.

MORZE NA SPORTOWO
Wiek: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum

Termin: Ustalany indywidualnie

W PROGRAMIE:
Dzień 1
Wyjazd spod szkoły o godzinie 08:00. Przejazd nad morze do Jastrzębiej Góry






Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych
Spacer i przywitanie z morzem.
Obiadokolacja
Zajęcia ruchowe na terenie ośrodka – klasa podzielona na dwie grupy (zwykle damską i
męską). Zajęcia prowadzone przez instruktorów sportu i rekreacji. Sporty drużynowe, gry
sportowe, zajęcia rekreacyjne lub basen (dwa wejścia w ciągu zielonej szkoły).

Dzień 2

 Poranny rozruch nad morzem,
Śniadanie


Spacer do Wąwozu Chłapowskiego znajdującego się na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Przejście plażą do latarni na Rozewiu, zwiedzanie. Powrót wąwozem do
ośrodka.

Obiad



Zajęcia ruchowe na terenie ośrodka lub nad morzem

Kolacja



Wieczór gier i zabaw

Dzień 3

 Poranny rozruch nad morzem
Śniadanie


Wycieczka autokarowa do Trójmiasta – Gdynia – Zwiedzanie ORP Błyskawicy lub Daru
Pomorza oraz Akwarium Morskiego, Gdańsk – Spacer po starówce - Brama Wyżynna, ul.
Długa, Długi Targ, Dwór Artusa, Długie Pobrzeże, Kościół Mariacki z mieszczący ponad 25 tyś
osób
Powrót do ośrodka, obiadokolacja




Zajęcia ruchowe na terenie ośrodka lub nad morzem
Ognisko z kiełbaskami

Dzień 4

 Poranny rozruch nad morzem
Śniadanie


Piesza wycieczka do Władysławowa, zwiedzanie portu, czas na zakup pamiątek, możliwość
wejścia do wesołego miasteczka (atrakcje dodatkowo płatne, nie doliczane)
Powrót do ośrodka, obiad



Zajęcia ruchowe na terenie ośrodka lub nad morzem

Kolacja



Dyskoteka na terenie ośrodka

Dzień 5

 Poranny rozruch nad morzem
Śniadanie + prowiant i wykwaterowanie z ośrodka. Bagaże mogą zostać złożone w jednym,
zamkniętym pomieszczeniu, grupa ma dostęp do toalet



Pożegnanie z morzem, zakup pamiątek
Obiad i wyjazd z ośrodka

Powrót pod szkołę i zakończenie wycieczki w godzinach 18:30 – 19:00
Program po niewielkich modyfikacjach możemy zrealizować również w Łebie i Kątach Rybackich

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
DW KLIF w Jastrzębiej Górze. Mieszkamy w pokojach 3 – 5 osobowych z łazienkami. Na
terenie ośrodka zaplecze sportowe i rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne do siatkówki,
koszykówki, piłki nożnej, miejsce na ognisko.
Wyżywienie 3 razy dziennie w restauracji ośrodka. Podczas całodziennych wycieczek – prowiant

CENA/os:

575 zł > > 45 os i więcej + 3 os opieki bezpłatnie
615 zł > > 40 - 44 os + 3 os opieki bezpłatnie
665 zł > > 30 - 39 os + 3 os opieki bezpłatnie
695 zł > > 30 - 39 os + 3 os opieki bezpłatnie
Mniejsze grupy kalkulujemy indywidualnie

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, transport autokarem, opiekę pilota, realizację
programu, opiekę instruktorów sportu i rekreacji w ośrodku, , ubezpieczenie NNW, bezpłatne
miejsce dla opiekuna 1 na każde 15 uczniów
CENA NIE ZAWIERA:
Bilety wstępu ok. 34/os. Posiłki i świadczenia inne niż podane w programie.
UWAGI:
Program MORZE NA SPORTOWO możemy zrealizować po wprowadzeniu drobnych zmian w
programie również w innych współpracujących z nami ośrodkach nad morzem np. Kątach
Rybackich lub w Łebie. W przypadku zmiany programu i ośrodka oferta będzie przygotowana i
wyceniona indywidualnie.

