JANTAR 20.08-30.08
JANTAR Wieś na szlaku Żuławskiej Kolei Dojazdowej.
Leży pomiędzy Mikoszewem a Stegną. Przez te obszary
przechodził niegdyś szlak bursztynowy. Co roku w okresie
wakacji letnich odbywają się tutaj Mistrzostwa Świata w
Poławianiu Bursztynu.
ZAKWATEROWANIE

Komfortowe pokoje w drewnianym pawilonie.
W pawilonie drewnianym znajdują się apartamenty z
dwiema sypialniami dwuosobowymi, pokojem dziennym
z dwoma miejscami noclegowymi oraz przestronnymi
balkonami. Pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny i TV
WYŻYWIENIE

4 posiłki
Śniadania i kolacje bufetowe
Obiad serwowany, podwieczorek
TRANSPORT

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, WC, DVD.
Transport realizuje firma Mario z Bełku.
ZAPEWNIAMY

Zakwaterowanie, wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę
wychowawczą i instruktorów językowych, opiekę medyczną,
transport, bogaty program, zajęcia rekreacyjne i językowe,
ubezpieczenie NNW do kwoty 5000 zł.
PROGRAM

WYPOCZYNEK I PLAŻOWANIE NAD MORZEM
WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
GRILL Z KIEŁBASKAMI
3 WYCIECZKI AUTOKAROWE:
GDAŃSK
(CENTRUM HEWELIANUM, STARÓWKA)
Centrum Hewelianum
Jak powstaje diament? Skąd wiadomo, że Ziemia jest
okrągła? Czy trudno jest zbudować igloo? Jaki wiek mają
nasze uszy? Cztery stałe wystawy interaktywne porwą Was
w pasjonującą i inspirującą podróż - powrócicie z niej
odmienieni.

1599 ZŁ

Różnorodne atrakcje gdańskiego centrum nauki odkryją
przed Wami niezwykłość otaczającego świata i naukowe
zagadki. Park wokół Centrum Hewelianum, z jedynymi w
swoim rodzaju punktami widokowymi, pozwoli Wam
zobaczyć Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy.
Różnorodne atrakcje gdańskiego centrum nauki odkryją
przed Wami niezwykłość otaczającego świata i naukowe
zagadki. Park wokół Centrum Hewelianum, z jedynymi w
swoim rodzaju punktami widokowymi, pozwoli Wam
zobaczyć Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy.
GDYNIA I SOPOT
MOLO W SOPOCIE
Molo to jeden z najpopularniejszych polskich obiektów
rekreacyjno-imprezowych, wizytówka kurortu.
Obiekt składa się z 2 części: drewnianej i lądowej. Część
drewniana (spacerowa) obejmuje, oprócz głównego
pomostu
(511,5 m z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki
Gdańskiej), pokłady dolne oraz pokład boczny, które
umożliwają przybijanie statków pasażerskich oraz
jachtów.
GDYNIA (AKWARIUM W GDYNI)
Akwarium Gdyńskie to niezwykłe miejsce w centrum
miasta. Można tu zobaczyć niezwykłe gatunki ryb, płazów
i gadów pochodzących z różnych rejonów świata, np. z
Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego
kontynentu. Tutaj na dzieci czekają warsztaty edukacyjne
oraz zwiedzanie wystaw akwarium.
MALBORK NOCĄ
Wyprawa do Zamku Krzyżackiego w Malborku Nocą na
spektakl Krzyżem i Mieczem. Spektakl realizowany jest w
oparciu o światło i dźwięk.
ZAJĘCIA REKREACYJNE
Zajęcia ruchowe, sportowe, integracyjne, quizy,
dyskoteki, noce filmowe, zajęcia plastyczne, konsole PS4
i Xbox
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Zajęcia oparte o komunikację, pracę z tabletami, projekty
językowe, piosenki, gry planszowe, gry językowe.
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