
Kolonie 8-12 lat                                                                           

POMORZE  
                                     Łeba 

                                   

                                                                                                              

Łeba – parkowy zawrót głowy i nie tylko… 

 

Łeba - to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu.  

W programie warsztaty, wizyty w muzeach, liczne gry i zabawy integracyjne . Nie zabraknie 

czasu  również na  odpoczynek i plażowanie. 

 

 

TERMINY TURNUSÓW 

KLEB1/20 08.07 - 17.07.2020 

 

CENA:  1615 zł 
    
PROGRAM 

 

- wizyta w Muzeum Bursztynu – odkryjecie tajemnice powstania bursztynu i nie tylko…, 

- ILLUZEUM –  SAM DOTYKASZ, KRĘCISZ, UKŁADASZ I PRZESTAWIASZ, czyli to, 

co wszyscy lubią najbardziej - to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 

Interaktywne eksponaty, trochę nauki a przede wszystkim dobra zabawa, 

-Muzeum Motyli – prywatna kolekcja licząca  ponad 5000 okazów, 

- warsztaty bursztynnicze - poznacie kilka ciekawostek o bursztynie ( m.in. jego 

pochodzenie, największe okazy, szlak bursztynowy), zajęcia warsztatowe polegające na 

szlifowaniu i polerowaniu bursztynów przez uczestników, pamiątki z bursztynem – 

samodzielne wykonanie pamiątek zawierające bursztyn np. serduszka, kształtki, 

- warsztaty pozłotnicze – ozdabianie przedmiotów folia aluminiową lub płatkami metali, 

- warsztaty garncarskie – zapoznanie się z metodami lepienia garnków. Wykonywanie przez 

uczestników różnych przedmiotów metodą wałeczkową lub z użyciem foremek, 

- konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera, 

- spacery po okolicy m.in. : port jachtowy, piernikowy dom do góry nogami, 

- Pogoń za przemytnikami – super zabawa przy jednoczesnym sprawdzeniu współpracy w 

grupie, 

-  Złoty Skarb – świetna gra dla miłośników tajemniczych przygód i poszukiwaczy skarbów, 

- Zabawy integracyjne: K jak Koleżeński, Co  jest czyje?, Kogo brakuje?, Lubię to! 

Bezludna wyspa, Kim jestem?, 

- konkurs budowli piaskowych z nagrodami, 

- festiwal kolorów – bitwa na kolory  z użyciem  naturalnego,  nietoksycznego proszku Holi, 

a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi, 

- wodna bitwa balonowa,- 

 Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, 

- plażowanie i kąpiele w morzu, 

- zajęcia plastyczne: pocztówka wykonana różnymi technikami z udziałem naturalnych 

materiałów (piasek, muszelki, szyszki), tworzenie witraży o tematyce morskiej, - pokaz 

mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury i makijaże, 

 - turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka nożna - kadra kontra koloniści, 



- program animacyjny, zajęcia sportowe, 

- grillowanie w plenerze, 

- kąpiele w basenie na terenie ośrodka: koszykówka  i siatkówka wodna, aquaaerobik, 

- dyskoteki! 

 

 

zakwaterowanie 

Ośrodek Wczasowy Rekreacyjny NORD  www.nordcampleba.pl  położony ok. 800 m od 

plaży. Pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: hala 

tenisowo - rekreacyjna z oświetleniem (alternatywnie kort tenisowy, 2 boiska do siatkówki, 2 

boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, badminton), basen, plac zabaw na powietrzu,  

salka zabaw ze zjeżdżalniami, basen z kulkami, boisko do piłki siatkowej plażowej, stoły do 

tenisa stołowego, zadaszony grill, jadalnia. 

 

wyżywienie 

3 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na 

drogę powrotną. 

 

transport 
Autokar turystyczny pod opieką wychowawców. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po 

godz. 16:00. Transport za dopłatą wg tabelki. 

                                                           

świadczenia w cenie 

9 noclegów,  wyżywienie, ubezpieczenie, opieka wychowawców,  realizacja programu. 

 

uwagi 
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem 

do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. 

 

miejsca wyjazdu i dopłaty do połączeń antenowych 

 

 

Gdynia  Elbląg Olsztyn Ostróda 

80 zł 80 zł 90 zł 100 zł 

 

http://www.nordcampleba.pl/

