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Dzień 1. 

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do Ustronia 

Morskiego. 

 

Dzień 2.  

Przyjazd do miejscowości Ustronie Morskie, zakwaterowanie w ośrodku, obiad. 

Zapoznanie się z okolicą. Popołudniowe zajęcia integracyjne. Kolacja, nocleg.  

 

Dzień 3.  

Śniadanie, przejazd do Kołobrzegu, wizyta w Oceanarium, Latarni morskiej, 

Muzeum Minerałów oraz spacer po molo. Czas wolny. Powrót do ośrodka, obiad. 

Popołudniowe plażowanie. Kolacja. Wieczorne kalambury. Nocleg. 

 

Dzień 4. 

Śniadanie, plażowanie. Obiad. Popołudniowe gry i zabawy. Kolacja. Wieczór z 

gwiazdami – noc filmowa. Nocleg. 

 

Dzień 5. 

          Śniadanie, przejazd do Koszalina. Wycieczka Koszalińską Koleją Wąskotorową z 

prelekcją ekologiczną. Powrót do hotelu. Obiad. Popołudniowe plażowanie. Kolacja. 

Ognisko z kiełbaskami.  Nocleg. 

 

Dzień 6.  

Śniadanie, przejazd do Mielna, wycieczka Statkiem po jeziorze Jamno (zależne od 

terminu). Kolejno przejazd do miejscowości Dobrzyce, spacer po Ogrodach 

Tematycznych Hortulusa. Są to ogrody tematyczne, w których m.in. znajduje się 

największy na świecie labirynt grabowy, który został stworzony z 18 tyś. Sztuk sadzonek! 

Powrót do ośrodka. Obiad. Plażowanie. Kolacja. Wieczór karaoke + dyskoteka 

pożegnalna. Nocleg. 
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Dzień 7.  

             Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z morzem. Przejazd do Poznania, 

spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta m.in.: Ostrów Tumski z Katedrą, Stary 

Rynek z Ratuszem, Wzgórze Przemysła, Plac Wolności, Dzielnica Cesarska. Czas na zakup 

pamiątek. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd do Nowego Sącza w późnych 

godzinach wieczornych. 

 

 

Cena : skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem, 

- 5 noclegów + wyżywienie FB (śniadanie, obiad i kolacja); 

- opieka pilota/przewodnika/animatora; 

- przewodnik miejski po Poznaniu; 

- opłaty drogowe i parkingowe; 

- ubezpieczenie  NNW; 

- bilety wstępu: Oceanarium w Kołobrzegu, Latarnia Morska, Muzeum Minerałów, 

Koszalińska Kolejka Wąskotorowa, Ogrody Tematyczne Hortulusa, rejs statkiem 

po jeziorze Jamno, 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

 

Cena nie zawiera: 

- rejs statkiem po jeziorze Jamno, 

 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych 

miejsc. 
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