OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 2 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG - PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
I dzień

II dzień

09:00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
12:30 Przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w
Mrzeżynie.
13:00 Obiad.
13:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego
można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny
byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na bank, pokazy
kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i
indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota, zwiedzanie mini zoo,
wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy,
beczkowóz, rower na linie, przejażdżka autem terenowym.
19:00 Kolacja.
20:30 Spacer i przywitanie z morzem.
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:00 Obiadokolacja
18:00 Wyjazd z Ośrodka.

Cena: 215 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 3 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
I dzień

09:00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
13:30 Przyjazd do Ośrodka.
14:00 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
14:30 Obiad.
15:00 Wyjście - przywitanie z morzem.
18:00 Kolacja.
20:30 Spacer po miasteczku
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 219 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 3 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
I dzień

II dzień

III dzień

09:00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
12:30 Przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w
Mrzeżynie.
13:00 Obiad.
13:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego
można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny
byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na bank, pokazy
kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i
indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota, zwiedzanie mini zoo,
wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy,
beczkowóz, rower na linie, przejażdżka autem terenowym.
19:00 Kolacja.
20:30 Spacer i przywitanie z morzem.
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 279 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 4 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
I dzień

09:00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
12:30 Przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w
Mrzeżynie.
13:00 Obiad.
13:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego
można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny
byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na bank, pokazy
kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i
indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota, zwiedzanie mini zoo,
wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy,
beczkowóz, rower na linie, przejażdżka autem terenowym.
19:00 Kolacja.
20:30 Spacer i przywitanie z morzem.
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem – całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 439 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

PROGRAM:

I
dzień

II dzień

POBYT 5 DNIOWY

KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
- POMERANIA FUN PARK

09:00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd do Ośrodka.
13:30 Przyjazd do Ośrodka.
14:00 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
14:30 Obiad.
15:00 Wyjście - przywitanie z morzem.
18:00 Kolacja.
20:30 Spacer po miasteczku
22:00 Cisza Nocna

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

V dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 459 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

PROGRAM:

I
dzień

POBYT 5 DNIOWY

KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
MIĘDZYZDROJE WOLIN – TRZĘSACZ

16:00 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem – całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
15:00 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja, spacer nad morze
22:00 Cisza Nocna

V dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 519 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 5 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
I
dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem – całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

V dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 535 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 6 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
POMERANIA FUN PARK
I
dzień

II dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, gry i zabawy na plaży
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja (ognisko)
22:00 Cisza Nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

V dzień

VI dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, gry i zabawy na plaży
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 539 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 6 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO – WESTERN CITY
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
I
dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami

V dzień

VI dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja
20:00 Czas wolny
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 679 PLN
TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO
TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

POBYT 6 DNIOWY

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 7 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ –
I dzień

II dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IV dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

V dzień

VI dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna
8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja
20:00 Czas wolny
22:00 Cisza nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04
VII dzień

POBYT 7 DNIOWY

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 695 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 9 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO – WESTERN CITY
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
I
dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu. (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IV
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

V
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VI
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO
TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

POBYT 9 DNIOWY

VII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VIII
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna
8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

IX
dzień

Cena: 930 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 10 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
POLIGON TRZEBIATÓW
I
dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu. (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IV
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

V
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VI
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 10 DNIOWY

VII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VIII
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Wycieczka –Poligon Trzebiatów. Program: Słowiańska Przygoda
Pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z
wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
- strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka
- pisanie gęsimi piórami, mielenie zboża
- wypiekanie podpłomyków, lepienie glinianych naczyń, tkactwo.
- własnoręczne bicie średniowiecznych monet.
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
- strzelanie z łuku
- bieg w średniowiecznych nartach
- cięcie mieczem, dyby, klatka
- machiny oblężnicze - strzelanie z katapult oraz skorpiona – nowość ☺
- rzut toporem i oszczepem
- walka na kopie, jazda na koniu lub kucyku
- średniowieczny bilard – nowość ☺
- poszukiwanie skarbów, starych monet, przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii, rytuałów, zasad postępowania słowian i wikingów.
- zwiedzanie ,,Zaścianka” – bogato wyposażony skansen w stylu sali rycerskiej.
Każdy z uczestników otrzyma swoje nowe wczesnośredniowieczne imię oraz pamiątkowy certyfikat.
15:30 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IX
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna

