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Wycieczka szkolna 3 dni / OK Bryza Mrzeżyno
I dzień

09:00
13:30
14:00
14:30
15:00
18:00
19:30
22:00

Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
Przyjazd do Ośrodka.
Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
Obiad.
Wyjście do miasteczka i przywitanie z morzem.
Kolacja.
– 21:30 Dyskoteka.
Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w
programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika Konkatedralna, Ratusz,
Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą
wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na
starych, żeglarskich zabawach i konkursach oprawiony muzyką folkową i
szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na
najlepszego cieślę okrętowego, taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny,
konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka
szanty, tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania
imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc,
butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja, zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 169 PLN
Cena zawiera:
Noclegi w pokojach 2,4,5 osobowych. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie FB (śniadanie, obiad kolacja) śniadania i kolacje – szwedzki stół
Program turystyczny zgodnie z przedstawioną ofertą – w cenie autokar, przewodnik, bilety wstępów.
Pobyt nieodpłatnie opiekunów grupy 1 na 15 uczestników gratis
Kalkulacja dla grupy min. 30 osobowej.
Śniadania godz. 8-9, Obiad 13-14, Kolacja 18-19
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