
KOLONIA LETNIA MRZEŻYNO
Termin:  18.07 – 31.07.2021 

Mrzeżyno -  miejscowość  wypoczynkowa,  położona  na  terenie  Pomorza  Zachodniego  w
odległości 15 km od Kołobrzegu. Posiada wspaniałe warunki do wypoczynku. Czysta plaża zachęca

do kąpieli  morskich i słonecznych. Linia brzegu morskiego jest  wyrównana, plaże są szerokie  i  pokryte drobnym
piaskiem. Ośrodek kolonijny położony jest 600 m od morza, oddalony od drogi głównej, otoczony pasem zieleni z
dużym terenem rekreacyjnym do zabaw ruchowych oraz wydzielonym miejscem na ognisko. Ośrodek posiada plac
zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i piłki plażowej. W ośrodku znajduje się klimatyzowana
stołówka, świetlica, sale do zajęć grupowych, sale do tenisa stołowego, sala telewizyjna, sklepik.

Program
• całodzienna wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie miasta i portu, „Piracka Przygoda”- program oparty na

starych  żeglarskich  zabawach  i  konkursach  oprawiony  muzyka  folkową  i  szantami  (alternatywnie  -
wycieczka do Western City), rejs statkiem Wikingów po Bałtyku

• całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego – Niechorze – latarnia morska i klif, Trzęsacz –
ruiny  kościoła,  Muzeum  Multimedialne  „Na  15  południku”,  punkt  widokowy  na  Wzgórzu  Gosań,
Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd i molo, Wapnica – jezioro Turkusowe

• wyjazd do Parku Rozrywki "Pomerania" (strefy zabaw ze zjeżdżalniami, baseny z kulkami, trampoliny,
boiska, automaty i inne)

• wycieczka autokarowa do Rewala - Park Wieloryba
• wizyta w Aqua-Parku "Laguna" (baseny, basen solankowy, ściana wspinaczkowa, kaskady wodne, masaże i

inne)
• wycieczka do Rogowa – Fort Rogowo (muzeum o tematyce lotniczej)
• warsztaty kulinarne (robimy pizzę)
• zajęcia  sportowo-rekreacyjne:  zawody sportowe  (tenis  stołowy,  piłka  siatkowa,  Mini  Mundial  w piłce

nożnej, wyścigi na wesoło), zabawy terenowe (podchody, Agent), Koloniada – Międzykolonijna Olimpiada
Sportowa, Baloniada (bitwa na balony wodne), turnieje gier z różnych zakatków świata (Bule -Francja,
Molkky-Finlandia,  Kubb-Szwecja),  Szczudła,  Dziwny  rower,  gra  You.fo,  Korfball,  Gąbkowe  Walki
Gladiatorów, Gry poszukiwawcze QR, nauka strzelania z łuku i wiatrówki, warsztaty Dequpage

• bogaty program kulturalno-oświatowy:  pakiet  mega  gier  (twister,  scrabble,  jenga,  bierki  w rozmiarach
XXL),  wybory  Najsympatyczniejszej  Kolonistki  i  Kolonisty  –  „Serduszkowo”,  konkursy:  „Palcem po
mapie”, „Bajkowy Świat”, „Wyprawa na Bezludne Wyspy”, „Randka w ciemno”, „Dzień Europejczyka”,
Poczta francuska, Kalambury, Folwark rozmaitości

• prezentacje artystyczne: prezentacje grup, wakacyjna rewia mody,  pokaz letnich fryzur i makijażu, mini
playback-show, bale przebierańców, konkurs rzeźby w piasku, „Tańce ludzi różnych epok”

• dyskoteki, ognisko z kiełbaskami, kąpiele morskie i słoneczne
• Neptunalia

Świadczenia:
• transport uczestników do ośrodka w Mrzeżynie
• 11 noclegów w pokojach 3-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
• wycieczki autokarowe – jak w programie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę: kierownika, wychowawców, animatora zajęć, ratownika, pielęgniarską na terenie ośrodka, lekarską

na telefon
• bogaty program kulturalno - sportowo – rekreacyjny, sprzęt sportowo – rekreacyjny
• ubezpieczenie NNW

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 1720 zł (cena zawiera podatek VAT)
Przyjmujemy płatności Polskim Bonem Turystycznym

Uwagi: W kolonii mogą brać udział dzieci w wieku szkoły podstawowej.
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