ŁEBA
Wiek: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum

Termin: Ustalany indywidualnie

W PROGRAMIE:
Dzień 1
Wyjazd spod szkoły o godzinie 08:00. Przejazd do Łeby. Zakwaterowanie ok. g. 14:30 – 15:00.
Zapoznanie z ośrodkiem i okolicą. Obiadokolacja ok. g. 17:00. Po obiadokolacji spacer nad morze.
DZIEŃ 2
Śniadanie



RUCHOME WYDMY – Słowiński Park Narodowy – piesza wycieczka z przewodnikiem nad
morze poprzez unikatowe na skalę europejską ruchome wydmy przemieszczające się do kilku
metrów rocznie

Obiad



Rozgrywki sportowo, rekreacyjne na boisku lub plaży. Zabawy realizowane przez grupę we
własnym zakresie

Kolacja
DZIEŃ 3
Śniadanie + prowiant



TRÓJMIASTO – autokarowa wycieczka do Trójmiasta: Spacer z przewodnikiem po starym
mieście w Gdańsku – Westerplatte, Długi Rynek, Ulica Złota, Długie Pobrzeże z zabytkowym
Żurawiem, Kościół Mariacki z wieżą. Następnie przejazd do Gdyni i wejście na Dar Pomorza
lub ORP Błyskawicę.

Powrót do ośrodka. Obiadokolacja



Dyskoteka

DZIEŃ 4
Śniadanie



SEA PARK – parkiem edukacyjny związanym z tematyką mórz i oceanów, oraz historią i
kulturą Pomorza w Polsce. To jedyny i największy tego typu park gdzie możemy zobaczyć
pływające w basenach przedstawicielki gatunku foka szara i przedstawicieli uchatkowatych –
kotiki południowoamerykańskie. Możliwość obserwowania karmienia oraz treningu medycznego
(o wiele bardziej widowiskowego niż na Helu). W parku znajdują się dodatkowo: Park miniatur
Latarni Morskich polskiego wybrzeża, Muzeum Marynistyczne, park makiet zwierząt morskich
oraz Prehistoryczne oceanarium 3D

Obiad



Zabawy sportowo – rekreacyjne na plaży lub w ośrodku organizowane we własnym zakresie
przez grupę

Kolacja przy ognisku
DZIEŃ 5
Śniadanie + Prowiant



ZAMEK W MALBORKU zwiedzanie najwspanialszego zamku krzyżackiego z przewodnikiem
Lub



CEPR w Szymbarku – Dom do góry nogami, interaktywny bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom
Sybiraka, Stół Noblisty, Najdłuższa Deska Świata i inne eksponaty

Powrót pod szkołę i zakończenie wycieczki ok. godziny 19:00

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
Ośrodek Słowiniec w Łebie – pokoje 2 – 6 osobowe i typu studio. Pokoje z łazienkami po
generalnym remoncie w 2015 roku. Na terenie ośrodka sala dyskotekowa, boiska do siatkówki,
piłki nożnej i koszykówki, stół do ping-ponga. www.slowiniecleba.pl lub
DW WENA w Łebie - pokoje 2 - 6 osobowe oraz typu studio. Wszystkie pokoje wyposażone w
łazienki i TV. Na terenie ośrodka znajduje się małe boisko do piłki nożnej, stół do ping-ponga, stół
z piłkarzykami, boisko do siatkówki. www.wena-leba.pl
3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka. W dniu całodziennych wycieczek prowiant.

CENA/os:

560 zł > > 45 os i więcej + 3 os opieki bezpłatnie
595 zł > > 40 - 44 os + 3 os opieki bezpłatnie
635 zł > > 35 - 39 os + 3 os opieki bezpłatnie
680 zł > > 30 - 34 os + 3 os opieki bezpłatnie
Mniejsze grupy kalkulujemy indywidualnie

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, transport autokarem, opiekę pilota, realizację
programu, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce dla opiekuna 1 na każde 15 uczniów
CENA NIE ZAWIERA:
Bilety wstępu ok. 70/os. Posiłki i świadczenia inne niż podane w programie.

