ZIELONA SZKOŁA 2018 Morzem Bałtyckie - 14 dni.
USTKA – OW „NIEZAPOMINAJKA”
W programie i w cenie:
 wycieczka do Muzeum Ziemi Usteckiej,
 rejs statkiem po Morzu Bałtyckim,
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku
 pobyt w parku linowym „Na Wydmie”
MIEJSCOWOŚĆ:
Ustka - to przede wszystkim piaszczyste plaże, piękny klifowy brzeg, promenada , malownicze
pasmo sosnowych lasów i wyjątkowa czysta woda otwartego morza, mająca bezpośredni wpływ
na uzdrawiający klimat morski. W okresie sezonu letniego w Ustce organizowane jest wiele
imprez kulturalno - sportowych w tym: festiwal sztucznych ogni, mistrzostwa polski w plażowej
piłce nożnej, siatkowej, liczne koncerty zespołów muzycznych i znanych gwiazd estrady. Te
wszystkie walory stwarzają doskonałe warunki do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek „Niezapominajka” położony wśród sosnowego lasu na wydmie w odl. 350m od plaży
i centrum miasta. Jest to zespół trzech budynków dwu-kondygnacyjnych posiadający pokoje 2,
3, 4-osobowe z balkonami, wyposażone w pełne węzły sanitarne (WC, natrysk, umywalka), TV
w każdym pokoju. Teren ogrodzony, bezpieczny. Na terenie Ośrodka : stołówka, kawiarnia i sala
kinowa z multimediami , bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania ognisk i
grillowania.
Wyżywienie: 5 posiłków dziennie /śniadanie, obiad , kolacja, podwieczorek / śniadania i kolacje w formie bufetu
szwedzkiego/.Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu ,ostatnim posiłkiem śniadanie w dniu wyjazdu oraz
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Maj/czerwiec 2018

Ilość dni
14

Cena
1.599,00 zł

Ilość miejsc
100 + 6 gratis

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie: 13 noclegów, wyżywienie FB: 4 posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW do 5 000 zł
opiekę ratownika wodnego podczas kąpieli w morzu, opiekę medyczną (pielęgniarka w ośrodku i lekarz na telefon),
1 opiekun na 15 dzieci gratis, atrakcyjny program pobytu wraz z wycieczkami autokarowymi:

zwiedzanie Ustki i okolic /Zaułek Kapitański, Stacja Ratowników Morskich, Park Zdrojowy, uzdrowiskowa promenada,
latarnia morska/, wycieczka do Muzeum Ziemi Usteckiej – muzeum prezentuje wystawę regionalną, dotyczącą historii
Ustki i nieistniejącej już stoczni usteckiej. Wśród zabytkowych eksponatów można zobaczyć m.in. 100-letnią łyżwę oraz
strój kąpielowy z początku XX wieku.
Wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego- jeden z 23 parków narodowych w Polsce, w tym jeden z
dwóch zlokalizowanych nad morzem – za to zupełnie wyjątkowy, ze względu na znajdujące się tu ruchome wydmy, które
są tak rozległe, że przypominają małą pustynię. SPN to też miejsce, w którym dzieci (a także dorośli) mają niezwykłą szansę
na kontakt z przyrodą, poznanie jej nienaruszonego ręką człowieka piękna i zdobycie najcenniejszej nauki – szacunku do
przyrody.
Pobyt w Parku Linowym „Na Wydmie” trasa (średnia) z przeszkodami: pal buszmena, platformy H, most zwodzony, kładka
prosta, huśtawki, siatka U, koala, tyrolka, kładka zygzak, most dwu-linowy, belki V, tramwaj, U-wielokrotne, trapez
pojedynczy, most trzy-linowy, sitaka pionowa, skok indiański, schody Jakuba.
Rejs statkiem po morzu i ognisko integracyjne-wspólne zabawy przy muzyce.
Organizacja przejazdu w obie strony:
PKP (bilet + transfer z dworca PKP) lub autokarem: zawóz do Ustki i powrót: (8.000zł/autokar).

ZAPRASZAMY!
Biuro Podróży „ARION” 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32

tel. 12 632 01 50

arion@arion.pl

