
 

MORZE BAŁTYCKIE - SZTUTOWO 
ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM BAŁTYCKIM 

05.06.2022 – 13.06.2022 
 

w programie między innymi: 

 Całodniowa wycieczka autokarowa do Gdaoska, podczas której zwiedzimy miasto Gdaosk gdzie 
zobaczymy m.in.  Stare Miasto słynące ze swoich zabytków – zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem, Fokarium w Gdaosku gzie będziemy mogli dowiedzied się więcej o życiu tych 
ssaków, a także zobaczymy ich karmienie i wysłuchamy 
prelekcji na ich temat. 

 Park Mierzei Wiślanej –  zobaczymy  największą w Europie 

kolonię lęgową kormoranów – zwiedzanie z przewodnikiem 

 Krynica Morska – zapoznamy się z atrakcjami miejscowości  

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 

 
ZAKWATEROWANIE 

 Pensjonat Baron***Położony jest w nadmorskiej miejscowości Sztutowo na terenie Parku 
Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. W Sztutowie znajdziecie czyste i szerokie plaże, które są 
doskonałym miejscem do wypoczynku i kąpieli morskich. Duża ilośd zieleni stwarza niepowtarzalny 
klimat oraz sprawia, iż jest przyjazny dla wszystkich.Ośrodek posiada wspaniałą infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną, w której skład wchodzą: boisko wielofunkcyjne (koszykówka/siatkówka), 
boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, sala dyskotekowa, kryty basen,basen odkryty, bilard, piłkarzyki, 
plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill i ognisko 

. 
 

WYŻYWIENIE 
4 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane, podwieczorek 
podawany podczas obiadu, suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wycieczki organizowane w trakcie 
pobytu. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
 

 
 
 
 
 
 

http://zielonaszkola.pl/co-zwiedzic/sztutowo/


Cena obejmuje:    
 transport komfortowym autokarem (wyjazd w godzinach wieczornych, powrót w godzinach porannych) 

 ubezpieczenie Uniqa (NNW 10000 zł) 

 nocleg w pokojach2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, tv, wifi 

 pełne wyżywienie (śniadania, kolacje, obiady serwowane + podwieczorki) 

 opiekę pielęgniarki  oraz lekarza (na wezwanie) oraz podstawowe środki opatrunkowe 

 korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 dyskoteki 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek poza posiłkami 

 suchy prowiant na drogę powrotną 

 całodniową  wycieczkę do Gdaoska 

 zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdaosku 

 zwiedzanie Fokarium Gdaosk oraz uczestnictwo w prelekcji 

 wycieczkę do Krynicy Morskiej 

 wycieczkę do Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej 
 

 

Ramowy program kolonii: 
05.06. 
Zbiórka w umówionym miejscu w godzinach wieczornych, wyjazd pod opieką kadry do Sztutowa. Planowany 
przyjazd na ośrodek ok. godz. 08:00.  
06.06. – 12.06. 
Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, śniadanie. Spotkanie organizacyjne, przedstawienie wytycznych GIS, MZ i 
MEN w dobie Covid-19, przypomnienie przepisów BHP i Ppoż, podział na grupy, przydział kadry. Realizacja 
programu wypoczynku ( gry, zabawy, kąpiele morskie, spacery, dyskoteki,  realizacja wycieczek itd.) 
12.06. 
Wykwaterowanie. kolacja, pobranie suchego prowiantu na drogę. Przypomnienie zasad BHP podczas podróży. 
13.06 ok. godz. 06:00 Planowany przyjazd w miejsce zbiórki   
 
 

Cena:  1059 zł/os. 
 

Ważne 
Pierwszym posiłkiem jest śniadanie  w dniu przyjazdu, a ostatnim kolacja  w dniu wyjazdu i suchy prowiant na 

drogę powrotną. Wskazane jest zabranie legitymacji szkolnej, stroju kąpielowego, obuwia domowego, 
sportowego, kremów z filtrami UV, nakryd głowy. 

 
Wypoczynek dzieci z BT Young Traveler organizowany jest ściśle według wytycznych GIS, MZ oraz MEN 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „Young Traveler” Organizator Wypoczynku Dzieci i 
Młodzieży  Bogusław Kędzior 

ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów 
 tel. 514-747-272, e-mail:youngtraveler@wp.pl 

Organizator jest uprawniony do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, 

poz. 67 ze zmianami). oraz posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/39/2015ING 

Bank Śląski nr. konta 69 1050 1562 1000 0092 0887 3274 


