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Kim jesteśmy

 

                    Jesteśmy organizatorem wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży w formie obozów letnich i zimowych, zielonych szkół,

szkolnych wyjazdów integracyjnych.                                         

                   Nasze wyjazdy są organizowane w pełni profesjonalnie 

i bezpiecznie. Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Organizatorów

Turystyki (nr 1969) i ustawową polisę ubezpieczeniową na rzecz klienta.

Wszystkie Nasze wyjazdy są zgłaszane do kuratorium i umieszczane w

bazie wypoczynku.

Ośrodki gdzie jeździmy są o wysokim standardzie i   spełniają wszelkie

kryteria dla organizacji wypoczynku dla dzieci oraz   posiadają bardzo

bogate zaplecze rekreacyjno sportowe. Opieka instruktorsko trenerska

to specjaliści w swoich dziedzinach, a przede wszystkim osoby tętniące

pozytywną energią, którą zarażają uczestników, co tworzy

niezapomnianą atmosferę na wyjazdach.

Zapraszamy

do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.4health.com.pl

oraz naszego

profilu „fejsbookowego” i obejrzenia zdjęć i filmów z Naszych

wyjazdów:

   team4health



Gdzie jedziemy
Ośrodek Wypoczynkowy

 „Jodłowy Dwór”
 

Jodłowy Dwór położony jest w sercu Gór

Świętokrzyskich - jednych z najstarszych w

Europie, na Skraju Puszczy Jodłowej. Jest

najwyżej położonym ośrodkiem na terenie

województwa świętokrzyskiego (509 m n.p.m.).

 Ośrodek i okolica oferuje mnóstwo atrakcji

łącząc edukację z zabawą, wyjazd pełen przygód

z wiedzą, odpoczynek wśród ciszy z aktywnym

pobytem na łonie natury.

 

 

Miejsce aktywnego wypoczynku

 

Na obszarze 2 ha znajduje się wyjątkowo bogata

infrastruktura rekreacyjna, min.: plac zabaw

(zjeżdżalnie, huśtawki, zwodzony most, a także
naturalnej wielkości plac do gry w szachy),

Miejsce na zorganizowanie ogniska (dwa kręgi

ogniskowe do dyspozycji), ośrodkowe obiekty

pełne atrakcji:  Babyjagowo, Pierniczkowo i Willę
Czarownicę.  Salę, w której można zorganizować
taneczną imprezę dla młodzieży, stół bilardowy i

do tenisa stołowego. Wyżywienie w ośrodku to

pyszne domowe posiłki serwowane w

klimatycznej restauracji. Teren ośrodka jest

ogrodzony i oświetlony, w nocy strzeżony.



Ośrodek znajduje się około 180 km od Warszawy, poniżej mapa z

lokalizacją ośrodka

 

Ośrodek „Jodłowy Dwór”

Ul. Huta Szklana 34, 26-004
Bieliny

http://jodlowydwor.com.pl/



ZAPEWNIAMY

Ubezpieczenie wyjazdu (AXA TUiR S.A)

Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika

        (ERGO Hestia)

Transport (Warszawa – Jodłowy Dwór -Bałtów – Warszawa)

Wyżywienie (trzy posiłki + podwieczorek)

Realizację programu przez wykwalifikowaną kadrę
Plan od rana do nocy wypełniony mnóstwem atrakcji

Codzienną relację ze zdjęciami na FB

Opiekę medyczną podczas wyjazdu

Najlepszą Zieloną Szkołę



PROGRAM

1. ZAJĘCIA SPORTOWE:

 - gry i zabawy na wesoło (siatkówka z

balonami z wodą, kreatywne wyścigi rzędów)

- gry zespołowe

- gry terenowe

- zabawy z dmuchanym freesbee XXL  oraz

twisterem XXL,

-ślizgawka WATER SLIDE

-wycieczka piesza na Święty Krzyż
 

 

2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE:

-wieczór z zabawami i ze strojami tropikalnym 

 Hawaii Style

- pirackie przygody w poszukiwaniu skarbów

 

