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Wycieczka szkolna 9 dni /Mrzeżyno/ OW BRYZA
I dzień

18:00 Przyjazd do Ośrodka.
18:30 Obiadokolacja
20:00 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie – zapoznanie z personelem
obsługi, przygotowanie do noclegu.

II dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek,
czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Dyskoteka

III 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, butelka
wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja, zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka na basen w Mrzeżynie / AquaPark Laguna (basen dostępny tylko
w czerwcu)
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja

V dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku
Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska, klif; Trzęsacz – ruiny
kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy –
punkt widokowy na Wzgórzu Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd,
molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja

VI dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami
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VII dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Wycieczka autokarowa do Rewala – Park Wieloryba - w czterech specjalnie
przygotowanych sekcjach tematycznych dzieci mogą spojrzeć prosto w oczy
groźnym rekinom i wielkim wielorybom, dowiedzieć się wreszcie, gdzie jest
Nemo, Atrakcje: Statek piracki, Wyspa skarbów, Cztery krainy tematyczne, Ponad
100 eksponatów, Dmuchany zamek, Plac zabaw, Hamaki, leżaki.
14:30 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja

VIII dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza do Rogowa, zwiedzanie Fortu Rogowo (muzeum o
tematyce lotniczej/samoloty Iskra, Iryda ..)
13:00 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja
20:00 Dyskoteka

IX dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem, rozdanie dyplomów
uczestnika zielonej szkoły
11:00 Wyjazd z Ośrodka (suchy prowiant na drogę – bułka/kanapka, batonik,
bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).

CENA 710,- od osoby

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. 25 max.50 osobowej ( w przypadku mniejszych lub większych grup proszę o
maila, wyślemy indywidualną kalkulację (w dni robocze do 24 godzin)
Śniadania godz. 8-9, Obiad 13-14, Kolacja 18-19.
Dokładne godziny posiłków są ustalane po przyjeździe do Ośrodka.
Kolejność wycieczek oraz dni realizacji wycieczek mogą ulec przesunięciu na inny dzień w zależności od
warunków pogodowych, dostępności autokarów lub przewodników.
Dodatkowe posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu: Śniadanie – 15 PLN, Obiad – 20 PLN, Kolacja – 15 PLN
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