
Zapraszamy na pełne wrażeń i atrakcji

zimowisko w hullo!

Opis.
Dzięki różnorodnym atrakcjom tworzymy przyjazną przestrzeń, otwartą dla wszystkich grup wiekowych.

Hullo to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Poza przestronną salą zabaw, która zadowoli nawet najbardziej wymagających małych klientów, do

dyspozycji pozostawiamy: pokój laserowy, salę wirtualnej rzeczywistości (VR), kino sferyczne, ściankę
wspinaczkową i sztuczny stok narciarski (pod dachem), na którym postaramy się zarazić uczestników

miłością do sportów zimowych.

Przeżyj wspaniałą, zimową przygodę z hullo!



Program:
- Zajęcia integracyjne na sali zabaw - właśnie od tych zajęć rozpoczniemy wypoczynek, ponieważ

nic tak nie przełamuje lodów w nowym środowisku, jak zapoznanie się z rówieśnikami podczas

świetnej zabawy. Sala zabaw to “serce” hullo — pełne zabaw, śmiechu i relaksu. Znajdują się tu

zjeżdżalnie, baseny z kulkami, trampoliny i wiele innych niespodzianek.

- Ścianka wspinaczkowa dla lubiących adrenalinę. Mały, czy duży — każdy — może sprawdzić
swoją siłę i determinację, zdobywając szczyt na jednej z ośmiu tras.

- Największa na Mazurach sala wirtualnej rzeczywistości VR, w której możemy wcielić się w rolę
kierowcy rajdowego, przejechać kolejką górską, czy zanurkować w głębokim oceanie.

- Kryty stok narciarski, czynny cały rok. Odnajdą się tu zaprawieni w boju narciarze i

snowboardziści, jak również osoby początkujące - zajęcia dostosowane będą do umiejętności

uczestników.

- Szybkość i spryt sprawdzi pokój laserowy, tylko zwinny wojownik ninja pokona 20 wiązek

laserowych w minutę, sprawność sprawdzić można samemu lub podczas rywalizacji w grupie.

- Warsztaty chemiczne — na uczestników czeka ponad 100 odczynników do różnych

eksperymentów. Są tu także nowoczesne LAB-discki, figura mięśniowa i szkielety, oraz

neuroanatomiczny model głowy.

- Wycieczka do Malborka, gdzie na zwiedzanie czeka Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem oraz

potężnymi murami.

- zwiedzanie Lubawy hullociuchcią, czyli przejażdżka lokomotywą wyposażoną w dwa wagoniki.

Ten cichy, elektryczny pojazd pozwala na przejażdżkę aż do 80 km i pomieści nawet 40 osób!

dodatkowo w programie:

warsztaty kulinarne, wyjście na lodowisko, seanse filmowe, miasteczko ruchu drogowego,

programowanie, warsztaty plastyczne, dyskoteka, karaoke, zajęcia sportowe na hali, ognisko w wiacie

grillowej z kiełbaskami, zwiedzanie Lubawy i wiele wiele innych atrakcji.

Zakwaterowanie.
W Hullo zapewniamy naszym gościom najlepszy wypoczynek. Nowoczesny budynek oferuje wiele

udogodnień takich jak: winda, świetlica i sala konferencyjna.



Do dyspozycji uczestników oddajemy pokoje dwu-, trzy-, cztero-, pięcioosobowe. W każdym znajduje się
łazienka z prysznicem, szafa oraz biurko. Przygotowując nasze pokoje, zadbaliśmy o to, by były zarówno

komfortowe i funkcjonalne, ale też przytulne. W każdym pokoju jest telewizor.

Wyżywienie.
Podczas wypoczynku uczestnikom zapewniamy 4 posiłki dziennie:

- śniadanie w formie szwedzkiego stołu,

- dwudaniowy obiad,

- podwieczorek (np. batonik, owoc, jogurt),

- kolacja.

Dania przygotowujemy ze świeżych i zdrowych produktów. Uwzględniamy diety pokarmowe oraz

dostosowujemy się do alergii uczestników.

Obóz zaczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem. Ostatniego dnia Uczestnicy korzystający z

organizowanego przez nas konwoju, otrzymują suchy prowiant na drogę powrotną.

Terminy i cena:
1. 15-21.01.2023 r. - 2099 zł*
2. 12-18.02.2023 r. - 2099 zł*
3. 19-25.02.2023 r. - 2099 zł*

-10% przy rezerwacji i wpłaceniu zaliczki do końca grudnia 2022*

Przyjazd i wyjazd.

Istnieje możliwość skorzystania z organizowanego przez nas dojazdu oraz odwozu, pod opieką
konwojenta - za dodatkową opłatą z poniższych miejsc:



1. Olsztyn - 100 zł,
2. Warszawa - 150 zł,
3. Gdańsk - 150 zł,
4. Poznań - 200 zł

Dojazd własny do godziny 16:00.

Do rodziców.
Kochani rodzice, wiemy, że oddajecie w nasze ręce swoje największe skarby, dlatego z wielkim

zaangażowaniem i starannością dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia były atrakcyjne i przede

wszystkim bezpieczne. W dobie szalenie rozwijającej się technologii informujemy, że uczestnicy dostęp

do telefonów będą mieli w wyznaczonych godzinach, zazwyczaj będzie to 1 godzina po kolacji. W ciągu

dnia będziemy udostępniać relację na naszym fb z przebiegu wypoczynku a pod telefonem czuwać
będzie nasza kadra wychowawców, o wszystkim jeszcze będziemy dokładnie Państwa informować.

Wszystkie atrakcje na terenie naszego centrum realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, która

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą stale doskonali w roli animatorów, instruktorów i

wychowawców kolonijnych. Każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW a wypoczynek zgłaszany i

realizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa oraz Kuratorium Oświaty.

Miejsce realizacji:
Informujemy, że Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur jest właścicielem Centrum hullo w Lubawie, który w

pełni zrealizuje zimowisko pod adresem: hullo, Fijewo 85A, 14-260 Lubawa.

Dokumenty do pobrania w załącznikach:
Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższymi dokumentów. Wypełnione dokumenty prosimy

wysłać na adres mailowy: info@hullo.pl

- warunki uczestnictwa,

- karta kwalifikacyjna,

- zabierz ze sobą.

mailto:info@hullo.pl

