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działo?działo?

JAGA Biuro Turystyki i Usług 

- konkurs grupowy na najciekawsze rzeźby piaskowe z wykorzystaniem lokalnej

fauny

- konkurs plastyczny, na przedstawienie wybranego najciekawszego dnia z kolonii

- konkurs na najsympatyczniejszą kolonistkę/kolonistkę turnusu 2022

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

WARSZTATY TWÓRCZO
- PLASTYCZNE

ANIMACJE I
ATRAKCJE RUCHOWE:

projektowanie swoich autorskich czapek

kolorowymi tuszami techniką tie dye

sesja zdjęciowa na plaży w strojach lub w

akcentach morskich, a po wywołaniu zdjęć

oprawienie ich w własnoręcznie stworzone

ramki, które powstaną z patyków

wyrzuconych przez morze i muszelek,

bursztynków nazbieranych na plaży

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 o tematyce ekologicznej po

najbliższej okolicy Piasków,

festiwal kolorów na plaży.

KONKURSY WSZELAKIE:

Zapraszamy Cię na niesamowitą morską przygodą na piękną malowniczą Mierzeję Wiślaną!
Bogaty program atrakcji, wycieczki, różnorodne animacje, warsztaty plastyczne z animatorką, jak najwięcej
czasu i aktywności w pięknych okolicznościach przyrody.

CenaCena
2090 zł2090 zł



O Ś R O D E K  K R A K U S  I I

ależy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej

interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona

wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego

jest jakoby wyspą.

K R A K U S  I I

JAGA Biuro Turystyki i Usług

OśrodekOśrodek

StegnaStegna

nn

tegna i okolice, dzięki atrakcyjnemu położeniu,
wyjątkowemu mikroklimatowi i wspaniałym
krajobrazom, zamieniają się latem w licznie
odwiedzane ośrodki wypoczynkowe.
Największym atutem gminy są piaszczyste plaże
bogate w bursztyn i pasmo wydm porośniętych borami
sosnowymi. 

SS

Krakus I i Krakus II – to dwa duże ośrodki położone na  5ha
zalesionego terenu. Oddalone jedynie 700 metrów od
morza. Odbywają się tu pobyty dla zorganizowanych grup
dzieci i młodzieży. Pokoje 3,4,5 osobowych, wyposażone w
łazienki, telewizory. 

Infrastruktura ośrodków do dyspozycji grup:
dwa nowoczesne boiska, kort do tenisa ziemnego, stoły do
tenisa stołowego, kawiarnia z stołami bilardowymi, siłownia
zewnętrzna, sala multimedialna z nagłośnieniem i
rzutnikiem, mini-golf, 5 placów zabaw, wypożyczalnia
rowerów, sprzęt sportowy i gry planszowe

Wycieczka z Krynicy Morskiej stateczkiem

do Fromborka, tam zwiedzanie miasta,

znanego z postaci Mikołaja Kopernika oraz

projekcja seansu w Planetarium

Wycieczka do Krynicy Morskiej, wejście na

latarnie morską, zwiedzanie miasta, kupno

pamiątek

Wycieczka/spacer przez nadmorskie lasy i

wydmy do Rezerwatu Kormoranów

Czarnych i Czapli Siwej znajdującego się

pomiędzy Stegną a Kątami Rybackimi

Zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego

Wejście na punkt widokowy Wielbłądzi

Garb

Zakwaterowanie w Ośrodku

Wypoczynkowym KRAKUS II 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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ŚwiadczeniaŚwiadczenia

WycieczkiWycieczki
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