
Kolonie 9-13 lat, obóz 14-17 lat                     POMORZE ZACHODNIE 

                             ŚWINOUJŚCIE 

                                   

                                                                                                              

TAJEMNICE FORTÓW ŚWINOUJŚCIA 

 
ŚWINOUJŚCIE. To uzdrowisko, port morski, słońce, złoty piasek i niezwykłe krajobrazy. W 

programie między innymi zabawa w Wiosce Wikingów, spotkanie oko w oko z XIX - 

wiecznym Pruskim Komendantem, gry i zabawy i kąpiele słoneczne na jednej z 

najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. W Świnoujściu nie można się nudzić. Jedna wizyta to 

za mało, żeby je w pełni poznać, ale wystarczająco aby się w nim zakochać i chcieć już 

zawsze do niego wracać. 

 

TERMINY TURNUSÓW     

KSWK2/20  20.07-30.07.2020 

KSWK3/20   11.08-21.08.2020 

 

CENA: 1650 zł 
    
PROGRAM 

- wizyta w Wiosce Wikingów, gdzie na kilka chwil przeniesiemy się w czasy średniowiecza. 

Tu wszystkiego można dotknąć, założyć hełm i zakręcić kołem garncarskim. W trakcie 

pobytu warsztaty pisania gęsim piórem, strzelanie z łuku i musztra wczesnośredniowieczna. 

Te wszystkie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy się tu zręczność, 

czas i orientacja w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki ze smacznymi 

dodatkami 

-  wycieczka do Międzyzdrojów – zwiedzanie miasta kolejką turystyczną „ Międzyzdroje 

Express”, podczas której poznacie historię miasta, jego klimat i charakter, 

- spacer po Świnoujściu - promenada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promowy -   

jeden z najnowocześniejszych na Bałtyku,  

- 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 , nocne zbieranie bursztynu - 

program realizowany po zmroku z zastosowaniem lamp UV na terenie plaży, grupę dzielimy 

na pary, każda para otrzymuję latarkę UV i woreczek na bursztyny, 

- wizyta w Forcie Gerharda - szkolenie wojskowe  przeprowadzone przez Pruskiego 

Komendanta - próba ciemności, wojskowa musztra, pomyślne przejście szkolenia kończy 

się pasowaniem na kadeta. Na zakończenie ognisko  z pieczeniem kiełbasek, 

- spacer do Wiatraka - wizytówki Świnoujścia, Fortu Anioła i Fortu Zachodniego,  

- Szlakiem Fortów Świnoujścia - gra terenowa Fort Anioła. Zadania umysłowe i 

sprawnościowe - dzięki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie niezdobyte 

dotąd forty, podsumowanie gry, wręczenie nagród dla najlepszej drużyny, 

- dla aktywnych - poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni 

zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne. To świetna forma aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 

- wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera, 

- konkurs budowli piaskowych z nagrodami, 

- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, 

- plażowanie i kąpiele w morzu, 



- program animacyjny, zajęcia sportowe, 

- dyskoteki. 
 

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE ( przy grupie min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą 

wytyczne MENu : 

- Heide Park (Niemcy) - całodzienny pobyt w Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od osoby 

200 zł  + 24 euro. 
 

 
 

 

zakwaterowanie 

Dom Wczasowy KALISZANKA www.dwkaliszanka.pl położony ok. 300 m od morza. Pokoje 

3,4,5,6-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, sala TV,  

na każdym piętrze hol z TV. 

 

wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 

Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

 

transport 
Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców. 

Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00. Transport za dopłatą wg tabelki. 

 

świadczenia w cenie 

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

 

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 

 

 

 

Olsztyn Ostróda Bydgoszcz Piła 

180 zł 170 zł 160 zł 140 zł 

 

http://www.dwkaliszanka.pl/

