
ACTIVE SUMMER FAMILY CAMP  

ŁEJKÓWKA WAKE PARK W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

 

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi, pragnące przeżyć niezapomnianą 

przygodę wakacyjną z Active Life.  

Family Camp to idealny wybór dla rodzin pragnących spędzić czas z 

bliskimi, zapewniając jednocześnie dorosłym i dzieciom moc 

atrakcji.  

Nasi wykwalifikowani instruktorzy i animatorzy zajmą się 

najmłodszymi, aby dorośli mogli z pełnym spokojem oddać się sportowemu szaleństwo na 

łejku, rowerach lub odpocząć na piaszczystej plaży. Będzie też mnóstwo okazji do rodzinnej 

integracji . 

Zapraszamy rodziny bez ograniczeń wiekowych: maluchy, dzieci, nastolatków, rodziców, 

dziadków ;) Gwarantujemy, że każdy poczuje się z nami doskonale. 

 

 

Termin: 

18-25.07.2020 

 

Zakwaterowanie: 

Rodziny mają do wyboru 3 rodzaje zakwarerowania: 

• Na terenie Łejkówki w w nowopowstałych, komfortowych w pełni wyposażonych 

domkach z tarasem, dwoma sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, łazienką, 

TV i WiFi. 

• Na terenie Łejkówki w Wakehousie ( domu surferskim) w pokojach 2; 3 lub 4 

osobowych z łazienką, TV i WiFi 

• W Dworku nad Pilicą w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych z łazienką, TV i WiFi 

 



Wyżywienie: 

Dzieci 5 posiłków dziennie: 

Śniadanie 

2. śniadanie 

Obiad 

Podwieczorek 

Kolacja 

 

Dorośli 3 posiłki dziennie: 

Śniadanie 

Obiad 

Kolacja 

 

Atrakcje: 

• Wakeboard 

• Gimnastyka 

• Warsztaty taneczne  

• Strzelanie z replik broni i markerów paintball’owych 

• Survival 

• Podchody 

• Gry i zabawy plażowe 

• Pływanie 

• Havai party 



• Active circle 

• Spływ kajakowy 

• Animacje wieczorne i inne 

 



 



 

 



 



 



  

 

 

 



 

 

 

 



Kadra 

Nasi instruktorzy i wychowawcy to doświadczona kadra pełna pasji i miłości do aktywnych 

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

 

 

Koszt: 

Prosimy skontaktować się z nami w celu indywidualnej wyceny, podając preferowaną formę 

zakwaterowania oraz liczbę i wiek członków rodziny. 

Dzieci do 2,5 lat (bez świadczeń w formie wyżywienia, animacji, śpiące w łóżku z rodzicami) 

gratis 



 

Kontakt: 

biuro@activelife.mx 

Fb: ActiveLife/KatarzynaPaprocka 

Instagram: liveyourlife_activelife 

www.activesummer.pl 

tel.+48 536 241 337 Katarzyna Paprocka 

mailto:biuro@activelife.mx

