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O Ś R O D E K  R U T E X

rzeżyno – osada, nadmorska miejscowość

wypoczynkowa w północno-zachodniej Polsce,

w województwie zachodniopomorskim, w

gminie Trzebiatów. Położona nad Morzem

Bałtyckim, u ujścia rzeki Regi.

R U T E X
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OśrodekOśrodek

mrzeżynomrzeżyno

MM

iejscowość letniskowa z kąpieliskiem morskim.
Usytuowany jest tu port morski, będący jedną z baz
rybołówstwa morskiego. Przy pasie wydm rozciąga się
las, gdzie można udać się na spacery. o piękne
miejsce, w którym znajdują się piaszczyste, szerokie i
czyste plaże, wyróżnione Błękitną Flagą –
odznaczeniem, które otrzymują tylko
najbezpieczniejsze i najczystsze kąpieliska w Polsce.

MM

W ośrodku znajduje się duża jadalnia na 150 osób,
bogato wyposażona świetlica, boiska do gry w piłkę
nożna, siatkówkę i koszykówkę, basen letni, kryty z
podgrzewaną wodą oraz miejsce do zorganizowania
ogniska lub grilla. Na terenie ośrodka odbywają się
dyskoteki dla uczestników z Dj pod gołym niebem.

Obiekt zajmuje powierzchnie 1,5 ha i jest położony
w odległości około 400 m od morza.  

HTTPS://WWW.OKW-RUTEX.PL/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85pielisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Mrze%C5%BCyno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybo%C5%82%C3%B3wstwo


Zakwaterowanie w Ośrodku

Wypoczynkowym Rutex w pokojach 3,4,5

osobowych (większość pokoi 4 osobowych).

Pokoje wyposażone w łazienki, telewizory.

Na terenie ośrodka boisko do piłki nożnej i

siatkowej, świetlica, plac zabaw.

Wyżywienie: śniadanie, obiad,

podwieczorek, kolacja. Śniadanie i kolacje w

postaci bufetu.

Realizacja programu kolonii.

Ubezpieczenie NNW.

Ceny biletów i koszty przewodników w

zwiedzanych obiektach

 Opieka wykwalifikowanej kadry.

 Zatrudnienie profesjonalnego animatora

zajęć rekreacyjnych

Transport autokarem z klimatyzacją.

Opieka pielęgniarska 24/h.

Opieka ratownika podczas korzystania z

kąpieli.

Opieka wykwalifikowanej kadry

pedagogicznej.
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ŚwiadczeniaŚwiadczenia
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Żołnierska przygoda, a w niej dzieci skorzystają z

tor przeszkód, mini golfa, Pantherturm (nasz

czołg), wejście do czołgu, obsługa wieży,

obserwacja przez lornety obserwacyjne. Czeka ich

również nie lada wyzwanie bo przejście przez niski

park linowy,  nie obędzie się bez budowa szałasu i

uzdatniania wody pitnej. A wisienką na torcie

będzie możliwość poczucia się jak prawdziwy

żołnierz i będą mieli możliwość strzelania z

karabinków ASG ( bezpieczna "amunicja")

Park Wieloryba - Dzieci zapoznają się z

tajemnicami podwodnego świata. Zobaczą około

100 modeli zwierząt morskich. Spotkają gadające

papugi, jak również odnajdą prawdziwy skarb

Czarnobrodego wraz z animatorami, którzy

zapewnią świetną rozrywkę.

Wycieczka do Trzęsacza - znajduje się tam

Muzeum Multimedialne w Trzęsaczu dzieci

odbędą tam niezwykłą podróż w czasie.

Multimedialne bodźce oddziałują na wszystkie

zmysły. Dzieci przeniosą się do fascynującego

świata, gdzie baśnie przeplatają się z żywą nauką.

Historia Ruin Kościoła w Trzęsaczu i legenda o

Zielenicy nie będą już dla dzieci tajemnicą.

wycieczkiwycieczki



- konkurs grupowy na najciekawsze rzeźby piaskowe z wykorzystaniem lokalnej fauny

- konkurs na najsympatyczniejszą kolonistkę/kolonistkę turnusu 2022

- konkurs na czystość w pokojach, z przymrużeniem oka ;)

- "talentownia" - czyli przegląd talentów uczestników kolonii - dla chętnych :)

WRSZTATY TWÓRCZO
- PLASTYCZNE

ANIMACJE I
ATRAKCJE RUCHOWE:

nadmorskie wspomnienia - tworzenie zero

waste - stateczków, które będą ozdabiać

pokój dziecka.

żywioł wody - czyli magiczne właściwości

wody - eksperymentowanie z wodą z morza i

wodą słodką. - Warsztaty chemiczno -

fizyczno - biologiczne.

nadmorski teatr - czyli szybkie scenki -

warsztaty wymyślania krótkich zabawnych

przedstawień.

różnorodne gry i zabawy drużynowe, na

boisku ośrodka, na plaży, konkursy

grupowe/indywidualne,

baloniada, czyli siatkówka ręcznikowa

balonami z wodą,

olimpiada sportów absurdalnych,

gra terenowa - cztery żywioły na terenie

ośrodka oraz po najbliższej okolicy,

escape room - czyli zabawa w ucieczkę z

"tonącego statku" - rozwiązywanie zagadek,

łamigłowek, wykonywanie zadań.

KONKURSY WSZELAKIE:

Co się będzieCo się będzie
działo?działo?
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CenaCena
2095 zł2095 zł

Czeka nas niesamowita przygoda w pięknej nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno, gdzie dzieci będą miały możliwość aktywnie

spędzić czas. Podczas pobytu odbędzie się mnóstwo atrakcji, które zapewni profesjonalny animator. W programie również

znajdzie się duża ilość czasu poświęcona na kąpiele słoneczne jak i morskie pod okiem ratownika. Dla dzieci, które jednak

wolą cieplejszą wodę będą mogły korzystać wraz ze swoją grupą z podgrzewanego basenu. Dostęp do boisk daje możliwość  

gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Dyskoteki pod gołym niebem z DJ zapewnią świetną zabawę i integrację grup

kolonijnych.
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odstawowym zakresem naszej działalności jest
organizacja wypoczynku letniego i zimowego,
wycieczek, „zielonych szkół” oraz wczasów w kraju i
zagranicą.
Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz na podstawie wpisu do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr
517 wydanego przez Marszałka Województwa
Łódzkiego.
Zapewniamy terminowość oraz wysoką jakość naszych
usług przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

JAGA BIURO TURYSTYKI I USŁUG 

DOŚWIADCZENIE

Dzięki wieloletniej
obecności na rynku oraz

pracy z wieloma klientami,
uzyskaliśmy bezcenne

doświadczenie.

Nasze doświadczenie,
przeszkolony personel oraz

indywidualne podejście
sprawiają, że nasi klienci są

zawsze zadowoleni.

JAKOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ

Zawsze dostosowujemy się
do wymagań, terminów oraz
indywidualnych oczekiwań

naszych klientów.

pp kontaktkontakt
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