
 

 

 

TERMIN: 21.07-02.08.2015 
CENA: 1590 zł 

 
GMIN Ę REWAL  tworzy siedem miejscowości - Pobierowo, Pustkowo, 
Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica, położonych  
w malowniczej okolicy, wśród stuletnich sosnowo-świerkowych lasów na 
zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Zdrowy, morski mikroklimat  
o podwyższonej zawartości soli i jodu oraz 18 km czystych, piaszczystych 
plaż - to atuty, które sprawiają, że Gmina Rewal od lat cieszy się ogromną 
popularnością wśród turystów z Polski i z zagranicy i należy do najchętniej 
odwiedzanych regionów turystycznych na polskim wybrzeżu.  

OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY „BAZYLAK”  to obiekt 
położony w odległości ok. 600 m od plaży w cichym, ustronnym miejscu,  
co zapewnia możliwość spokojnego wypoczynku. Każdy pokój wyposażony 
jest w pełen węzeł sanitarny. Obiekt posiada stołówkę i dwie świetlice z TV. 
Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: sala dyskotekowa, boisko  
do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, 
miejsce na ognisko, a także plac zabaw dla dzieci.    (www.bazylak.rewal.pl) 

ZAPEWNIAMY: 
� nocny przejazd autokarem klasy lux (WC, video, barek, 

klimatyzacja), 
� 11 noclegów w Ośrodku „Bazylak”,  
� wyżywienie: 4 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek, 

kolacja (suchy prowiant na drogę powrotną), 
� opiekę kadry pedagogicznej, pilota podczas przejazdu, opiekę 

medyczną, ratownika na plaży, 
� ubezpieczenie NNW, 
� atrakcyjny rekreacyjny program pobytu , lub program „Podroż 

dookoła świata”,  
� wycieczki - Pobierowo - park linowy, Trzęsacz - ruiny, kościół 

neogotycki, Niechorze - latarnia morska, Międzyzdroje - aleja gwiazd, Wzgórze Gosań 
 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. 
 
2-12 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku, m.in. wycieczki autokarowe, realizacja programu: PODRÓŻ 
DOOKOŁA ŚWIATA Czy marzyłeś kiedyś o dalekich podróżach do niezwykłych krain? Teraz będziesz miał 
okazję poznać prawie cały świat w 10 dni. Gotowy? 

 
Odwiedzimy m. innymi: 
1. Indie - przygotowywanie tradycyjnych strojów indyjskich, nauka układu tanecznego 
lub odegranie scen z mitologii hinduskiej, poznacie legendy o powstaniu świata  
i bogach hinduskich. 
2. Japonia - zabawa w samurajów, robienie lampionów, kaligrafia, origami. 
3. Meksyk - legendy Majów, robienie meksykańskich Sombrero, nauka podstawowych 
zwrotów po hiszpańsku, przyrządzanie guacamole. 



4. Ameryka Północna, to przede wszystkim Indianie i Dziki Zachód. Każdy będzie miał szanse zbudować totem lub indiański 
tomahawk i upiec kiełbaskę na ognisku. 
5. Grecja - weźmiemy udział w starożytnej greckiej Olimpiadzie i poznamy greckich bogów, spróbujemy tradycyjnej greckiej 
sałatki. 
6. Afryka tańczy i śpiewa - dzielimy się na muzyków i tancerzy i przygotowujemy afrykański taniec wojenny. 
7. Nowa Zelandia - nauka maoryskiego tańca Haka, turniej rugby. 
8. Egipt - nauka czytania hieroglifów, konkurs na najwyższą piramidę z piasku lub Sfinksa, mitologia egipska.  
9. Podroż zakończymy w Polsce, gdzie nauczymy się tańczyć Poloneza i przygotujemy dla przyjaciół z innych krajów 
widokówki z najbardziej znanych polskich miejscowości. 

 
13 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych. 

 
DODATKOWO - OBÓZ TROPICAL !!! 
   (ok. 40 euro) 
Berlin + Tropical Islands – wycieczka autokarowa do 
największego w Europie tropikalnego świata rozrywki: 
największa plaża pod dachem na świecie 4000m2 wody – wstęp 
do Strefy Basenów na 2h. Ponadto zwiedzanie Berlina – brama 
Brandenburska, Reichstag, plac Wielkiej Gwiazdy (kolumna 
Zwycięstwa).           www.tropical-islands.de 
Heide Park k. Hamburga – całodniowa wycieczka autokarowa 
do największego parku rozrywki w Europie z 40 atrakcjami,  
o powierzchni 85 ha. Wspaniałą atrakcją parku jest Colossos – 
największa drewniana kolejka górska na świecie.         www.heide-park.pl 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE ZA DOPŁAT Ą: 
Dla chętnych:  
- paintball – zapewniamy ciekawe scenariusze i teren, wojskowy tor przeszkód, strzelanie do tarcz, strzelanie  
z broni krótkiej i długiej, zajęcia linowe, ścianka wspinaczkowa - cena 30 zł (płatne na miejscu) 
- jazda konna 
- Ural 6x6 - przejazd transporterem wojskowym w ciężkim terenie - cena 10zł 
- quady - jazda (yamaha 350 4x4) – cena 30 zł 
-Od rycerza do żołnierza - wycieczka do OSADY PIASTÓW - historia na żywo, cięcie mieczem, dyby, klatka, 
rzut toporem i oszczepem – cena 50 zł 

 
DODATKOWO PŁATNE: 
- bilety wstępu do Tropical Island - ok. 40 € 
 

  