X
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 1095 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 12 DNIOWY

Program:
KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
POLIGON TRZEBIATÓW
WIOSKA HOBBITÓW
I
dzień

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu. (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

III
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IV
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

V
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VI
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

POBYT 12 DNIOWY

VII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka do Wioski Hobbitów w Sierakowie:
Zwiedzanie Wioski Hobbitów i OFERTA CYSTERSKA która obejmuje warsztaty:
- "Tajemnice pracowni Gandalfa",
- "Od owieczki do niteczki",
- "Decupage" - sztuka zdobienia. Czas trwania warsztatów - 3h
Są to zajęcia manualne, w trakcie których dzieci poznają tajniki powstawania wełny, przędzenia i filcowania, zdobią różne przedmioty i
bawią się wyrabiając różne ozdoby ze skórek, ozdabiają przedmioty ucząc się sztuki decupage lub uczą się zasad wykonania ozdób
metodą quilling.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VIII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IX
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Wycieczka –Poligon Trzebiatów. Program: Słowiańska Przygoda
Pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z
wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
- strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka
- pisanie gęsimi piórami, mielenie zboża
- wypiekanie podpłomyków, lepienie glinianych naczyń, tkactwo.
- własnoręczne bicie średniowiecznych monet.
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
- strzelanie z łuku
- bieg w średniowiecznych nartach
- cięcie mieczem, dyby, klatka
- machiny oblężnicze - strzelanie z katapult oraz skorpiona – nowość ☺
- rzut toporem i oszczepem
- walka na kopie, jazda na koniu lub kucyku
- średniowieczny bilard – nowość ☺
- poszukiwanie skarbów, starych monet, przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii, rytuałów, zasad postępowania słowian i wikingów.
- zwiedzanie ,,Zaścianka” – bogato wyposażony skansen w stylu sali rycerskiej.
Każdy z uczestników otrzyma swoje nowe wczesnośredniowieczne imię oraz pamiątkowy certyfikat.
15:30 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

X
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

XI
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna

XII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO
TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

POBYT 12 DNIOWY
Cena: 1159 PLN

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

Program:

I
dzień

POBYT 14 DNIOWY

KOŁOBRZEG – PIRACKA PRZYGODA
ZIELENIEWO - WESTERN CITY
POMERANIA FUN PARK
MIĘDZYZDROJE – WOLIN – TRZĘSACZ
POLIGON TRZEBIATÓW
WIOSKA HOBBITÓW

16:30 Zakwaterowanie w Ośrodku Bryza w Mrzeżynie.
17:30 Obiadokolacja
18:00 Wyjście do miasteczka.
19:30 – 22:00 Gry i zabawy na terenie ośrodka.
22:00 Cisza Nocna

II
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

III
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu w programie: zwiedzanie miasta i starówki, m.in. Bazylika
Konkatedralna, Ratusz, Pomnik Dunina, spacer nabrzeżem pasażerskim w porcie, spacer promenadą wzdłuż plaży do Pomnika Zaślubin
z Morzem i do molo.
Latarnia morska w Kołobrzegu - zabawa „Piracka Przygoda” - Program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach
oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego,
taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs "Ogniem i Mieczem", nauka szanty,
tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin. Program realizowany podczas wycieczki do
Kołobrzegu. (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
17:30 Obiadokolacja
19:00 zabawa muzyczna, gry i zabawy sportowe.
22:00 Cisza Nocna

IV
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

V
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Zieleniewa, udział w programie "Dziki Zachód Show" - poznajemy poprzez zabawę klimat westernu i wioski indiańskiej.
W programie: kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon, na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom,
ścianka wspinaczkowa, kule wodne, dojenie koz, labirynt, mechaniczny byk rodeo, przejażdżka bryczką indiańskie narty, napady na
bank, pokazy kaskaderskie, scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego, konkursy z nagrodami, gorączka złota,
zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, zwiedzanie western city, beczka śmiechy, beczkowóz, rower na linie, przejażdżka
autem terenowym.
14:00 Obiad, czas wolny
18:00 Ognisko z kiełbaskami
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

VI
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO
TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

