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O Ś R O D E K  B A Z Y L A K

ewal to miejscowość wypoczynkowa, mieszcząca

się w województwie zachodniopomorskim.

Znajduje się nad brzegami Morzami Bałtyckiego i

jest centrum malowniczego Wybrzeża

Rewalskiego. 

B A Z Y L A K

JAGA Biuro Turystyki i Usług 

OśrodekOśrodek

RewalRewal

RR

ak przystało na miejscowość nadmorską, Rewal oferuje
turystom czystą, piaszczystą plażę i strzeżone
kąpielisko. Obejmuje ono aż 300 metrów linii
brzegowej. Znajduje się tu baza rybacka, świetnie
nadająca się jako wakacyjne tło do pamiątkowych
fotografii.

jj

Zakwaterownaie w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym
"Bazylak" położonym w nadmorskiej miejscowości Rewal.
Infrastruktura dostępna na terenie ośrodka: cztery świetlice
z wyposażone w TV, DVD, sprzęt grający, oświetlenie
dyskotekowe, stoły do ping - ponga, trambambula, jak
również jedna świetlica z lustrami do zajęć tanecznych.
Ośrodek Kolonijny "Bazylak" jest położony 600 metrów od
szerokiej piaszczystej plaży i ok. 500 m od centrum Rewala. 

Na terenie ośrodka jest też stołówkja gdzie przygotowywane
są przepyszne domowe posiłki. Na terenie środka można
skorzystać z boisk do piłki siatkowej czy koszykówki jak
również miejsce do gry w piłkę nożną. Świetlica na
wyłączność.

HTTPS://BAZYLAK.REWAL.PL/

http://www.rewal.net.pl/kurort/rewal/
http://www.rewal.net.pl/atrakcje/plaza-7/
http://www.rewal.net.pl/atrakcje/przystan-rybacka/
http://www.rewal.net.pl/noclegi/wakacje-913/
http://www.rewal.net.pl/galeria/


Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym

Bazylak o wysokim standardzie w pokojach

3,4,5 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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Żołnierska przygoda, a w niej dzieci skorzystają z

toru 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. Wisienką na torcie będzie

możliwość poczucia się jak prawdziwy żołnierz i

możliwość strzelania z karabinków ASG ( bezpieczna

"amunicja")

Pomerania to największy park rozrywki w

województwie zachodniopomorskim.. Miejsce pełne

radości, liczne karuzele, wodny świat, mini Zoo czy

plac zabaw z dmuchańcami to prawdziwy raj dla

pociech!  Ekipa animatorów zadba o szerokie

uśmiechy wszystkich odwiedzających i zapewni

najlepszą zabawę w Kołobrzegu i okolicach. Kraina

beztroski, wesołości oraz najwspanialszych atrakcji.

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.

ŚwiadczeniaŚwiadczenia

JAGA Biuro Turystyki i Usług 

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 ;)

WARSZTATY TWÓRCZO -
PLASTYCZNE

ANIMACJE I
ATRAKCJE RUCHOWE:

Warsztaty z Profesor Bańkoliną – bańki mydlane i

mindfulness. Tworzymy bańkowe figury i postaci.

Wyciszamy się i skupiamy, pracując z oddechem.

Pamiątka z wakacji – kolorowe breloczki z filcu

stworzone za pomocą gorącego kleju i masy

dodatków.

Ręczę za bańkowe obręcze! Warsztat bańkowe

akcesoria koloniści tworzą akcesoria do

puszczania wielkich baniek mydlanych. Konkurs na

największą bańkę!

Różnorodne gry i zabawy drużynowe, na boisku

ośrodka, na plaży, konkursy grupowe/indywidualne,

Baloniada, czyli siatkówka ręcznikowa balonami z

wodą,

Bazy i szyfry – w tematyce morskich głębin, fauny ,

flory dzielimy się na grupy i tworzymy bazy gdzie

wykonujemy zadania komunikując się za pomocą

szyfrów.

Jazda w teren – gra terenowa stworzona przez

zakręconą Profesor Bańkoline. Koloniści doświadczą

przygód, dzięki którym rozwiną umiejętności i

pracować będą pod presją czasu. Rozszyfrują wiele

zagadek, aktywnie spędzą czas.

Olimpiada kolonijna. Zawody sportowe, mecze

piłkarskie. Gry i zabawy ruchowe.KONKURSY WSZELAKIE:

Co się będzieCo się będzie
działo?działo?

JAGA Biuro Turystyki i Usług 

CenaCena
2265 zł2265 zł

Uczestników turnusu czeka masa atrakcji. Będziemy korzystali z kąpieli słonecznych i morskich.  Nie zabraknie zabaw w morzu i
piasku.  Atrakcje na świeżym powietrzu dostarczą nie tylko zastrzyku aktywności fizycznej, ale i mega frajdy i integracji grupy. 
 Zajęcia plastyczne i twórcze to także część programu którą zapewni profesjonalny animator zajęć. Wszystko to na wesoło tak
aby każdy znalazł coś dla siebie i czuł się swobodnie. 
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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 TOMASZ GRAWIEC

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.

JAGA Biuro Turystyki i Usług Tomasz Grawiec

pp kontaktkontakt


