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NIECHORZE - jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk mor-
skich w województwie zachodniopomorskim. Należy do najczęściej odwie-
dzanych miejscowości ze względu na piękne,  szerokie i piaszczyste plaże. 
Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. 
W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka 
wąskotorowa. 

PROGRAM Nadmorska Przygoda
ATRAKCJE
- Wycieczka autokarowa do Niemiec „Cesarskie Kąpieliska”. Herings-
dorf - Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term 
Bałtyckich: 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma 
ślizgami, ogród wodny, hydromasaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku 
(wymagane 10 Euro na wstęp), spacer po najdłuższym molo w Europie w 
Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np. Cesar-
ski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem na 
wyspę Uznam. 
- Wycieczka do Międzyzdrojów i na wyspę Wolin. W Międzyzdrojach zo-
baczymy molo, Aleję Gwiazd. W Wolińskim Parku Narodowym zobaczy-
my Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.
- Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt.
- Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię mor-
ską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 45 metrów, a światło wi-
doczne nawet z odległości 20 mil morskich, 
- Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentują-
ce zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza i Gminy 
Rewal, zobaczymy również pomnik foki Depki.
- Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym można fotografować i 
podpatrywać ptaki.

SPORT 
- Kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, 
- multi-sport: aqua fitness, aerobic, frisbee, siatkówka, piłka nożna, koszy-
kówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, poran-
ny jogging dla chętnych,
- turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju,
- aquaolimpiada - zawody pływackie.

INTEGRACJA
- animacje przy basenie, gry integracyjne, festiwal karaoke, Mam Talent, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, przeciąganie liny, 
wyścigi w workach, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 mi-
nut, kręcimy zwariowany obozowy filmik i wrzucamy na facebooka, ro-
bimy sami pizzę – może kuchnia nam upiecze, baloniada, Wybory Miss i 
Mistera.

CHILL OUT
Spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie, opa-
lanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży, szalone dyskoteki, treningi 
relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowywanie kok-
tajli owocowych, łapanie Pokemonów, karykatura wychowawcy.

PROGRAM Lasertag i Archertag
Obejmuje program Nadmorska Przygoda  

oraz ZAGRAMY W LASERTAG i ARCHERTAG  
Lasertag to laserowy paintball -  gra wykorzystująca repliki broni palnej 
- amunicją nie są tu jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki, lecz pro-
mienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży 
(brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” 
niż zwykłego paintballa oraz jej programowalność. Czujniki trafień zlokali-
zowane są na głowie i na broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w 
terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. 
Archertag – drużynowa gra, która polega na zastrzeleniu przeciwnika 
przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody 
utrudniają to zadanie.
Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń wg wy-
branych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawodnicy grają w formule każdy 
na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafień, Medic Box - dwie 
drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża drużyna o 
największej liczbie trafień czy Team Game oraz wiele innych.
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NADMORSKA PRZYGODA | LASERTAG | ARCHERTAG
wiek  

uczestników
7-12 lat 

13-18 lat

czas  
trwania

12/13 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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PROGRAM FAKULTATYWNY
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja 

przy min. 25 chętnych
PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena (200 zł + 30 
Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” 
www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 32 Euro na wstęp). Opisy progra-
mów na stronie 19.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy “Marta” www.owmarta.com.pl położony 400 m od morza. 
Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, 
murowanych pawilonach. Pawilony usytuowane są w otoczeniu lasu sosnowego na 
1,5 ha dobrze zagospodarowanej powierzchni. Pokoje 2, 3, 4 - os z łazienkami oraz 
studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie) z łazienkami. Cały teren jest zago-
spodarowany zielenią i ogrodzony. Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki 
i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół do gry w tenisa i miejsce na 
ognisko. Przy ośrodku działa również stołówka i kawiarnia.

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, obiady serwowane

TRANSPORT
autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź bez do-
płat. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, 
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warsza-
wa + 100 zł, Toruń + 50 zł, Poznań + 50 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 
zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, 
Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100 
zł, Radom + 100 zł, Radomsko + 80 zł, Konin + 50 zł, Skierniewice + 80 zł, 
Białystok + 200 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Roz-
kład jazdy na stronie www.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę 
powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wy-
chowawcy) • opieka medyczna • ratownik• ubezpieczenie Signal Iduna 
(NNW 5000 zł) • składka na TFG - 0 zł • podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, obli-
gatoryjnej opłaty 15 Euro za wstęp do Cesarskich Kąpielisk, opłat za do-
datkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 2,5% wartości imprezy. 

Nr
Terminy

Ceny w PLN  
od osoby

Ilość 
dni

NADMORSKA PRZYGODA 
 + CESARSKIE KĄPIELISKA

LASERTAG I ARCHERTAG 
+ CESARSKIE KĄPIELISKA

Cena  
do 15.03.2019

Cena  
do 15.04.2019 Cena Cena  

do 15.03.2019
Cena  

do 15.04.2019 Cena

1 23.06 - 04.07 12 1495 1545 1595 1545 1595 1645

2 05.07 - 17.07 13 1595 1645 1695 1645 1695 1745

3 18.07 - 30.07 13 1595 1645 1695 1645 1695 1745

4 31.07 - 11.08 12 1545 1595 1645 1595 1645 1695

+ obligatoryjnie 15 Euro na wstęp do Cesarskich Kąpielisk
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UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną, a przy zagranicznych 
wyjazdach wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagane są pieniądze na wstęp. Programy fakultatywne odby-
wają się przy min. 25 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obo-
wiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.


