
KOLONIA LETNIA
Mrzeżyno

Terminy:   04.07 – 12.07.2022
12.07 – 20.07.2022
20.07 – 28.07.2022

Mrzeżyno - urocza miejscowość nadmorska położona na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Morzem Bałtyckim
u ujścia rzeki Regi. Największym walorem miejscowości są szerokie, czyste i piaszczyste plaże, pas wydm,
bór sosnowy oraz Port Rybacki 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Malinowe Miejsce”, położony w centrum miejscowości,
ok  300 m od szerokiej,  piaszczystej  plaży.  Ośrodek położony w otoczeniu  zieleni,  jest  ogrodzony i
monitorowany, posiada 2 pawilony oraz domki. Do dyspozycji: jadalnia, świetlica, miejsce na ognisko
lub grilla, plac zabaw, duży zielony teren, boisko do siatkówki, koszykówki. Pokoje w pawilonie 3, 4, 5-
osobowe typu studio, wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balkony. 
Wyżywienie:  śniadania,  obiady z podwieczorkiem, kolacje oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. W trakcje przejazdów wyżywienie we własnym zakresie. 

Program:
1 dzień: wyjazd z Tarnowa w godzinach nocnych, przyjazd do Mrzeżyna w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, kolacja, przywitanie z morzem, nocleg.
2-8 dzień: realizacja programu:

• wycieczka:  Świnoujście  (Fort  Gerharda),  filmowa stolica  Polski  Międzyzdroje  (Aleja  Gwiazd,
molo),

• wycieczka:  Kołobrzeg  (pomnik  Zaślubin  Polski  z  Morzem,  Latarnia  Morska  z  Muzeum
Minerałów, katedra, ratusz),

• gra miejska: „ szlakiem słonia” w Trzebiatowie,
• gry i zabawy, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika.

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z obiektu w drogę powrotną.
Powrót do Tarnowa w godzinach późnowieczornych.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 1740 zł   

Cena zawiera:
• transport autokarem turystycznym,
• zakwaterowanie: 8 noclegów w ośrodku wypoczynkowym,
• wyżywienie według programu,
• ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna,
• opiekę: kierownika, wychowawców, miejscowego ratownika oraz miejscową opiekę medyczną na

wezwanie,
• program imprezy z biletami wstępu,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł,

składka bezzwrotna)
• podatek VAT.
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Cena nie zawiera:
• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na

Covid-19+kwarantanna)

Ważne informacje
• wskazane  jest  zabranie  kremów  z  filtrami  UV,  nakryć  głowy,  okularów  przeciwsłonecznych,

maści  na oparzenia  słoneczne,  obuwia sportowego, klapek,  nieprzemakalnej  i  ciepłej  odzieży,
ręcznika, dresu, plecaka na wycieczki, stroju kąpielowego,

• sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 150 zł,

• cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,

• adres i numer ośrodka będą rozdawane przy autokarze w dniu wyjazdu,

• informacje o godzinie odjazdu i powrotu klient jest zobowiązany potwierdzić na 48 godzin przed
wyjazdem

Oferta Biura Podrózy Guliver z Rzeszowa
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