
# Pobyt zaczyna się kolacją pierwszego dnia, a kończy obiadem dnia ostatniego # Na każde 15 dzieci 1 opiekun gratis # Na życze-
nie dyskoteka # Potrzebne śpiwory (pościel na życzenie) # Zajęcia programowe (płatne dodatkowo) # Możemy zapewnić transport  

# Można dokupić dodatkowy obiad (ok. 25 - 30zł) lub ognisko z kiełbaskami (ok. 15zł). 

46 OŚRODEK KOLONIJNY W ŁEBIE

Położony 150 m od morza, wśród drzewostanu sosnowego, 
teren ogrodzony. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z łazien-
kami. Do dyspozycji duży, ogrodzony teren, plac zabaw, boiska sportowe, 
korty tenisowe, świetlica, kawiarnia.

47 OŚRODEK KOLONIJNY – FRYDRYCHOWO
Położony w samym centrum Kaszub, wśród lasu sosnowego 

nad jeziorem Mausz. Na terenie znajdują się: place zabaw, kąpielisko, 
przystań ze sprzętem wodnym, boiska i korty. Pokoje 3-6 osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji dzieci: świetlica, sala dyskoteko-
wa, sklepik.

48 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DAGMOR W USTCE
Ośrodek położony ok. 500 m od morza wśród sosnowych 

drzew na ogrodzony, bezpiecznym terenie. Na terenie ośrodka boiska 
sportowe, plac zabaw, miejsce na ognisko. Zakwaterowanie w pokojach 
2-3- 4 osobowych z łazienkami.

51 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN
Ośrodek położony cichym zakątku Kaszub (nieopodal Koście-

rzyny)  nad brzegiem jeziora , w otoczeniu lasów Wdzydzkiego Parku Kra-
jobrazowego. Ośrodek jest ogrodzony i bezpieczny. Posiada piękną  plażę, 
zadaszone miejsce grillowe, boiska sportowe, miejsce ogniskowe, sklepik, 
sale świetlicowe, salę dyskotekową, duży namiot biesiadny, oraz rozległe 
tereny rekreacyjne. Zakwaterowanie w pawilonach murowanych, jedno-
piętrowych, w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

50 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SKIERKA

Położony 5 km za Sulęczynem nad jeziorem Mausz. Na tere-
nie ośrodka boisko do piłki siatkowej, miejsce na ognisko, grill, stoły do 
tenisa, piłkarzyki. Darty – gra w lotki, sklepik, świetlica z telewizorem 
i TV SAT, sala dyskotekowa, plac zabaw dla dzieci, huśtawki, piaskownice, 
stołówka. Domki 5- lub 7- osobowe o wysokim standardzie, wyposażone 
w łazienki z kompletnym węzłem sanitarnym, TV, lodówkę.

Super cena!

52 OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY KLIF
Ośrodek położony w Jastrzębiej Górze. Ośrodek leży tylko 300 

metrów od plaży, niedaleko centrum miasta. Posiada 8.000 m2 przestrze-
ni, boiska, park, miejsce na ognisko i pięknie kwiaty. Do dyspozycji gości 
pozostają: kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, sala do 
gier zręcznościowych, sala dyskotekowa, miejsce na ognisko, w tym dwa 
namioty, stołówka na 100 miejsc. Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobo-
wych z łazienkami.

Biwaki dla klasBiwaki dla klas

49 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DEBRZYNO 
Położony  nad jeziorem w samym centrum Kaszub, wśród so-

snowych lasów. Na terenie znajdują się: boiska, korty tenisowe, stadni-
na koni, kąpielisko, sala dyskotekowa, świetlica, kawiarnia, plac zabaw, 
miejsce ogniskowe. Zakwaterowanie w pokojach 3-6 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym.

Nowość!!!
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