ZIELONA SZKOŁA 2018 nad Bałtykiem – 14 dni.

W programie i w cenie:
wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu,
wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów i na Wyspę Wolin,
Piracka Przygoda, rejs statkiem po morzu,
wycieczka rowerowa Nadmorską Międzynarodową Trasą Rowerową,
ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskoteki !!!
MIEJSCE POBYTU
Dźwirzyno to mała nadmorska miejscowość wypoczynkowa, położona 12 km
od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku, a Jeziorem Resko. Dźwirzyno znane jest
z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z najczystszych morskich kąpielisk.
Największą atrakcją są tu piękne, czyste plaże pokryte drobnym i bardzo jasnym piaskiem.
Dźwirzyno ma nowoczesny port, przystań windsurfingową i jachtową.
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijno – Wczasowy REJAL
Ośrodek, składa się z wolnostojących 1-piętrowych pawilonów, położony na obszernym,
ogrodzonym, dozorowanym terenie otoczonym zielenią, co umożliwia bezpieczny pobyt
przebywających tam gości, a w szczególności dzieci i młodzieży. Odległość od morza to 200
m. Uczestnicy zakwaterowani będą w przytulnych, przestronnych i słonecznych pokojach
4- i 5-osobowych z samodzielnymi łazienkami (WC, prysznic, umywalka), łóżkami
piętrowymi. Pokoje wyposażone są ponadto w szafy, stoliki, krzesła oraz pościel. Ośrodek
jest świetnie przygotowany do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji
uczestników na terenie obiektu: jadalnia, dwie świetlice, boisko do koszykówki, boisko
do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, bardzo duży plac zabaw, świetlica kawiarniana,
sala telewizyjna, sala dyskotekowa, stoły do tenisa stołowego. Grupa korzystać będzie
z bezpiecznej plaży strzeżonej przez ratowników WOPR. Ośrodek posiada kartę
kwalifikacyjną odnawianą i aktualizowaną na każdy sezon letni.
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, młodzieży.
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CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie: 13 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW do 5 000 zł, opiekę medyczną (pielęgniarka
w ośrodku, lekarz na telefon), 1 opiekun na 15 dzieci gratis, atrakcyjne wycieczki autokarowe:
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Międzyzdrojów i na Wyspę Wolin – zwiedzanie rezerwatu.
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu – w trakcie wycieczki uczestnicy pod okiem
przewodnika zapoznają się z historią miasta, a także poznają najciekawsze miejsca i najważniejsze zabytki
Kołobrzegu, m.in.: Ratusz, Muzeum Oręża Polskiego urządzone w średniowiecznej kamienicy, Katedrę
z wieloma cennymi skarbami oraz Latarnię Morską w porcie skąd spacerując po szerokiej, piaszczystej plaży
można dojść do molo.
 „Piracka Przygoda” to zabawa oparta na starych tradycyjnych żeglarskich zabawach i konkursach, oprawiona
muzyką folkową i szantami. Program obejmuje: walkę na bomie, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
pokazy i sztuczki z węzłami żeglarskimi, wyścig na plankach, przeciąganie liny, degustacja live-packet
(pożywienie będące na wyposażeniu tratwy ratunkowej i związany z tym konkurs), nauka piosenek żeglarskich
(szanty), taniec z odbijaczem (taniec z balonem).
 rejs statkiem po morzu trwający około 1 h; wypływamy z portu w Kołobrzegu w trakcie zwiedzania miasta,
ognisko z pieczeniem kiełbasek i wieczorki przy muzyce
 Organizacja przejazdu w obie strony: PKP (bilet + transfer) lub autokarem do Dźwirzyna i powrót:
8.000zł/autokar.
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