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MIELNO…
„POLSKA IBIZA” 😊
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 07.08.2022 – 15.08.2022r
Mielno wraz z włączonym w jego granice Unieściem stanowią znany nie tylko w Polsce kurort wczasowy
z własnym mikroklimatem o silnych właściwościach leczniczych. Oprócz szerokiej, czystej plaży z miałkim
piaskiem, znajduje się tu również piękne jezioro Jamno. Samo miasteczko oferuje liczne atrakcje m.in.:
restauracje, kawiarnie, promenadę, port rybacki.

1. Zakwaterowanie w zmodernizowanym Ośrodku Wczasowo-Kolonijny BAŁTYK z basenem,
zlokalizowanym w otoczeniu pięknej zieleni, na działce o powierzchni 1 ha, przy byłej granicy Mielna
i Unieścia. Ośrodek położony tuż za wydmami nadmorskimi, obok wejścia na plażę, w bardzo
spokojnej okolicy, jednak blisko do wszelkich rozrywek i atrakcji. Cały teren ośrodka jest ogrodzony
i monitorowany oraz wyposażony m.in. w: plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, plac
taneczny, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki plażowej, tereny wypoczynkowo-spacerowe w
otoczeniu pięknej przyrody. Pokoje 4-osobowe z łazienkami. Każdy pokój posiada własny balkon lub
loggie ze stolikiem i krzesłami.
2. Wyżywienie trzy posiłki dziennie + podwieczorek, w formie stołu szwedzkiego; smaczna kuchnia
domowa, na wycieczki i drogę powrotną prowiant i napoje.
3. Pełna obsługa autokarowa – dojazd na miejsce kolonii, wycieczki, powrót.
4. Fachowa kadra wychowawczo-opiekuńcza, pielęgniarka w ośrodku, ratownik wodny.
5. W programie kolonii:
Dzień 1 Wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Mielna, kolacja na ciepło i zakwaterowanie w ośrodku.
Dzień 2 -8
 Wycieczka do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta(Obrotowa Kula Ziemska, gotycki Ratusz Miejski,
XIV wieczna katedra) spacer promenadą, latarnia morska
 Rejs statkiem stylizowanym na łódź Wikingów po Morzu Bałytckim
 Wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycach, unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz
edukacji przyrodniczej z największym labiryntem grabowym na świecie
 Zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach, która ma ponad 50 m wysokości.
 Kąpiel w basenie na terenie Ośrodka.
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

 Kąpiele w morzu i plażowanie pod opieką ratownika
 Uczestnictwo w otwartych imprezach
 Zajęcia rekreacyjno-sportowe (profesjonalny sprzęt
plażowy: 2 rozkładane boiska do gry w piłkę siatkową
i nożną, pełny zestaw trenerski do gry w piłkę nożną na
trawie; „piłka palantowa”, strzelanie z łuku, bule)
 Dyskoteki, karaoke – Wy, wybieracie, co śpiewacie
 Olimpiada sportowa „Neptunalia”
 Turnieje, quizy i zabawy integracyjne
 Konkursy: plastyczny: „Barwy zachodzącego słońca”;
najciekawsza rzeźba z piasku, najśmieszniejsze
przebranie, konkurs fryzur
 Bitwa wodna/balonowa
 Wieczorne wyjścia na plażę
 Noc filmożerców – projekcje filmowe
Dzień 9 Pakowanie walizek do autokaru, śniadanie, rozdanie
prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.
Program realizowany zgodnie z wytycznymi dla wyjazdów
kolonijnych w związku z Covid 19.
7. Uwaga: Wypełnioną kartę uczestnika kolonii (z numerem
PESEL), należy przesłać na adres korespondencyjny biura do 14 dni
przed planowanym wyjazdem bądź dostarczyć osobiście.
8. Cena 1 950,00 zł/os.
Cena zawiera całkowity koszt podanej oferty, wyżywienie,
noclegi, opłaty przewodnika i pilota, przejazd autokarem klasy
turystycznej, opłaty za autostrady, ubezpieczenie NNW(Signal
Iduna), rejs statkiem, pozostałe bilety wstępu wg programu,
podatek VAT, Turystyczny Fundusz Pomocowy, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny
Zapisy odbywają się przez stronę internetową
Biura.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 300 zł
(równoznaczna z rezerwacją)
Opłatę za turnus można wpłacić w ratach
ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
P H U Grześkowicz Biuro Turystyczne
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