POBYT 14 DNIOWY

VII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wyjazd do Parku Rozrywki „Pomerania” - 3000 m2 czystej zabawy. Jedyna taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych
placów zabaw typu małpi gaj znajdziecie wiele innych atrakcji. Strefy zabaw dostosowane do wieku dziecka, zjeżdżalnie tradycyjne,
rolkowe i tubowe, baseny z kulkami, trampoliny, strefa boisk, kolejka, automaty i wiele innych atrakcji, które rozmieszczone są pośród
bajkowej dekoracji. http://parkpomerania.pl/ (suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka
wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza Nocna

VIII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

IX
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka do Wioski Hobbitów w Sierakowie:
Zwiedzanie Wioski Hobbitów i OFERTA CYSTERSKA która obejmuje warsztaty:
- "Tajemnice pracowni Gandalfa",
- "Od owieczki do niteczki",
- "Decupage" - sztuka zdobienia. Czas trwania warsztatów - 3h
Są to zajęcia manualne, w trakcie których dzieci poznają tajniki powstawania wełny, przędzenia i filcowania, zdobią różne przedmioty i
bawią się wyrabiając różne ozdoby ze skórek, ozdabiają przedmioty ucząc się sztuki decupage lub uczą się zasad wykonania ozdób
metodą quilling.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

X
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

XI
dzień

8:00 Śniadanie
9:00 Wycieczka –Poligon Trzebiatów. Program: Słowiańska Przygoda
Pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z
wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
- strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka
- pisanie gęsimi piórami, mielenie zboża
- wypiekanie podpłomyków, lepienie glinianych naczyń, tkactwo.
- własnoręczne bicie średniowiecznych monet.
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
- strzelanie z łuku
- bieg w średniowiecznych nartach
- cięcie mieczem, dyby, klatka
- machiny oblężnicze - strzelanie z katapult oraz skorpiona – nowość ☺
- rzut toporem i oszczepem
- walka na kopie, jazda na koniu lub kucyku
- średniowieczny bilard – nowość ☺
- poszukiwanie skarbów, starych monet, przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii, rytuałów, zasad postępowania słowian i wikingów.
- zwiedzanie ,,Zaścianka” – bogato wyposażony skansen w stylu sali rycerskiej.
Każdy z uczestników otrzyma swoje nowe wczesnośredniowieczne imię oraz pamiątkowy certyfikat.
15:30 Obiad, czas wolny
18:00 Kolacja
20:00 Wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

XII
dzień

8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza nad morze, wycieczka po miasteczku – zakup pamiątek, czas wolny
13:00 Obiad, czas wolny – gry i zabawy na terenie ośrodka
18:00 Kolacja, wyjście na plaże – zachód słońca
22:00 Cisza Nocna

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

OŚRODEK KOLONIJNY „BRYZA“
TRZEBIATOWSKA 17, 72-330 MRZEŻYNO

MORSKA PRZYGODA /OW BRYZA MRZEŻYNO

TEL. 913866288, 607478881
WWW.BRYZA-MRZEZYNO.COM.PL
ORGANIZATOR TURYSTYKI Z021/02/04
XIII
dzień

XIV
dzień

POBYT 14 DNIOWY

8:00 Śniadanie
9:00 Spotkanie z przewodnikiem - całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego z program: Niechorze – latarnia morska,
klif; Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku” Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu
Gosań, Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo; Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie.
(suchy prowiant na wycieczkę – bułka/kanapka, batonik, bułka słodka, owoc, butelka wody min. 0,5l).
18:00 Obiadokolacja, czas wolny
22:00 Cisza nocna
8:00 Śniadanie
9:30 Wycieczka piesza na plaże, pożegnanie z morzem.
11:00 Wyjazd z Ośrodka. (suchy prowiant na drogę)
13:30 Powrót do domu.

Cena: 1329 PLN
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w OW Bryza Mrzeżyno, wyżywienie - śniadania, obiady, kolacje/suchy prowiant, transport
autokarem podczas wycieczek, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, miejsca gratis dla opiekunów (1/15)
całodobowa opieka koordynatora ze strony ośrodka.
*Kalkulacja dla grupy min. 25 osobowej lub jej wielokrotności, mniejsze grupy prosimy o kontakt

TY WYZNACZASZ TERMIN WYJAZDU MY SIĘ DOSTOSOWUJEMY
POTRZEBUJESZ TRANSPORT? ORGANIZUJEMY TRANSPORT AUTOKAROWY GRUP Z CAŁEJ POLSKI

