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MIELNO  OBÓZ REKREACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY / 7-14 lat /                                                14 DNI                                                                  

Mielno należy do najatrakcyjniejszych terenów w województwie zachodniopomorskim. Piaszczysta plaża 
- miejsce kąpieli słonecznych i morskich oraz czyste powietrze nasycone solami  , związkami jodu i magnezu zachęcają do spacerów i 
czynnego wypoczynku. http://www.mielno.pl/dla-turysty/atrakcje-turystyczne 

ZAKWATEROWANIE OŚRODEK WCZASOWY„BAŁTYK” 

Ośrodek zapewnia zakwaterowanie w wygodnych połączonych w jeden kompleks budynkach wczasowych: Pokoje 2,3 4-osobowych z 
łazienkami i balkonami. . TV/SAT, internet, wyposażenie plażowe. W budynkach 4-kondygnacyjnym i 3-kondygnacyjnym znajdują się 
windy i szerokie loggie lub tarasy, a także podjazdy wygodne dla matek z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych. Nowoczesna 
kuchnia gwarantuje bardzo dobre posiłki serwowane w systemie bufetu http://www.baltyk.mielno.ta.pl/. 

Są tu też wygodne sale do prowadzenia zajęć /tenis stołowy ,bilard, fitness ,dyskoteki/Na wysokości II piętra znajduje się duży, 
słoneczny taras z leżakami sprawdzający się jako miejsce do opalania. Posiada nowoczesne wyposażenie medyczno - rehabilitacyjne, 
gotowe do poprawiania ogólnej kondycji zainteresowanych. Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen, plac zabaw, miejsce na 
ognisko i grill, boisko do siatkówki.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:                                                                                                                                                               
1 DZIEŃ : Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 
KOMBINAT. Przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie, ciepła kolacja.                                                                                                                                                                                                 
2-12 DZIEŃ : Realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu 
pod okiem ratownika, piesze wycieczki, dyskoteki, ognisko. 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne: plażowa piłka, siatkowa i nożna, 
badminton, spartakiady i konkursy, karaoke 4 wstępy na kryty 
basen w ośrodku .Wycieczka i wstęp do PARKU LINOWEGO / trasa 
dopasowana do wieku uczestników/. Sun Areobic Fitness, gry i 
zabawy integracyjne . Wycieczka autokarem do Parku Rozrywki 

ZIELENIEWO , http://www.zieleniewo.pl/oferta/ 3 godzinny program 
z przewodnikiem potem korzystanie dowolne ze wszystkich atrakcji 
Krainy tematyczne Parku Rozrywki  : Western City , Wioska Indianska 
ZOO ,Lunapark ,Motopark Stadnina koni  .                                                                                                                            
13 DZIEŃ : Ostatni posiłek kolacja , złożenie bagaży, plażowanie, 
ostatnie  spacery po mieście, obiad, kolacja pobranie suchego 
prowiantu. Po kolacji wyjazd do Krakowa.                                                                                                            
14 DZIEŃ :Przyjazd do Krakowa - ul Ujastek 1 (KOMBINAT) w 
godzinach porannych 

CENA ZAWIERA: 

transport autokarem na trasie Kraków - Mielno - Kraków , 12 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek, domowa 
kuchnia, śniadanie i kolacja w formie bufetu, paczka na drogę powrotną / dla dzieci/ 4 x 1 godzina wstęp na basen kryty w ośrodku , 
opiekę kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą , opiekę medyczną: pielęgniarka na 
miejscu, lekarz na telefon, ubezpieczenie: NNW SIGNAL IDUNA POLSKA, realizację programu pobytu, podatek VAT . 

CENA NIE ZAWIERA : 

ubezpieczenia od chorób przewlekłych , taksy klimatycznej 2.10 zł /za 1 osobę dorosłą /1 dzień / płatne na miejscu w dniu przyjazdu w 
Recepcji / ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy , dopłaty do połączeń antenowych , świadczeń nie zawartych w ofercie 

TERMIN I CENA : 

Termin Uczestnik 
7-14 lat 

Dziecko 
3-7 lat* 

Dziecko 
Do 3 lat 

bez 
świadczeń 

Dorosły 
opiekun 

dziecka do 3 
-7 lat 

09.08-22.08.2018 1.770 zł 1.550 zł 550 zł 1.890 zł 
 

    

Dziecko 3-7 lat* mieszka w pokoju z 2 opiekunami , korzysta  z programu  kolonii                                                                                                   

 
UWAGA : WYMAGANA WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA. 
DOPŁATY DO TRAS  ANTENOWYCH: Kielce, Tarnów  65  zł Dojazdy antenowe są organizowane przy co najmniej 5 uczestnikach. 
Przejazd może odbywać się autokarem klasy turystycznej , busem , autem osobowym lub PKP . 
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