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PROGRAM
W trakcie pobytu w Łukęcinie (1-10 dzień):
- wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”: - zwiedzanie For-
tu Gerharda pod opieką „podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy poznają 
historię Muzeum w czasie marszruty po wnętrzach Fortu, przechodzą jed-
nocześnie kilka prób, w końcu otrzymują nominację na stopień wojskowy. 
Następnie wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin i zwiedzanie w 
interaktywny sposób kompleksu podziemnych korytarzy, w Międzyzdro-
jach spacer Promenadą Gwiazd i zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, 
później niesamowita podróż w czasie w cyfrowym Planetarium, następnie 
wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego 
- kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
- zajęcia na boiskach sportowych
- warsztaty planszomaniaka – niewyczerpaną kopalnię dobrej rozryw-
ki, rywalizacja uczestników „na planszy” wyłoni Kolonijnego Mistrza Gier 
Planszowych 
- zespołowe gry sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, siatkówka plażowa
- Wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wodzie, szu-
kanie ukrytego skarbu 
- Kosmiczna Ekspedycja – kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, ko-
smiczna dyskoteka
- zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
- Zajęcia na odkrytym basenie i aktywne plażowanie nad morzem - oswa-
janie z wodą, doskonalące umiejętności pływania, pływanie rekreacyjne,  
gry i zabawy na plaży i w wodzie np. szukanie fantów, wyścigi rzędów, oko-
pywanie, przetaczanie, skoki w dal, przeciąganie liny, piłka nożna, wodna, 
siatkówka plażowa, zawody Strongmenów
- balonowa bitwa wodna 
- aquaolimpiada - zawody pływackie, wakacyjna Olimpiada sportowa, 
konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, festiwal Talentów , dyskoteki, 
zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz z grą 
terenowe, gry, konkursy, zawody
10-go dnia po obiedzie przejazd do Świnoujścia:
- odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład, zakwatero-
wanie w kabinach, kolacja, wyjście promu w morze, czas wolny, nocleg
11 dzień - 06.30 przypłynięcie do Ystad; 06.00 – 07.30 śniadanie, opusz-
czenie promu; przejazd do Malmö – krótkie zwiedzanie miasta, gdzie wi-
zytówką jego zabytkowej części jest Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski 
rynek Stortorget oraz budynek Turning Torso, który jest najwyższym bu-
dynkiem mieszkalnym w Szwecji. Przejazd jednym z najdłuższych połączeń 
między lądami w Europie – mostem Öresund do Kopenhagi. Zwiedzanie 
Kopenhagi – jedno z największych miast Skandynawii, położone malow-
niczo nad cieśniną Sund. Strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syren-
ka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii zobaczymy także m.in.: 
Fontannę Bogini Gefion, Pałac Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się 
odprawa Gwardii Królewskiej, a także siedzibę Parlamentu – Zamek Chri-
stiansborg i XVIII wieczną dzielnicę portową Nyhavn (sugerowane kieszon-
kowe 300 koron duńskich). Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wstę-
pu do Oceanarium – 45 zł.
Ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi, powrót do Szwecji mostem Öresund, prze-
jazd do Ystad; 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie 
uczestników wycieczki na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabi-

nach, kolacja, 22.30 wypłynięcie promu w morze; czas wolny, nocleg.
12 dzień - 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia; 06.00 – 07.00 śniadanie, 
opuszczenie promu. Przejazd  do miast wyjazdowych 

PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - 100 zł. Park Rozrywki Heide 
Park (Niemcy) 200 zł + 30 Euro. Tropical Island 180 zł + 35 Euro. Lasertag, 
Archertag - 40 zł. Militarna Przygoda w Chełmie Gryfickim - 70 zł.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy „Wrzos” (owwrzos.ta.pl) jest doskonałym miejscem cało-
rocznego wypoczynku , położonym na terenie lasu iglastego w odległości 200m 
od plaży, swoim położeniem zapewnia ciszę, relaks i doskonały wypoczynek. 
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z łazienkami i telewizorami. 
Ośrodek dysponuje: salą konferencyjną, świetlicami, jadalnią, kawiarnią, salą 
dyskotekową, basenem letnim, siłownią, jacuzzi, kortem tenisowym, stołem 
do gry w bilard, stołem do tenisa stołowego, miejscem do grillowania, placem 
zabaw, boiskami do piłki nożnej, kosza, siatkówki, plażowej, badmintona. 

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze świadczenie – kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu 
wyjazdu (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stołu).

TRANSPORT
a/ Trasa główna PKP: Warszawa – Kołobrzeg lub Świnoujście  –  wyjazdy 
rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia 
turnusu, cena + 100 zł. b/ Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS: 
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, c/ Lublin, Kraków, Katowice, 
Kielce, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Opole, Zielona Góra, Białystok, 
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnów + 150 zł , Gdańsk + 120 zł. 
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są przy zgłoszeniu się 
minimum 5 osób, W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach anteno-
wych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem.

UWAGI
W trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty. 
Wszystkie imprezy fakultatywne  odbywają się w przypadku zgłoszenia się mini-
mum 20 uczestników
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • opieka peda-
gogiczna • opieka medyczna • ratownik • ubezpieczenie (w kraju NNW 5000 zł, za 
granicą dodatkowo KL 10 000 Euro) • składka na TFG - 10 zł • podatek VAT. CENA 
NIE ZAWIERA: opłat za imprezy fakultatywne, dopłat do wyjazdu z poszczególnych 
miast, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,5% wartości imprezy. 

Termin do 15.03.19 do 15.04.19 Cena 

05.07-16.07 1790 1840 1890

15.07-26.07 1790 1840 1890

24.07-04.08 1790 1840 1890

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

wiek  
uczestników
7-13 lat

14-18 lat

czas  
trwania

12 dni

Istnieje możliwość uczestnictwa w turnusach bez wyjazdu do Danii - 
oferta dostępna na stronie www.


