Polska MORZE BAŁTYCKIE - Jastrzębia Góra z wycieczką do Szwecji
Kolonie 7-13 lat, obóz 14-18 lat

Jastrzębia Góra jest kurortem położonym w najbardziej wysuniętym na północ miejscu
polskiego wybrzeża i jednocześnie wysoko nad poziomem morza. Takie usytuowanie stwarza
niepowtarzalny mikroklimat i zapewnia wspaniałe czyste powietrze. Jest idealnym miejscem
do aktywnego spędzania czasu, kąpieli morskich i słonecznych.
Zakwaterowanie:
A/ Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Plaży ”, usytuowany jest niecałe 100 m od morza w otoczeniu
lasu sosnowego oraz w niedalekiej odległości od centrum Jastrzębiej Góry. Idealna
lokalizacja obiektu umożliwia w sposób bezpieczny dotrzeć do plaży leśnym traktem. D.W.
"Przy Plaży" mieści jednorazowo około 100 osób. Oferujemy pokoje 2, 4, 5 i 6 osobowe z
łazienkami, a także pokoje dwupoziomowe typu 3+3.Na miejscu znajdują się: stołówka,
świetlica, sala dyskotekowa, kominek, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, miejsce na
ognisko i grill, parking oraz boisko sportowe.
B/ Ośrodek Wypoczynkowy „KLIF”, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, położony ok.250 m
od plaży. Ośrodek dysponuje salą TV, salą gier zręcznościowych, salą dyskotekową, stołówką.
Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do
siatkówki i koszykówki, wydzielone miejsce pod ognisko.
Program:
1. plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika
2. gry, zabawy i konkursy, piłka siatkowa, nożna, koszykowa
3. dyskoteki
4. ognisko
5. wizyta w latarni morskiej Rozewie
6. Ocean Park we Władysławowie (spotkanie z największymi wielorybami, rekinami,
olbrzymimi żółwiami, sympatycznymi delfinami, orkami i innymi zwierzętami morskimi i
oceanicznymi) i „mówiący wielorybek” – świetna interaktywna zabawa wizualna,
umożliwiająca rozmowę na żywo z animowaną postacią wieloryba na ogromnym ekranie.
7. Dom Rybaka we Władysławowie (wieża widokowa, Muzeum Motyli, Magiczny Zawrót
Głowy – tajemnice iluzji optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i trików, zabawki
optyczne z XIX w., zasada zmieniania Zoetropu – zmieniacza obrazów, Gabinet Śmiechu)
8. wizyta w Parku Linowym, pełne emocji pokonanie szeregu przeszkód, mostków, kładek, huśtawek,
platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt posiadający atesty, zabawa odbywa się
pod czujnym okiem instruktorów

8. Wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie (www.aquaprkreda.pl),
jedynego w Europie aquparku z żywymi rekinami, ze zjeżdżalniami, rzeką ze zjazdami
pontonami, basenem ze sztuczna falą, zjeżdżalnią, której tor przebiega przez szklany tunel
akwarium z rekinami
9. PAINTBALL Strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z kolorową
farbą; zajęcia z różnymi scenariuszami
10. spacer Lisim Jarem – wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami
osiągający głębokość 50 m.
11. wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), realizowana w turnusie 12-dniowym,
na zakończenie turnusu:

- wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, nocleg w kabinach 4-osobowych wewnętrznych
- śniadanie w formie bogatego bufetu
- przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego na 33 wyspach, wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem; w programie m.in.
Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie Muzeum Morskiego z kolekcją
galeonów, pełnowymiarowymi okrętami wodnymi, podwodnym tunelem w którym można
podziwiać wrak żaglowca na dnie morza, z bogatą kolekcją broni białej, armat.Dla
zwiedzających przygotowano symulator statku i warsztat marynarza. Na czas wycieczki
wskazane kieszonkowe na drobne zakupy ok. 100 koron szwedzkich.
- powrót na terminal
- kolacja na promie
- wypłynięcie promu z Karlskrony
- dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg
- przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniadanie, powrót do miast wyjazdu.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce ośrodka.
Transport: PKP + autokar
Dopłaty do transportu: Warszawa – 100 zł, Łódź, Bydgoszcz, Toruń -120 zł, Kraków, Katowice,
Wrocław, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg, Kraśnik, Łuków, Siedlce, Łowicz, Kutno,
Sochaczew, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Opole, Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom –
150 zł, Gdańsk – 40 zł. Wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się min. 6 uczestników.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie wg oferty, transport,
ubezpieczenie (TU AXA Polska NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000 Euro w trakcie
wycieczki do Szwecji), opiekę wykwalifikowanej kadry, opiekę medyczną, program, bilety
wstępów do zwiedzanych obiektów, wycieczkę do Szwecji (w opcji wydłużonej).
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast,
kieszonkowego, opłat za imprezy fakultatywne
Uwagi:
uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne legitymacje szkolne, chętni na wycieczkę do
Szwecji ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), zbiórki i wyjazdy będą
dostępne na stronie www biura na 5 dni przed wyjazdem.
Wycieczka fakultatywna:
1. wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta, w programie m.in. Dar
pomorza, spacer po molo w Sopocie, Długi Targ, Brama Wyżynna, Dwór Artusa,
Katedra Mariacka, cena 100 zł/os., realizacja przy zgłoszeniu się min. 20 uczestników.

