Travel Student - wycieczki-szkolne.org
Organizator Turystyki od 2004r.

Mierzeja Wiślana - 5 dni
5 dni zielonej szkoły nad morzem.
Cena wyjazdu

Odjazd: Warszawa

20-29+2

30-35+2

40-45+3

625 PLN

575 PLN

525 PLN

Cena zawiera
•
•
•
•
•
•
•

4 noclegi w pokojach z łazienkami
wyżywienie 3 x dziennie podczas pobytu
bezpłatne miejsca dla opiekunów
transport komfortowym autokarem (DVD, klimatyzacja)
opieka pilota-animatora podczas trwania wyjazdu
program rozrywkowo-integracyjny realizowany na terenie przez pilota
ubezpieczenie NNW

Opis wyjazdu
Zapraszamy na zieloną szkołę nad Bałtykiem.
Mierzeja Wiślana, Stegna - przepiękna kameralna zielona miejscowość położona nad samą plażą. Zielone tereny gwarantują
ciszę i spokój oraz możliwość realizacji ciekawego programu.

Program wyjazdu
Dzień 1
•
•
•
•
•

07:00 - wyjazd autokarem z Warszawy
14:00 - przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad
czas na zapoznanie się z miejscem i odpoczynek po trasie
kolacja
nocleg

Dzień 2-4
• pobyt na miejscu
• program animacyjny i sportowy
• wspólne gry i zabawy integracyjne prowadzone przez pilota-animatora
• gry i zabawy w świetlicy ośrodkowej oraz na plaży
• dyskoteka, karaoke w ośrodku
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• zawody sportowe
• podchody nocne
• dodatkowe możliwości programu:
• rejs statkiem po zalewie wiślanym (cena 15 zł/os)
• gra terenowa + nocne zbieranie bursztynu (cena 20 zł/os)
• przejazd kolejką wąskotorową (cena 15 zł/os)
• ognisko z pieczeniem kiełbasek (cena 15 zl/os)
Dzień 5
•
•
•
•

08:00 - śniadanie
pożegnanie się z miejscem
10:00 wyjazd z osrodka
Obiad na trasie płatny we własnym zakresie, istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla grupy w cenie ok. 20 zł /
osoba
• ok. 17:00 - przyjazd do Warszawy

Zakwaterowanie
O.W. Ogrodnik
Ośrodek położony jest na zalesionym terenie i sąsiaduje z pasem wydmowym oddzielającym go od plaży a do morza jest
zaledwie 250 m.
Oferuje miejsca w budynku murowanym oraz domkach.
Do dyspozycji gości na terenie ośrodka jest stołówka, świetlica, sala do gry w tenisa stołowego, parking samochodowy a dla
najmłodszych plac zabaw. Wokół ośrodka jest mnóstwo zieleni - teren prawie 1 ha. Cisza, spokój.
Pokoje
Posiada pokoje 2, 3 i 4 osobowe oraz studia.
Wszystkie pokoje i studia wyposażone są w łazienki, TV i czajnik elektryczny, wygodne nowe meble.

Atrakcje w cenie wyjazdu
Cena nie zawiera
• dodatkowego wyżywienia na trasie przejazdu autokaru
• dodatkowych punktów programu

Dane kontaktowe
Travel Student - wycieczki-szkolne.org
05-270, Marki
ul. Chopina 29
tel.: (22) 378-16-00

NIP: 125-121-86-94
REGON: 140962615-00027
Jesteśmy wpisany do rejestru Organizatorów i Pośredników turystyki
województwa mazowieckiego pod numerem 1016
Gwarancja Ubezpieczeniowa na rok 2017/2018: Signal Iduna, numer M
208619
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