Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

WAKACJE 2020
NAD BAŁTYKIEM
ŁEBA 03.07. - 10.07. 2020r.
Ośrodek Kolonijno - Wczasowy SŁONECZKO,ul. Brzozowa 14,
Baza wypoczynkowa położona
w odległości 350 m
od morza i 700 m od Jeziora Sarbsko.
Blisko centrum Łeby, z dala od ruchliwej drogi, na ogrodzonym, monitorowanym, bardzo dobrze
zagospodarowanym terenie o powierzchni 1 ha (sala gimnastyczna wyposażona w materace, sprzęt sportowy
oraz lustra do tańca, cymbergaj, bilard, deski TrickBoard, boisko do piłki nożnej i plażowej, sala tenisa
stołowego, sala dyskotekowa, ognisko, rowery, gokarty, mini golf, trampoliny, park linowy)

Zakwaterowanie –
Wyżywienie –
Program










pokoje 2 - 4 osobowe z TV i pełnym węzłem sanitarnym
śniadania i kolacje – bufet szwedzki, obiady serwowane.

Wycieczka kolejką turystyczną po nadmorskim kurorcie
Ruchome wydmy – przejazd kolejką , rejs statkiem po Jeziorze Łebskim
Wycieczka autokarowa: Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
Sea Park- fauna i flora mórz i oceanów, kultura i historia regionu pomorza, baseny z fokami
szarymi i kotiki, oceanarium prehistoryczne 3D, park makiet zwierząt morskich w naturalnych
rozmiarach, wrak na wspak, park miniatur latarni morskich i muzeum marynistyczne
Zwiedzanie latarni Stilo
Rejs statkiem po morzu
Plażowanie, kąpiele morskie, konkurs rzeźby z piasku, neptunalia
Dyskoteki
Udział w imprezach kulturalno-rekreacyjnych

Transport autokarowy

Koszt turnusu: 1.290,00

USTRONIE MORSKIE05.07. - 15.07.2020r.
Ośrodek Wczasowo- Wypoczynkowy JANOSIK, ul. B. Chrobrego 40
Baza wypoczynkowa położona w centralnej części Ustronia Morskiego, w odległości 70 m od morza.
Teren ogrodzony, cymbergaj, bilard, boisko do piłki nożnej i plażowej, sala tenisa stołowego, sala dyskotekowa,
miejsce przy ognisku z pieczeniem kiełbasek., rowery, gokarty, w sąsiedztwie kompleks boisk sportowych Orlik
oraz nowo wybudowany basen kryty i otwarty,

Zakwaterowanie– pokoje 3, 4-ro osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i tv.
Wyżywienie –śniadania i kolacje – bufet szwedzki, obiady serwowane.
Program:







Wycieczka kolejką turystyczną po nadmorskim kurorcie
2 wycieczki autokarowe do Kołobrzegu (port, latarnia morska, starówka,
Muzeum Oręża Polskiego, piracka przygoda, molo, promenada uzdrowiskowa)
Ustronie Morskie - wycieczki piesze: Skansen chleba, Bateria Artylerii Stałej,
Plażowanie, kąpiele morskie, neptunalia, konkursy,
Zajęcia sportowe na terenie ośrodka oraz Orlika
Dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,

Transport autokarowyKoszt turnusu: 1.600,00
Karta uczestnika kolonii do pobrania ze strony internetowej www.tpd.konin.pl
w zakładce WAKACJE
Zgłoszenia w Biurze Zarządu TPD, 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A
tel. 63 242 34 71, tpdkonin@op.pl

