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kolonia | obóz młodzieżowy
Morze Bałtyckie - Chłapowo k/Władysławowa

PROGRAM 
- WYCIECZKA DO SZWECJI - KARLSKRONA promem Stena Line odbywają-
ca się na zakończenie turnusu. Program rejsu: 
9 lub 10 dnia turnusu po obiedzie wykwaterowanie z pensjonatu, transfer do 
terminalu w Gdyni, zaokrętowanie na prom Stena Line, wieczorem wypłynięcie 
z portu w Gdyni do Karlskrony, kolacja, dyskoteka, nocleg w kabinach 4-os. we-
wnętrznych, śniadania  w formie bogatego bufetu, kolacje – wybór z 3 dań.
11 dnia turnusu - śniadanie, wpłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie mia-
sta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położonego na 
33 wyspach: Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy,  zwiedzanie  Muzeum Mor-
skiego z kolekcją łodzi podwodnych, galeonów, podwodnym tunelem, w 
którym można podziwiać na dnie morza wrak żaglowca, z bogatą kolekcją 
broni, armat, symulator statku i warsztat marynarza. Powrót na terminal 
w Karlskronie, zaokrętowanie, kolacja na promie, dyskoteka, nocleg w ka-
binach 4-os. wewnętrznych, 
11 lub 12 dnia turnusu - śniadanie + suchy prowiant, przypłynięcie do Gdy-
ni, powrót wg rozkładu jazdy.
 - PÓŁWYSEP HELSKI – wycieczka: w programie port jachtowy i rybacki, 
latarnia morska, fortyfikacje obronne wybrzeża na Helu, FOKARIUM na 
Helu – będziemy podziwiać foki, które trafiają tutaj, znalezione na bałtyc-
kich plażach chore lub ranne, aby w spokoju dojść do zdrowia. Tutaj też się 
rozmnażają a małe wracają do naturalnego środowiska. 
- WŁADYSŁAWOWO I CETNIEWO - spacer po Władysławowie, port rybac-
ki, zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
polskich sportowców, Dom Rybaka – wieża widokowa, Muzeum Motyli - 
zbiory motyli i owadów pochodzących z całego świata, wystawa Magiczny 
Zawrót Głowy - to miejsce, w którym odkryjecie tajemnice iluzji optycz-
nych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików.
ATRAKCJE:
- KASZUBSKIE KLIFY – spacer odcinkiem wybrzeża klifowego w okolicach 
Cetniewa, będącym częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Poszu-
kiwanie roślin charakterystycznych dla warunków nadmorskich. 
PRZYLĄDEK ROZEWIE I LATARNIA MORSKA - wycieczka plażą do najbar-
dziej na północ wysuniętego obszaru Polski zwanego przylądkiem Roze-
wie, zwiedzanie latarni morskiej o wysokości 33 m.
SPORT: Kąpiele w morzu pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, fris-
bee, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, poranny jogging dla chętnych, turniej grup w 
Wakacyjnym Czteroboju,
INTEGRACJA: 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 minut, kręcimy 
zwariowany obozowy filmik i wrzucamy na facebooka, robimy sami pizzę – 
może kuchnia nam upiecze, baloniada, Wybory Miss i Mistera.
CHILL OUT: spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze 
zdjęcie, opalanie się w „zebrę”, szalone dyskoteki w ośrodku, dla chęt-
nych (min. 16 lat) dyskoteki w klubach Władysławowa oraz Beach Party 
w namiotach na plaży (ewentualne wstępy płatne we własnym zakresie), 
treningi relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowy-
wanie koktajli owocowych, łapanie Pokemonów, karykatura wychowawcy, 
wieczorek filmowy.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę po-
wrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wycho-
wawcy, 1 na ok. 15 uczestników) • opieka medyczna • ratownika • ubezpie-
czenie Signal Iduna (NNW 5000 zł) • podatek VAT • składka na TFG 10 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat 
za wycieczki i profile fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji 2,5% wartości imprezy. 

Terminy Ilość 
dni

Cena  
do 15.03.19 Cena do 15.04.19 Cena

23.06-04.07 12 1445 1495 1545

02.07-12.07 11 1395 1445 1495

10.07-21.07 12 1495 1545 1595

19.07-29.07 11 1395 1445 1495

27.07-06.08. 11 1395 1445 1495

04.08-15.08 12 1445 1495 1545

ZABAWA NAD MORZEM + WYCIECZKA PROMEM DO SZWECJI

ZAKWATEROWANIE
Dom Kolonijny „Jar” www.jar.lezak.pl usytuowany w Chłapowie, w dzielni-
cy willowej, w odległości ok. 200 m od plaży i ok. 3 km od centrum Władysła-
wowa. Przygotowany jest na wypoczynek dzieci i młodzieży. Zakwaterowa-
nie w pokojach 3,4 os. z łazienkami i TV. Na miejscu: basen kryty, stołówka, 
świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny i dyskotekowy, stół do tenisa, 
piłkarzyki. Obiekt ogrodzony, bezpieczny, na jego terenie miejsce do grillo-
wania, mini plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 

WYŻYWIENIE
podczas pobytu trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 
serwowane) + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu wyjaz-
du, ostatnie - śniadanie na promie + suchy prowiant na powrót.

TRANSPORT
Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź, Toruń -  bez 
dopłat. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, 
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warszawa + 
100 zł, Poznań + 100 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, Wro-
cław + 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. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Wymagany jest ważny 
paszport lub dowód osobisty. Kieszonkowe na drobne zakupy ok. 100 koron 
szwedzkich. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godzi-
ny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystają-
ce z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

PROGRAM FAKULTATYWNY
AQUAPARK REDA - Cena 90 zł/os. REJS SZYBKĄ ŁODZIĄ MOTOROWĄ RIB - 
Cena 70 zł/os, TRÓJMIASTO  - cena 80 zł/os.
Szczegółowe opisy programu fakultatywnego dostępne są na www.

wiek  
uczestników
10-13 lat
14-18 lat

czas  
trwania

11/12 dni

POLSKA

18

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł


