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                                                                                      Wiek dzieci i młodzieży od 9 do 14at  
Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk, znane i lubiane od wielu lat przez polskich i zagranicznych turystów. Uzdrowisko 

liczy już ponad 200 lat i do dzisiaj, tak jak niegdyś, nazwane jest „Perłą Bałtyku”. Miasto posiada również dużą unikatowość walorów leczniczych 

i przyrodniczych. To właśnie tutaj w jednym miejscu znajdują się źródła wód mineralnych, solanek, aerozol występujący w powietrzu 

bogaty w cząsteczki jodu, oraz pokłady borowiny. Również woda pitna pobierana jest ze studni głębinowych, a miasto spełnia europejskie 

standardy ekologiczne i posiada w kąpielisku jedną z najczystszych wód morskich. 

Zakwaterowanie: OSW Oliwia, położony w strefie nadmorskiej Uzdrowiska Kołobrzeg, ok. 200 m od plaży.        W budynku hotelowym są 

pokoje 2, 3, 4 - osobowe z pełnym z łazienkami, TV, .W każdym segmencie znajduje się pokój 2 i 3 osobowy typu studio z łazienkami.                                                 

Do dyspozycji uczestników sala dyskotekowa, bilard (płatny), stół do tenisa stołowego,                                                                                                             
boisko do siatkówki i badmintona.  

Wyżywienie: cztery posiłki dziennie (4P)  suchy prowiant na drogę powrotną.                                                                                  

Pierwszy posiłek –śniadanie  w dniu przyjazdu, ostatni posiłek - obiad w dniu                                                                                             

wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.  

PROGRAM KULTURALNO-ROZRYWKOWY:                                                                                                    
- Zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, kąpiele w morzu                                                                                                   

i na basenie, konkursy prowadzone przez nauczycieli, którzy są oddelegowani.                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Rejs stylizowanym statkiem pasażerskim po morzu. 

- Wizyta w Centrum Atrakcji Wojskowych "Bastion", której program obejmuje m.in. przejażdżkę po 

poligonie amfibią oraz strzelanie z broni pneumatycznej do celu.                                                                                                                                                                 

Wycieczki piesze po okolicy: Zwiedzanie portu / wojskowe okręty „stare „galeony, zabytkowe żaglowce/ i 

starówka Kołobrzeska /Kamienice Nowej Starówki, Muzeum Miasta Kołobrzeg, Kolegiata, Ratusz, Nowa 

Starówka, Muzeum Oręża Polskiego Latarnia Morska, zespołu Fortów (w parku przymorskim ) z 1807 r., 

Szaniec Kamienny, Wilczy Szniec (amfiteatr) Baszta Prochowa, pozostałości umocnień Twierdzy 

Kołobrzeskiej. 

Wycieczka autokarowa po Wyspie Wolin do Świnoujścia i Wyspę Borholm 

TERMIN:    04/05.06.  – 11/12.06.2015 r. 

Odpłatność /dziecko 690 zł. 

 Cena zawiera                                                                                                                                                                          
- zakwaterowanie   w pokojach 2,3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV 

- przejazd autokarem , opłaty drogowe, autostrady, wjazdówki, parkingi, VIATOLL 

- wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną,  

- opieka medyczna (pielęgniarka całodobowo w ośrodku, lekarz na wezwanie w nagłych przypadkach),  

- opieka ratownika  WOPR podczas kąpieli w morzu  i na basenach na terenie obiektu. 

- ubezpieczenie NNW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cena nie zawiera: świadczeń nie zawartych w ofercie.                                                                                                                                     

Informacje praktyczne: Niezbędny ekwipunek na obóz: legitymacja szkolna, PESEL, karta zdrowia, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 

wygodne buty na wycieczki piesze, obuwie do uprawiania sportu, dres sportowy, mały plecak na wycieczki, nieprzemakalna kurtka, ciepły sweter 
lub polar, strój sportowy i kąpielowy. 

Koszt biletów wstępu do w/w obiektów ok. 50 zł. Rejs na Wyspę Bornholm 38 zł/os. Inne  kieszonkowe uzależnione jest od woli rodziców. 


