ZIELONA SZKOŁA 2018 Morze Bałtyckie – 14 dni
W programie i w cenie:
WYCIECZKI AUTOKAROWE DO:
MALBORKA,
TRÓJMIASTA
REJS STATKIEM PO MORZU,
WIZYTA W FOKARIUM NA HELU,
MIEJSCE POBYTU
Jastrzębia Góra – nadmorska miejscowość wypoczynkowa, pięknie położona
na wysokim, stromym klifowym urwisku, otoczona jest przez Nadmorski Park
Krajobrazowy. 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 wypoczynkowo–
noclegowo–rehabilitacyjnej. Bliska odległość od Trójmiasta, Mierzei Helskiej czy Łeby
pozwala na realizację bardzo atrakcyjnego wypoczynku nad Bałtykiem.
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest we wschodniej części Jastrzębiej Góry, niecałe 400 metrów od
morza, z dala od ruchliwych ulic, na terenie z dużą ilością zieleni obejmująca prawie 1,5 ha. Znajdują się tam trzy
boiska do badmintona, boisko do siatkówki, wydzielone miejsce na ogniska. Za ogrodzeniem zlokalizowane jest
boisko do piłki nożnej. Do dyspozycji gości jest jadalnia (kuchnia serwuje pyszne domowe dania z domieszką
tradycyjnej kuchni kaszubskiej) sala z TV-DVD, sala komputerowa z dostępem do internetu, sala sportowa ze
stołami do ping–ponga i piłkarzykami, gabinet lekarski z fachową opieką medyczną. Dzieciom udostępniony jest
plac zabaw oraz różnoraki sprzęt sportowy do pobrania w recepcji. Dla uczestników pokoje 3-, 4-osobowe z
łazienkami i balkonami.
WYŻYWIENIE
FB – 5 posiłków dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz suchy prowiant na drogę
powrotną. Posiłki będą serwowane w jadalni ośrodka i przygotowywane zgodnie z normami żywienia dzieci.
turnus

Termin
Maj/czerwiec 2018

Ilość dni
10

Cena
1.099,00 zł

Ilość miejsc
100 + 6 kadra

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie: 9 noclegów, wyżywienie: 4 posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW do 5 000 zł przez 10 dni, opiekę
ratownika wodnego podczas kąpieli w morzu, opiekę medyczną (pielęgniarka na terenie ośrodka i lekarz na telefon),
atrakcyjny program pobytu wraz z wycieczkami autokarowymi:
- Wycieczka autokarowa do MALBORKA (na trasie powrotnej do Krakowa w dniu zakończenia turnusu),
gdzie zwiedzimy monumentalny zamek wielkich mistrzów krzyżackich - 3-częsciową twierdzę obronną,
składającą się z zamku niskiego, średniego i wysokiego, wybudowany w latach 1274 – 1457. Zamek jest
jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy, o powierzchni blisko 20 ha.

- Wycieczka autokarowa do TRÓJMIASTA z przewodnikiem połączona z rejsem statkiem po Zatoce Gdańskiej
(lub do wyboru: rejs statkiem po otwartym Morzu Bałtyckim z Władysławowa). Zwiedzimy Starówkę w
Gdańsku i Port w Gdyni, będzie też czas wolny na plażowanie w Sopocie.
- Wycieczka do FOKARIUM na Helu, które jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego,

- ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy...
-

Organizacja przejazdu grupy w obie strony:
PKP (bilet + transfer z dworca PKP) lub autokarem: zawóz do Jastrz. Góry i powrót (8.000zł/autokar).
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