Jastrzębia Góra BAŁTYCKI RELAKS
JASTRZĘBIA GÓRA - jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego
wybrzeża. Urok Jastrzębiej Góry, będącej najdalej na północ wysuniętą częścią Polski, przyciąga co
roku tysiące turystów. Wart uwagi jest wyjątkowo malowniczy, wysoki klif, stale rzeźbiony przez
morskie fale. Oczywiście najważniejszą atrakcją Jastrzębiej Góry jest plaża – może nie najszersza,
ale krajobrazowo jedna z piękniejszych. Niedaleko od Jastrzębiej Góry znajduje się Rozewie – w
którym znajdziemy rezerwat przyrodniczy „Przylądek Rozewski” oraz Latarnię Morską w Rozewiu
Warto przejść się szlakiem w Wąwozie w Lisim Jarze. Koniecznie trzeba zobaczyć najdalej
wysunięty na północ punkt Polski oznaczony obeliskiem „Gwiazda Północy”. Jastrzębia to także
doskonała baza wypadowa na Półwysep Helski czy dalej do Gdańska, Gdyni czy Sopotu.

Termin: 28.07–07.08.2019
Cena: 1350,00 zł

ZAKWATEROWANIE:

OW BAŁTYCKI RELAKS – ośrodek kolonijno- wczasowy położony w Jastrzębiej Górze ze
względu na swoją wielkość oraz doskonałą lokalizację jest idealnym miejscem do wypoczynku i
rekreacji, wszelkiego rodzaju grup zorganizowanych. W ośrodku funkcjonuje własna, nowoczesna
kuchnia wraz z przestronną jadalnią serwującą całodzienne wyżywienie. Atuty ośrodka: położony w
spokojnej dzielnicy Lisi Jar, 500 metrów od latarni morskiej w Rozewiu i tylko 250 metrów od
morza! duży teren, z dala od ruchliwej drogi, cały ogrodzony i monitorowany, duży parking
dla samochodów i autokarów. Pokoje 2,3,4, osobowe w budynku w którym mieści się
restauracja, wszystkie z łazienkami . W ośrodku znajduje się: MINI ZOO a w nim kaczki,
kozy, króliki, gołębie, kury ozdobne, duży i nowoczesny plac zabaw, trampolina,
piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy, sala kinowa, sala taneczna na ok. 200 osób,
świetlice TV, sprzęt karaoke, mini golf, liczne boiska : pełnowymiarowe,
profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, piłka nożna, koszykówka, babington,
unihokej

PROGRAM:

 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdańsk – Ratusz
Głównomiejski, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, Katedra Oliwska; Sopot –
Opera Leśna, molo ; Gdynia - bulwar nadmorski, ORP Błyskawica
 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Hel - (port, jachtowy, dawne domy
rybackie,), Jastarnia ( urokliwe wąskie uliczki, rybacki port z żółtymi kutrami, latarnia
 Wstęp do Fokarium – zwiedzanie Muzeum z wystawa, karmienie fok
 Zwiedzanie Władysławowa-Dom Rybaka, punkt widokowy, Hallerówka”, promenada,
 Wstęp do muzeum motyli,(wystawa najcenniejszych i najciekawszych okazów- motyle i
owady z całego świata
 Wycieczka do latarni morskiej w Rozewiu
 Wstęp do Aquaparku w Redzie z rekinami. - Baseny, zjeżdżalnie, ławeczki z masażerami,
bicze wodne, wodospady. Zjeżdżalnia, jakiej nie ma nigdzie indziej. Wskakując w otwartą
paszczę rekina czeka nas 60-metrowy, niezwykle emocjonujący zjazd. Podświetlony tunel
prowadzi przez rajskie akwarium, w którym pływają prawdziwe rekiny.
 Zwiedzanie Szymbarku – dom do góry nogami, dom Sybiraka, Stół noblisty, Dwór Salino,
Dom Trapera, Muzeum Ciesielstwa i najdłuższa deska świata, Bunkier i pomnik Gryfa
Pomorskiego, Największy fortepian Świata,
 Piracka przygoda – gra terenowa – wyjście grupy i szukanie ukrytego skarbu piratów.
 Dyskoteki na terenie ośrodka
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek - śpiewy i zabawy przy ognisku
 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur,
makijażu,
 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego,
piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody
 Neptunalia - zaślubiny z morzem, tzw Chrzest kolonijny.
 Wakacyjne love, chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą - śluby kolonijne.
 Piękni i Młodzi - Wybory Miss i Mistera
 Dancing King/Queen - Pokaż jak się kręcisz - konkurs tańca
 Śpiewać każdy może zawsze trochę lepiej, nigdy gorzej – konkurs karaoke
 Różne inne gry i zabawy integracyjne

CENA ZAWIERA:










transport autokarem o podwyższonym standardzie
zakwaterowanie – 10 noclegów w ośrodku
wyżywienie – 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę
opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota
ubezpieczenie NNW i KL
program animacyjny
sprzęt sportowy i plastyczny
program turystyczno – rekreacyjny opisany wyżej
nagrody i upominki

ORGANIZATOR:
Biuro Turystyczne „TURYSTA”
Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek
Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12

