
                                                                  Możliwość wykorzystania bonu turystycznego

Obóz dla dzieci i młodzieży – Pogorzelica 2021
Kołobrzeg - Niechorze – Pogorzelica -Trzęsacz - Międzyzdroje - Wapnica   

PROGRAM OBOZU – wycieczki przyrodnicze 
Międzyzdroje i Wapnica 
Rezerwat Żubrów, gdzie oprócz żubrów zobaczymy: orły, sarny, jelenie.
Najwyższe klify nad morzem Bałtyckim. 
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. 
Promenada w Międzyzdrojach, Aleja Gwiazd, muzeum figur woskowych, molo.

Niechorze   i Trzęsacz
Muzeum Rybołówstwa Morskiego, a tam zajęcia „Flora i Fauna Wybrzeża Bałtyku”
Przejazd koleją wąskotorową do dworca Niechorze Latarnia. Zwiedzanie Motylarni i prelekcja pt.         
"Życie i Zwyczaje Motyli Tropikalnych". Wśród swobodnie latających motyli uczniowie dowiedzą się         
o cyklu życia motyli, poznając ich zwyczaje i tajemnice. Przejazd koleją wąskotorową z dworca              
Niechorze do Trzęsacza, zwiedzanie. Powrót koleją z Trzęsacza do Niechorza.

Kołobrzeg
Spacer do portu, rejs statkiem po morzu wejście na wystawę minerałów (możliwość zakupu), dalej 
promenadą nadmorską do molo – zwiedzanie i czas na pamiątki. Uczestnictwo w grze miejskiej i 
rozwiązywanie przygotowanych zadań. Uczestnicy są podzieleni na kilka grup. Przewodnik przekazuje 
mapy, na których są wyznaczone miejsca spotkań i zadania do rozwiązania (dużo dobrej zabawy).

Dobrzyca   
Zabawa w Labiryntach Ogrodowych. Centralnym jego punktem jest największy na świecie labirynt 
grabowy, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, 
ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długość jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km. W korytarzach 
labiryntu uczniowie będą uczestniczyć w rywalizacji z podziałem na grupy, co gwarantuje doskonałą 
zabawę. W jego sercu znajduje się 20-metrowa wieża widokowa, a z niej można obserwować 
rywalizację poszczególnych grup. 
Zwiedzanie ogrodów tematycznych m.in.: ogród japoński, francuski, śródziemnomorski oraz 
związany ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Ogrody użytkowe: ziołowy i warzywny. 
Na terenie ogrodów znajduje się również: grota, jaskinia oraz liczne elementy małej architektury.

Inne zajęcia programowe  
Wycieczki rowerowe trasami rowerowymi wzdłuż morza po drodze ścieżki edukacyjne.
Kąpiele wodne i słoneczne, gry i zabawy z piłką. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki. 

Terminy turnusów 8 dniowych. Cena turnusu od osoby 1 580 zł 
26.06. – 03.07.2021r.  /  04.07. – 11.07.2021r.  /  25.07. –  01.08.2021t.                                      
Płatności na konto biura Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL
mBank 41 1140 2004 0000 3002 7789 7544. Pierwsza wpłata rezerwacyjna 580 zł.
 
Cena nie zawiera - dla osób zainteresowanych jest możliwość uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy 
konnej.  Zainteresowane osoby przy zapisaniu się na obóz otrzymają informację.

Cena zawiera: wymieniony program pobytu, noclegi w miejscowości Pogorzelica w pokojach z 
łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja. Posiłki rozpoczynamy od obiadu i 
kończymy obiadem w ostatni dzień wycieczki. Kadrę instruktorsko-wychowawczą, na wodą opiekę 
ratownika, ubezpieczenie. Przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w: klimatyzację, 
regulowane siedzenia, pasy bezpieczeństwa.
Organizator - Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL http://www.juniortravel.pl/                                    
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań tel. 721-514-113 wycieczkiszkolne@o2.pl 
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