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kąTy RyBAckie

KOlONIa / Obóz

LP

TERMINY

Ilość
noclegów

"AKTYwNE LATo Pod
gwIAZdAMI”
cena za os. w PLN

1
2
3

10.07 – 22.07
21.07 – 02.08
01.08 – 13.08

11
11
11

1 439
1 439
1 439

CENA oBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją, zezwoleniem
i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie - 11 noclegów,
wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na
drogę powrotną, opiekę wychowawców, ratownika, doraźną miejscową
opiekę medyczną (na telefon), ubezpieczenie nnW na 5 000 pln, realizację
wybranego programu rekreacyjno – sportowego.
CENA NIE oBEJMUJE

opłaty za jednodniowy spływ kajakowy – 60 zł/ os. – płatne w momencie
rezerwacji.
INFoRMACJE PRAKTYCZNE

Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy,
okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako bagażu
podręcznego podczas wycieczek.
Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne potrzeby) można zdeponować u
wychowawcy po przyjeździe do ośrodka. jeżeli dziecko przyjmuje leki
na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a
sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu
zbiórki. adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane będą przy autokarze
w dniu wyjazdu. podane dni są dniami wyjazdu i powrotu.
ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny uczestników
program może ulec zmianie.

koloniA / oBóz
w kąTAch RyBAckich
dlA dzieci i Młodzieży:
8-13 oRAz 14-18 lAT

AkTywne lATo pod GwiAzdAMi
KĄtY RYBACKIE to znane i atrakcyjne miejsce wypoczynku. niepowtarzalny
urok tej miejscowości polega na tajemniczej harmonii, którą wytworzyła
natura. harmonii ziemi i wody, lasu i odkrytej przestrzeni przesyconej
jodem, wonnościami roślin i żywicznych drzew. tu zagnieździł się na stałe
kormoran i czapla siwa. dogodne położenie pomiędzy sztutowem, a krynicą
morską sprzyja szerszemu poznaniu uroków mierzei Wiślanej. jeżeli szukacie
nadmorskiej miejscowości gdzie moglibyście odpocząć to właśnie tu...
ZAKWAtEROWAnIE: Ośrodek Wypoczynkowy „EDEn” – usytuowany
jest nad zalewem Wiślanym. dysponuje pokojami 3 osobowymi oraz
pokojami typu studio (2 + 3), (3 + 3). W każdym pokoju znajdują się
pojedyncze tapczany, stolik, krzesła, łazienka, balkon, tV sat, radio. do
dyspozycji uczestników: jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, plac zabaw
dla dzieci, wypożyczalnia rowerów oraz miejsce na ognisko.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. pierwszy posiłek – kolacja, ostatni
posiłek – obiad. Suchy prowiant na drogę powrotną.
RAMOWY PROGRAM POBYtu:
Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do oW „eden” w kątach
rybackich, zakwaterowanie, kolacja.
Dzień 2 – 11: realizacja programu AKtYWnE LAtO POD GWIAZDAMI,
m.in.: wycieczka do GDAŃSKA – przejście drogą królewską, wędrówka
długim targiem, odpoczynek przy fontannie neptuna; rejs GALEOnEM –
żaglowcem na WEStERPLAttE, którego obrona w 1939 r. stała się jednym
z najbardziej znanych symboli polskiego oporu przeciw hitlerowcom;
wycieczka do MALBORKA – zwiedzanie zamku oraz zabytków miasta m.in.:
ratusza, bram miasta, pozostałości murów obronnych, spacer po mieście;
piesza wycieczka do REZERWAtu KORMORAnÓW – w skowronkach
k/kątów rybackich na mierzei Wiślanej znajduje się najbardziej znany
w europie rezerwat kormoranów. zarejestrowany w 1957 roku. zajmuje
obszar 11 ha. na jego powierzchni porasta starodrzew sosnowy w wieku 100160 lat. kormorany zakładają gniazda na wierzchołkach drzew. szacuje się,
że tę ostoję zamieszkuje 700-1500 ptaków. kormorany są bardzo żarłoczne.

żerują głównie na zalewie. jeden ptak, dziennie zjada około pół kilograma
ryb. z tego powodu były tępione przez rybaków. drzewa na których zakładają
gniazda po pewnym czasie stają się białe od odchodów i obumierają. kolonie
ptaków pozostawiając po sobie księżycowy krajobraz przenoszą się w inne
partie lasu; letnie KInO POD GWIAZDAMI – projekcje filmów na terenie
ośrodka; zajęcia rekreacyjne w lesie, na plaży i na terenie ośrodka (marsz
na orientację, minitriathlon, zabawy i gry ruchowe); piesza WYCIECZKA do
ujścia Wisły; dyskoteki pod gwiazdami; ogniska pod gwiazdami; konkursy
i zabawy pod gwiazdami; PLAŻOWAnIE, kąpiele morskie i słoneczne pod
opieką ratownika i wychowawców.
Dzień 12: wykwaterowanie po śniadaniu, „pożegnanie z morzem“, obiad.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 13: przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych.
fAKuLtAtYWnIE: SPŁYW KAJAKOWY – dodatkowo płatny 60 zł/ os.
spływ kajakowy Wisłą królewiecką ze sztutowa. organizator zapewnia:
profesjonalny sprzęt, zabezpieczenie instruktorów i ratownika Wopr,
ubezpieczenie. na zakończenie spływu uczestnicy otrzymają pamiątkowe
zdjęcia ze spływu.

