwaterowanie się w ośrodku
20:00 dyskoteka/spacer po okolicy/czas wolny
22:00 cisza nocna

Czwartek:
08:00 pobudka
08:15 śniadanie
09:00 wyjście do Poznania
09:30 wizyta w Muzeum Rogalowym. Pokaz rogalowy, receptura i składniki, legendy
o powstaniu Rogali, degustacja, wspólne pieczenie rogali
14:00 przejazd do Gniezna, spacer
16:00 zwiedzanie Gniezna z przewodnikiem. Wejście do Katedry
18:00 powrót do ośrodka, obiadokolacja
19:00 ognisko z kiełbaskami
22:00 cisza nocna
Piątek:
08:00 pobudka
08:15 śniadanie
09:00 wykwaterowanie, wyjazd z ośrodka
10:10 dojazd do Biskupina
10:40 wizyta w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie – zwiedzanie z przewodnikiem i rejs
statkiem po jeziorze biskupińskim
14:00 obiad
15:00 wyjazd
20:00 powrót pod szkołę, rodzice odbierają dzieci
Harmonogram jest poglądowy i godziny/dni odwiedzanych miejsc mogą ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od organizatora.

