MIERZEJA WIŚLANA + KOPERNIK
Wiek: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum

Termin: Ustalany indywidualnie

W PROGRAMIE:
Dzień 1
Wyjazd spod szkoły o godzinie 08:00. Przejazd do Malborka

 Malbork – zwiedzanie największego zamku krzyżackiego Europy
Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
 Spacer i przywitanie z morzem
Obiadokolacja (ok. godz. 17:00)


Gry sportowe z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka

Dzień 2
Śniadanie + suchy prowiant
Całodniowa wycieczka autokarowa do Trójmiasta:



Gdańsk, spacer z pilotem po starówce: ul. Długa, Długi Targ, Dwór Artusa, Długie
Pobrzeże, Kościół Mariacki z mieszczący ponad 25 tyś osób z wejściem na wieżę




Sopot: słynny Monciak z Krzywym Domem, sopockie molo
Gdynia: zwiedzanie RP Błyskawicy lub Daru Pomorza, akwarium
Obiadokolacja



Dyskoteka lub Karaoke

Dzień 3
Śniadanie



Wycieczka do ujścia Wisły w Mikoszowie

Obiad





Latarnia Morska w Krynicy Morskiej
Ulica Teleekspressu
Rezerwat Kormoranów w Kątach Rybackich

Kolacja
Dzień 4
Śniadanie





Dmuchana ścianka wspinaczkowa
Strzelnica ASG
Muzeum Rybołóstwa w Kątach Rybackich

Obiad

 Gry i zabawy sportowe z wykorzystanie infrastruktury ośrodka lub na plaży
Kolacja przy ognisku (kiełbaski z ogniska + zimna płyta ser, wędlina, pieczywo)
Dzień 5
Śniadanie + suchy prowiant i wykwaterowanie





Frombork – miasto Mikołaja Kopernika
Muzeum z pamiątkami po Koperniku i zbiorami regionalnymi
Seans w Planetarium

Powrót pod szkołę i zakończenie wycieczki w godzinach 18:30 – 19:00

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
OW PANORAMA w Kątach Rybackich położony jest na skraju lasu. Z okien pensjonatu widać
panoramę Zalewu Wiślanego. Ośrodek składa się z dwóch budynków połączonych stołówką i
zapleczem ze świetlicą, salą dyskotekową, bilardem, ping-pongiem, piłkarzykami, małą siłownią.
Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe oraz ośrodek posiada gabinet lekarski.
Wyżywienie: 3 razy dziennie dopasowane jakościowo i ilościowo do struktury grupy. W dniu
wycieczek przygotowywany jest suchy prowiant za kolację. Obiad podawany jest wtedy w porze
kolacji

CENA/os:

515 zł > > 45 os i więcej + 3 os opieki bezpłatnie
550 zł > > 40 - 44 os + 3 os opieki bezpłatnie
585 zł > > 35 - 39 os + 3 os opieki bezpłatnie
630 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, bilety wstępu i opłaty za atrakcje wymienione w programie, opiekę animatora w
ośrodku, przewodnika w Malborku, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce dla opiekuna 1 na
każde 15 uczniów
CENA NIE ZAWIERA:
Bilety wstępu ok. 60/os. Posiłki i świadczenia inne niż podane w programie.

