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Adventure FAMILY Camp



Przyjeżdżając nad Jezioro Duże w Januszkowicach ma się wrażenie obcowania z

odmienną kulturą, przebywania w niecodziennych klimatach. Już na wstępie zaskakuje widok

połyskujących w słońcu piramid, można poczuć się jak na tropikalnej plaży. Całość wygląda

świetnie, klimat iście egzotyczny… wigwamy, piramidy, złoty piasek i kojąca cisza.

Woda i wszelkiego rodzaju sprzęt pływający umożliwia uprawianie sportów takich jak kajakarstwo,

wakeboarding czy wycieczki rowerkami wodnym po spokojnej tafli januszkowickiego jeziora.

LOKALIZACJA



12 luksusowych apartamentów o pow. 35 m2 posiada:

 przestronny salon połączony z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym;

 sypialnię z łóżkiem małżeńskim lub z łóżkami pojedynczymi;

 łazienkę z prysznicem;

 taras od strony jeziora z stolikiem i krzesłami

ZAKWATEROWANIE 
w Apartamentach „Rico”

Apartamenty położone w budynkach bliźniaczych w 

ogrodzonym terenie wyposażone są w telewizję 

satelitarną oraz WIFI. Każdy z nich posiada wyznaczone 

miejsce parkingowe.



DO DYSPOZYCJI

Do dyspozycji gości:

 wyciąg do wakebordingu

 piaszczysta plaża z leżakami

 basen

 jacuzzi

 sauna

 bogate wyposażenie w sprzęt do uprawiania sportów wodnych np. wakeboard,

rowerki wodne, kajaki, łodzie 16- wiosłowe

 hala odnowy motorycznej

 skate park

 plac zabaw

 boisko do siatkówki plażowej



Do dyspozycji gości luksusowa restauracja w klimacie drewnianym mieszcząca

około 50 osób połączona łącznikiem z halą namiotową, a także drink bar z

wędzarnią przy plaży. Ponadto w restauracji zaprojektowano drink bar oraz

kominek nadający jej swoisty klimat.

POSIŁKI



 WAKEBOARD - nauka pływania na desce wakeboardowej pod opieką 

instruktorów (dzieci od 5. roku życia)

 PIORUN –ślizg po wodzie za wyciągiem

 ZAJĘCIA ALPINISTYCZNE – zajęcia w uprzężach na wysokości

ATRAKCJE DLA DZIECI



 ROWERY – wycieczka po okolicy

 ROWERKI i SAMOCHODY ELEKTRYCZNE dla najmłodszych

 GIMNASTYKA z instruktorami z GYM Generation

 PLAC ZABAW

 GRY I ZABAWY WODNE

ATRAKCJE DLA DZIECI



 SURVIVAL –nauka rozpalania ogniska, budowy 

schronienia i przetrwania w terenie, wędkowanie

 ZAJĘCIA STRZELECKIE- strzelanie z replik broni 

oraz z łuku

 RĘKODZIEŁO - Zajęcia kreatywne

ATRAKCJE DLA DZIECI



 TURNIEJ STRZELECKI- rodzinne strzelanie z replik

broni oraz z łuku

 OLIMPIC GAMES – rodzinna rywalizacja sportowa

 KAJAKI- wycieczki rodzinne

ATRAKCJE RODZINNE



 WAKEBOARD- pływanie na wakeboardzie (opcjonalnie)

 BASEN, SAUNA, JACUZZI

 ROWERY- wycieczki po okolicy

 KAJAKI – wycieczki kajakowe

 PIŁKA PLAŻOWA

ATRAKCJE DLA DOROSŁYCH



 Impreza powitalna

Kino dla dzieci

Ognisko

 Impreza Havajska

ATRAKCJE WIECZORNE



Doświadczenie

Active Life i Pozytywnie Kreatywnie to wieloletnie doświadczenie w organizacji

obozów, wyjazdów rodzinnych oraz zielonych szkół dla dzieci i młodzieży.

Ogromna praktyka, poparta wiedzą, umiejętnościami, zainteresowaniami i

pasją zapewnia stworzenie niezawodnego programu wyjazdu, który dzieci

wspominają przez lata.



KADRA

Nasi instruktorzy i wychowawcy to ludzie pełni pasji i miłości do aktywnych form

wypoczynku, pragnący dzielić się tym co najlepsze ze swoimi podopiecznymi.

Michał/ Hadzaj

Marta

Katie

Damian

Grześ



CENNIK

*Ceny są uzależnione od liczby osób dorosłych i dzieci w apartamencie

APARTAMENTY Rico Cena/ osobę

Dzieci poniżej 2 lat (nie uczestniczące 

w zajęciach)

0 zł

Dzieci 2-3,5 lata 1000/1500

Dzieci 4-8 lat (1/2/3 dzieci) 2200/2050/1900*

Dzieci 9- 15 lat (1/2/3 dzieci) 2250/2150/2050*

Dorośli (1/ 2 osoby) 2400/ 2200*



PAKIET All INCLUSIVE DZIECI:

Cena obejmuje:

 Zakwaterowanie w Kompleksie Rueda w Apartamentach „Rico”

 Wyżywienie (5 posiłków dziennie)

 6 godz. dziennie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci (3-15) pod okiem

wykwalifikowanej kadry

 Atrakcje rodzinne: impreza powitalna, turniej strzelecki, ognisko, impreza

hawajska.

 Ubezpieczenie NNW

 Gadżety i nagrody



PAKIET DOROŚLI

Cena obejmuje:

 Zakwaterowanie w Kompleksie Rueda w Apartamentach „Rico”

 Wyżywienie (3 posiłki dziennie)

 Atrakcje: basen, sauna, jacuzzi,

 Baza i sprzęt sportowo i rekreacyjny: piłka plażowa, rowery, łodzie, kajaki

 Atrakcje rodzinne: impreza powitalna, wycieczka kajakowa, turniej 

strzelecki, olimpic games, ognisko, havaii party

 Ubezpieczenie NW

 Gadżety i nagrody



ZAPRASZAMY 



ZAPISY: 

Katarzyna Załęska-Paprocka: 536 241 337

mail: activelifepaprocka@gmail.com

FB: Adventure Camp

*liczba miejsc ograniczona


