Mrzeżyno 2020
10.07 - 22.07.2019
wiek uczestników: 10-17 lat
Koszt: 2160,- zł.
MRZEŻYNO

- to niewielkie, nadmorskie letnisko leżące na zachodnim wybrzeżu Bałtyku, 15 km
na zachód od Kołobrzegu. Czyste, szerokie, piaszczyste plaże, z wydzielonym i strzeżonym kąpieliskiem
to jedne z głównych zalet tej miejscowości. W Mrzeżynie, u ujścia rzeki Regi, wybudowano port. Natomiast sama
Rega oraz jezioro Resko Przymorskie stwarzają idealne warunki do uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa.
Piaszczysta, szeroka plaża, która od lat jest laureatem Błękitnej Flagi oraz czysta woda morska zachęca do kąpieli
morskich i słonecznych. Przy plaży są również łagodne wydmy z lasem sosnowym. W Mrzeżynie panuje specyficzny
mikroklimat polecany w leczeniu dróg oddechowych oraz alergii. Mrzeżyno to komfortowa i bezpieczna baza
kolonijna nad morzem, miejsce niezapomnianych kolonii letnich i obozów.

OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY „RUTEX”

ośrodek położony 10min. spacerem
od pięknej piaszczystej plaży. Obiekt posiada dwa piętrowe murowane budynki oraz domki campingowe.
Nasza grupa będzie zakwaterowana na parterze w budynku głównym. Pokoje 4 – osobowe i 1 pokój 5-osobowy
z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Na terenie obiektu znajduje się zestaw boisk sportowych - do piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki, świetlica ze stołami do ping ponga, sala dyskotekowa, stołówka, wydzielone miejsce i sprzęt
do grillowania, plac zabaw. Atutami ośrodka jest położenia na zalesionym terenie, ogrodzonym i monitorowanym
a także letni kryty basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą.
okw-rutex.pl

Wyżywienie -

na miejscu w stołówce ośrodka, cztery posiłki dziennie (śniadania i kolacja w formie bufetu
szwedzkiego, obiad serwowany na półmiskach, podwieczorek). Dostęp do wody pitnej całodobowo. Dieta specjalna:
lekkostrawna, bezglutenowa, wegetariaoska, bez laktozy – za dopłatą.

Opieka pedagogiczna i medyczna - Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną: doświadczonego
kierownika, sprawdzonych wychowawców na co dzieo pracujących z dziedmi i młodzieżą. Całodobowa opieka
pielęgniarska, lekarz dostępny na wezwanie. Nad bezpieczeostwem na wydzielonej dla ośrodka plaży, kąpieli i
zabaw w morzu oraz na basenie na terenie ośrodka czuwają ratownicy WOPR.

Program pobytu:
- całodniowa wycieczka po Pomorzu Zachodnim – w programie m.in.
* Trzęsacz - Multimedialne Muzeum na Klifie. Za pomocą nowoczesnych technologii zostanie opowiedziana historia
Ruin Kościoła w Trzęsaczu, znaczenie 15 południka, na którym leży Trzęsacz, tajemnicza legenda o Zielenicy, a także
zostanie pokazane jak na przestrzeni wieków toczyła się walka człowieka z żywiołem,
* Gosao - Spacer na najwyższy klif na Wybrzeżu Bałtyckim,
* Turkusowe Jeziorko – Wapnica,
* Świnoujście - Fort Gerharda - jest to jedno z niewielu w Europie żywych muzeów, gdzie turyści mogą na chwilę
przenieśd się w czasie i na własnej skórze poczud smak wojskowej służby. Przyspieszone szkolenie wojskowe i dobra
zabawa w jednym a to wszystko pod opieką „podłego” i oczywiście umundurowanego pruskiego żołdaka
Uwaga! – dla osób, które były na tej wycieczce rok temu i nie będą chciały jej powtarzad - zorganizujemy całodniową
wycieczkę do Koszalina z wieloma atrakcjami. Wycieczka ta dojdzie do skutku przy min. 15 osobach.

- całodniowa wycieczka do Pomeranii – największego na Pomorzu parku rozrywki, www.parkpomerania.pl
- wycieczka do Kołobrzegu – udział w Pirackiej Przygodzie; gra miejska; Fort Ujście - Latarnia Morska, Port
Jachtowy, molo, Stare Miasto, park zdrojowy
- Aquapark – wyjście do parku wodnego przy Hotelu Zalewski*****
- warsztaty związane z Morzem Bałtyckim
- spacery po okolicy Mrzeżyna: port , przystao jachtowa, promenada,
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem,
- plażowanie i kąpiele morskie i na basenie pod opieką ratowników WOPR
- Neptunalia – chrzest kolonijny
- dyskoteki, zabawy integracyjne, konkursy
- gry i rozgrywki sportowe, gry terenowe
- ognisko z pieczeniem kiełbasek

Odpłatnośd W cenę wliczone jest:
* zakwaterowanie w pokojach 4- osobowych i jednym pokoju 5-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym 13 dni pobytowych (12noclegów); * realizacja programu wypoczynku
* pełne wyżywienie – na miejscu w stołówce ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację; suchy prowiant na
wycieczki i na drogę powrotną,
*zorganizowany dojazd na kolonię oraz powrót do domu (pod opieką kadry) PKP do Kołobrzegu, następnie
autokarem do ośrodka
*profesjonalna opieka pedagogiczna, instruktorska, medyczna i ratowników WOPR

*korzystanie za wszystkich urządzeo ośrodka, plaży, kąpieliska oraz sprzętu,

