
Pokrzywna - obóz przygodowy Multifun 
 
Obóz Przygodowy ,, Multifun ’’ 
 
10-16 lat 
 
Jeśli chcesz aktywnie wypocząć, a przy tym świetnie się bawić uczestnicząc w licznych 
zajęciach to właśnie znalazłeś obóz dla siebie. Każdy dzień będzie tu czymś wyjątkowym i 
niezapomnianym. Skorzystasz z atrakcji Zaginionego Miasta Rosenau. Odwiedzisz park 
żywiołów i straszną sztolnię. Zwiedzisz „Kamienny krąg” oraz „Wykopaliska miasta roseau”. 
Zobaczysz również seanse różnych gatunków filmowych w interaktywnym kinie 7D. 
Pozjeżdżasz na oponach na specjalnie zaprojektowanym torze „Snow tubing”. Będzie również 
czas na kąpiele wodne na krytym basenie. Weźmiesz udział w przygodowej grze terenowej. 
Na zajęciach fotograficznych przygotujesz oryginalną obozową animację poklatkową. 
Nauczysz się tworzyć balonowe zwierzaki, miecze oraz inne kształty. Sprawdzisz swoją 
celność podczas turnieju na kręgielni. Podczas bloku zajęć linowych wzniesiesz się na 
kilkanaście metrów, a następnie pohuśtasz na linowej huśtawce. Będziesz strzelać do celu z 
broni snajperskiej ASG, rzucać śnieżkami, lepić bałwana i wykonasz rzeźbę śnieżną. 
Rozegrasz mecze w koszykówkę, dwa ognie czy piłkę nożną, na ogrzewanej wielofunkcyjnej 
hali sportowej. Weźmiesz udział w turnieju gier planszowych. Wieczorem będziesz 
uczestniczyć w ogniskach i wesołych zabawach. Nasi animatorzy przygotowali bogaty i 
różnorodny program na każdą pogodę. Na tym obozie będzie naprawdę fajnie. 
 
 
Program fakultatywny 
 
Wizyta w stadninie koni, zwiedzanie stadniny, przejażdżka na koniu oraz kulig – 30 PLN. 
Paintball na małych markerach lub markerach M4 (dla obozu Multifun) – 30 PLN (w tym 
wypożyczenie sprzętu + 100 kul).  
 
 
Zakwaterowanie 
 
Hotel Chrobry 
 
Pokoje: 
 
2-5 osobowe z łazienkami i TV.  
 
Do dyspozycji uczestników: 
 
W sąsiedztwie ośrodka Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki ROSENAU Zaginione 
Miasto, z którego licznych atrakcji uczestnicy będą korzystali podczas obozów, duża hala 
sportowa i sala do ćwiczeń. Na terenie hotelu dostęp do bezprzewodowego internetu.  
 
 
Świadczenia 
 
Zakwaterowanie: 
7 noclegów. 



Wyżywienie: 
Całodzienne (3 posiłki + deser). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu; ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: 
Autokar turystyczny. 
Ubezpieczenie: 
Signal Iduna S.A. 
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 
 
 
Informacje praktyczne 
 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców z 
zastosowaniem wszelkich niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo (kaski, 
kamizelki, ochraniacze). Wszystkie zajęcia będą dopasowane do warunków atmosferycznych 
oraz stanu psychofizycznego uczestników. Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. 
 
Stały klient - dwa bilety do Cinema City gratis. 
Posiadacze ISIC - zniżka 50 PLN 
 
Terminy i 
ceny 

Pokrzywna - obóz przygodowy Multifun     (skrót: POKRZYWNA OBOZ PRZYGODOWY MULTIFUN PAX 
FB)

 

Nr grupy Data Cena      

KPZP0114 14.01 - 21.01 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZP0121 21.01 - 28.01 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZP0128 28.01 - 04.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZP0204 04.02 - 11.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZP0211 11.02 - 18.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

KPZP0218 18.02 - 25.02 1099 zł   999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


