ZIELONA SZKOŁA 2018 MORZE BAŁTYCKIE – 14 dni.
SIANOŻĘTY – woj. zachodniopomorskie
W programie i w cenie:
- wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu,
- wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów i na Wyspę Wolin,
- Piracka Przygoda – zabawa z szantami
- rejs statkiem po Bałtyku,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskoteki.
MIEJSCE POBYTU
Sianożęty k/Ustronia Morskiego to jedno z najbardziej
popularnych kameralnych kąpielisk polskiego wybrzeża, położone
12 km od Kołobrzegu. Miejscowość znana jest z szerokiej
piaszczystej plaży, żywicznych lasów, czystej wody oraz zdrowego
mikroklimatu. Oferuje czystą, morską wodę, piaszczyste, szerokie
plaże, orzeźwiające powietrze przesycone jodem. Bliska odległość
od Kołobrzegu i Wyspy Wolin pozwala na realizację bardzo
atrakcyjnego wypoczynku nad Bałtykiem.
ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowo - Wypoczynkowy SOLATOR - położony w centrum Sianożętów w odległości 150 m od plaży.
Posiada 220 miejsc noclegowych w 2 - 4 osobowych pokojach łazienkami i TV. Część pokoi posiada balkony.
Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: jadalnia, sala do ping-ponga, sala do organizacji dyskotek,
plac zabaw, kompleks boisk sportowych do koszykówki, siatkówki, kometki i piłki nożnej.
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.
Termin
Maj/czerwiec 2018

Ilość dni/nocy

Cena

Ilość miejsc

14/13

1.599,00 zł

100 + 6 os.

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, atrakcyjne wycieczki autokarowe:
- 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.
- wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów - zwiedzanie i na wyspę Wolin – rezerwat Żubrów.
- „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 z dworca PKP) lub autokarem: zawóz do Sianożęt i powrót: (10.000zł/autokar).
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