ZIELONA SZKOŁA 2018
W programie:
WYCIECZKI AUTOKAROWE: DO TRÓJMIASTA: ZWIEDZANIE GDYNI, GDAŃSKA i SOPOTU,
WIZYTA W FOKARIUM NA HELU, REJS STATKIEM PO MORZU, LATARNIA MORSKA STILO
OGNISKO, DYSKOTEKI i KĄPIELE W MORZU!!!

MIEJSCE POBYTU
ŁEBA - to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim
wybrzeżu, posiada specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże z bezustannie
usypywanymi wydmami. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy
morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko.
Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się wydmy ruchome, zjawisko
niespotykanie rzadkie w Europie. Wydmy ruchome wchodzą w obszar Słowińskiego
Parku Narodowego, który został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat
biosfery. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych turystycznych miejsc polskiego
wybrzeża. Oferuje czystą, morską wodę, piaszczyste, szerokie plaże, orzeźwiające
powietrze przesycone jodem, oraz szeroką gamę ofert bazy wypoczynkowej. Bliska
odległość od Trójmiasta, Mierzei Helskiej pozwala na realizację bardzo
atrakcyjnego wypoczynku nad Bałtykiem.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA to duży obiekt położony na zalesionym terenie
ok. 400 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Do dyspozycji gości jest: jadalnia,
kawiarnia (obydwa pomieszczenia klimatyzowane), sale gier (bilard, tenis
stołowy), boisko do gry w siatkówkę, plac zabaw i grill plenerowy.
Znajdują się tam trzy boiska do badmintona, boisko do siatkówki, wydzielone
miejsce na ogniska. Kuchnia serwuje pyszne domowe dania z domieszką
tradycyjnej kuchni kaszubskiej sala z TV-DVD, sala gier, sala sportowa ze stołami
do ping – ponga i piłkarzykami, gabinet lekarski z fachową opieką medyczną.
Dzieciom udostępniony jest plac zabaw oraz sprzęt sportowy do pobrania w recepcji.
Dla uczestników pokoje 3-, 4-, 5 – os. z łazienkami.

WYŻYWIENIE
FB – 4 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Posiłki będą serwowane w jadalni ośrodka i przygotowywane zgodnie z normami dotyczącymi żywienia dzieci i
młodzieży.
Termin
Ilość dni
Cena
Ilość miejsc
Maj/czerwiec 2018
14
1.599 zł/os.
100 dzieci +6 kadra
CENA ZAWIERA
13 noclegów
wyżywienie FB (4 posiłki dziennie plus prowiant na drogę powrotną),
ubezpieczenie NNW do 5.000 zł,
opiekę ratownika wodnego, opiekę medyczną, 1 opiekun na 15 dzieci gratis.
realizację atrakcyjnego programu: rejs statkiem i wycieczki: do Trójmiasta i na Hel
podatek VAT.
Organizacja przejazdu w obie strony:
PKP (bilet + transfer) lub autokarem: zawóz do Łeby i powrót: 8.000zł/autokar).
Pobyt wypoczynkowy w Łebie, realizacja atrakcyjnego programu, wypoczynek i plażowanie oraz m.in.:
- Wycieczka autokarowa do TRÓJMIASTA połączona z rejsem statkiem po Zatoce Gdańskiej. Zwiedzimy
Gdańsk i Gdynię, będzie też czas wolny na plażowanie w Sopocie.
- Wycieczka do FOKARIUM na Helu, które jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego + wycieczka do latarni morskiej Stilo.
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