
 

 

 
KOLONIA DŹWIRZYNO  

 

   

 
Turnus:  A / 07.08.2019 -17.08.2019r.    Cena 1.510,-  zł/os. 

 

              B / 17.08.2019 -27.08.2019r.   Cena 1.510,-  zł/os. 
  

 

JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ  

Każdy z obozowych dni wypełniony będzie licznymi atrakcjami i niespodziankami. 
Zorganizujemy gry i zabawy, zajęcia sportowe i rekreacyjne, które oprócz zdolności ruchowych, 
rozwijają pewność siebie i umiejętność pracy w grupie. Zapewnimy także bogaty program 
turystyczny m.in. zabierzemy Was na wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie oprócz zwiedzania portu 
i miasta, będziecie mieli okazję wejść na szczyt latarni morskiej, aby podziwiać piękną 
panoramę okolicy. Podczas rejsu „zabytkowym” żaglowcem poczujecie klimat morskiej 
przygody. Zobaczysz także urocze Jezioro Turkusowe na terenie Wolińskiego Parku 
Narodowego. W Międzyzdrojach przejdziesz Aleją Gwiazd i zrobisz sobie zdjęcie w Muzeum 

Figur Woskowych ze znanymi postaciami i bohaterami bajek. Przeżyjesz niezwykłą podróż w 
czasie, możliwą dzięki prezentacjom z dźwiękiem, światłem i obrazem w Multimedialnym 
Muzeum na Klifie w Trzęsaczu. Całość uzupełnią kąpiele w morzu, konkursy, dyskoteki, 
seanse filmowe, a także ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 ŚWIADCZENIA  

Zakwaterowanie: 10 noclegów.  

Ośrodek Wypoczynkowy "KOMANDOR” www.komandor-dzwirzyno.pl  usytuowany w 

sosnowym lesie, zaledwie 100 metrów od morza. Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami. Na terenie 

ośrodka: boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, salki telewizyjne, tenis stołowy, biblioteka, 

plac zabaw dla dzieci, sala dyskotekowa i świetlice, zadaszony taras, bezpłatne WiFi przy 

recepcji obiektu. Teren obiektu jest ogrodzony i bezpieczny, z dużą ilością zieleni.  

http://www.komandor-dzwirzyno.pl/


 

Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki plus podwieczorek, serwowane w stołówce ośrodka). 

Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. W trakcie 

całodziennych wycieczek lunch pakiet. Woda dostępna bez ograniczeń na terenie ośrodka.  

Transport: autokar turystyczny.  

Ubezpieczenie: NNW Signal Iduna.  

Opieka pedagogiczna, opieka ratownika, zajęcia sportowe i rekreacyjne.  

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po morzu.  

Realizacja programu. Materiały do zajęć. 

 INFORMACJE DODATKOWE: Cena dotyczy wyjazdu grupy 50 dzieci + 4 opiekunów + 1 

Kierownik. Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną, nakrycie głowy, 

krem z filtrem UV, wygodne buty na piesze wycieczki, buty do uprawiania sportu, dres sportowy, 

mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub polar, strój sportowy i 

kąpielowy.  

Cena nie obejmuje programu fakultatywnego.  

PROGRAM FAKULTATYWNY  

Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.de Heide Park jest uznawany za najlepszy 

niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach m.in.: szwajcarski 

tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, 

karuzele obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas 

trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 

11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego. 

Cena (200 zł + 30 EURO na wstęp). W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu 

upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie oraz 

prowiant. Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport.  

Park Linowy - wysokościowy tor linowy, który zagwarantuje niezapomniane wrażenia, 

przypływ adrenaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. Przygoda w pokonywaniu szeregu 

przeszkód w postaci specjalnie przygotowanych lin, podestów, drabinek, siatek i przemieszczanie 

się po wyznaczonych (dwóch) trasach. Wszystko pod czujnym okiem instruktorów. Cena 70 zł.  

Rafting – wspaniała, dwugodzinna przygoda na wodzie, idealne połączenie sportu i rekreacji. 

Maksimum adrenaliny i świetna zabawa dla każdego. Uczestnicy otrzymają kamizelkę 

asekuracyjną. Przed rozpoczęciem konkurencji odbywa się szkolenie z zasad bezpieczeństwa. 

Nad uczestnikami czuwają instruktorzy. Cena 90 zł.  

 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!!!! 