 

3. ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

- poznawanie prehistori podczas wycieczki do

Parku jurajskiego i oceanarium

- poznawanie legend Gór Świętokrzyskich 

 

 



4. ANIMACJE WIECZORNE:

-ognisko z kiełbaskami i piankami

(zabawy i tańce przy ognisku)

-wieczór Hawajski 

-dyskoteka (zabawy dyskotekowe,

Dance Star)

-karaoke

 

5. WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

1) Wycieczka do Bałtowa - tam na nas czeka ogrom atrakcji:

 

JuraPark - Wzdłuż blisko kilometrowej ścieżki dydaktycznej znajduje się
blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa została
podzielona na okresy geologiczne, dzięki czemu możemy chronologicznie

poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie.

 

Prehistoryczne Oceanarium - to miejsce, które zachwyca. Sprawi, że
przeniesiesz się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. To sceny, 

w których staniesz „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat

temu.

 



Polska w miniaturze

Polska w miniaturze to park miniatur uformowany na kształt Polski. Obszar

o powierzchni ok. 1 hektara z zaznaczonymi głównymi rzekami, jeziorami,

krainami geogracznymi, 48 miniatur zamków i pałaców stanowiących

najciekawsze zabytki architektoniczne powstałe na przestrzeni 500 lat, 

a znajdujące się obecnie w granicach Polski.

 

Zwierzyniec Bałtowski

Zwierzyniec Bałtowski to malowniczy park safari, w którym znajdziesz
kilkadziesiąt gatunków zwierząt zarówno tych rodzimych jak i
egzotycznych przedstawicieli z innych kontynentów. Możemy je
obserwować na wyciągnięcie ręki. Od naszego przewodnika dowiecie
się wielu ciekawostek o zwyczajach tutejszych zwierząt. Zwiedzanie
Górnego Zwierzyńca odbywa się schoolbusem, natomiast część dolna
pieszo.

 



Sabatówka

Sabatówka to magiczne miejsce. Tu nierzeczywiste przeplata się z realnym.

Przekraczajac jej bramę przeniesiecie się w świat wiedźm, czarownic i białej

magii.

Muzeum Dinozaurów

“Powrót do przeszłości” –  nowa wystawa zaaranżowana w bałtowskim

muzeum dinozaurów, w sposób niezwykle obrazowy przedstawia dzieje życia

na Ziemi.Aby powrót ten miał jak najbardziej atrakcyjną formę zwiedzający

zetkną się nie tylko ze skamieniałościami i modelami wymarłych organizmów,

ale także z precyzyjnie wykonanymi dioramami przedstawiającymi

środowisko życia poszczególnych grup organizmów.



2) Babyjagowo – uczniowie „zasmakują”

atmosfery niezwykłych atrakcji

województwa poprzez ich ożywienie, 

m. in. Chatka Baby Jagi naturalnej

wielkości bajkowa chatka na kurzej

stópce ustylizowana żywą osobą Babą
Jagą albo jaskinia Zbója Madeja z

naturalnego kamienia odtworzona

zgodnie z legendami, z żywym Zbójem

pilnującym swoich skarbów, śpiącym na

czarcim łożu (madejowym). Będą tu

także inne bajkowe elementy i postacie

m. In. Domek Jasia i Małgosi, łódź
Wikingów i duży plac zabaw i tunel

straaaachuuuu.

3) piesza wycieczka do Bazyliki na Świętym Krzyżu-trasa prowadzi

przez malownicze tereny Gór Świętokrzyskim tzw. Drogą Królewską



KONTAKT

Daniel Zreda
tel. 602-865-045

Karina Zreda
tel. 600-945-715

E-mail 
info@4health.com.pl

 
Adres strony

www.4health.com.pl
 

Facebook
@team4health

 
Dane firmy

4health
ul. Kasztanowa 90a

05-831 Młochów
NIP: 5251480916

Regon: 368885915




