
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zapraszamy na niezwykły obóz, podczas którego wypoczynek nad wodą będzie się 
przeplatał z wycieczkami do niezwykłych miejsc. Planetarium, meteoryty, Wieża 
Kopernika przeniesie nas w bardzo odległe czasy, sprawdzimy czy naprawdę 
Ziemia się kręci; zobaczymy olbrzymi kościół zwany katedrą, który kiedyś pełnił 
funkcje obronne. Odwiedzimy byłą stolicę byłego państwa leżącego niegdyś na 
terenach Polski – Malbork, gdzie znajduje się największa gotycka twierdza 
obronna. Nie polecimy do Egiptu ale zobaczymy rafę koralową, rybę pływającą 
pionowo, prawdziwe rekiny a nawet ośmiornicę z głębin Oceanu Spokojnego. 
Będzie gdzie i z kim pograć w piłkę, poszaleć na dyskotekach. 
Nasza baza: - Kąty Rybackie 
     tu jesteśmy zakwaterowani, w ośrodku wczasowym, położonym na wąskim skrawku lądu /szerokości ok.   

    1000m/ otoczonym z jednej strony wodami Zalewu Wiślanego a z drugiej wodami Morza Bałtyckiego.   

    Czyste powietrze zawierające jod wzbogacone oddziaływaniem otaczającego kompleksu leśnego zapewnia  

     właściwe warunki letniego wypoczynku. Ośrodek nasz cechuje wczasowy standard 2-, 3- osobowych   

     pokoi, /niektóre w układzie studio/ , z łazienkami i z telewizorami. W budynku socjalnym znajduje się  
     kawiarnia, bilard, świetlica oraz stołówka. Do naszej dyspozycji jest boisko /tenis ziemny, siatkówka,  

     koszykówka, piłka nożna/, tenis stołowy, rowery, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej,  

     olbrzymie zadaszone namioty, miejsce na ognisko.  Można wypożyczyć rakiety do tenisa ziemnego,  

     pozostały sprzęt sportowy jest za darmo. Ośrodek jest bezpieczny, ogrodzony. 

     Ośrodek nazywa się Górnik, galeria zdjęć jest na stronie: http://owgornik.oit.pl/galeria.php 

Odwiedzane miejsca: - Trójmiasto 

     w programie: sopockie molo, Gdynia: zwiedzanie okrętu Dar Pomorza   

     lub Błyskawica, pobyt w Oceanarium, Gdańsk: Droga Królewska,  

     Dwór Bractwa Św. Jerzego, Złota Brama) ul. Długa , Długi Targ    

     (Fontanna Neptuna, Dw. Artusa, Zielona Brama), Długie Pobrzeże   

     (Żuraw), ul. Mariacka (kościół Mariacki – największa ceglana budowla  

     gotycka w Europie), Ratusz Staromiejski   

 

                                       - Frombork 
     miasto, w którym żył  i pracował  Mikołaj Kopernik, tu  wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię 

     w programie: wzgórze katedralne z katedrą, prywatną wieżą Kopernika, Planetarium, Wieża Wodna, Wieża  

     Rybacka 

 

 

 1370 zł/os. 
 



                                        - Malbork 

     w programie: zwiedzanie trzyczęściowego zamku, zabytku na skalę światową, wpisanego na listę  
     dziedzictwa kulturowego UNESCO 

 

                                        - Krynica Morska 

      najmniejsze miasto w Polsce, znany i lubiany kurort nadmorski, odległy zaledwie 3 km od granicy   

      państwa, granicy NATO, Unii Europejskiej 

      w programie: port, Wielbłądzi Garb – najwyższa wydma w Europie z pięknym widokiem na Bałtyk i  

      Zalew  Wiślany w tym Frombork, Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej – 200 letnie buki, dęby  

 

Cena zawiera: transport autokarem turystycznym klasy LUX /z/do Radomia/, zakwaterowanie w  ośrodku 

wczasowym,  pokoje  2-, 3- osobowe z telewizorami, z łazienkami /możliwe studia/ - standard wczasowy, 10 

noclegów, wyżywienie - 4 posiłki dziennie, w tym podwieczorek, śniadania i kolacje w formie ‘stołu 

szwedzkiego’, obiad podawany tradycyjnie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, 

ubezpieczenie NNW, realizację programu: 

- plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika 

- gry i zabawy  na  świeżym powietrzu,  konkursy   

- zajęcia  sportowe 

- autokarowa całodzienna wycieczka do Fromborka 

- autokarowa całodzienna wycieczka do Malborka 

- autokarowa całodzienna wycieczka do Trójmiasta 

- autokarowa półdniowa wycieczka do Krynicy 

- wycieczki rowerowe 

- pobyt w największym faunistycznym rezerwacie Europy – ok. 18.000 kormoranów i okazy czapli siwej oraz    

   bociana w Rezerwacie Kormoranów i Czapli Siwej w Kątach Rybackich  

- ognisko z pieczeniem kiełbasek 

- zabawa na dyskotekach 

- sprzęt sportowy 

- bilety wstępów zgodnie z programem 

 

TERMINY:  turnus 11 dniowy:   15.07 - 25.07.12r.   
 

Oferta z 12.03.12r. 

 

 

 

 

 

 


