
Biuro Podróży LEVEL przy współpracy z ZZG w 
Polsce przy P.G. SILESIA

MRZEŻYNO
Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny 

PIRAMIDA
MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona na 
zachodnim wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu. W Mrzeżynie 
znajduje się port żeglarski i przystań rybacka z chatami z XVIII i XIX 
wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest najwyższa w warunkach klimatu 
morskiego na kontynencie europejskim
Położenie: Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny „PIRAMIDA” jest położony na 
1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200m od morza. Budynek 3-piętrowy 
z windą.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-os. z łazienkami i TV. Do dyspozycji: w 
części socjalnej budynku jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, sale do 
gier, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na terenie 
ośrodka basen kąpielowy odkryty, boiska sportowe do siatkówki, 
koszykówki, tenisa, piłki nożnej, oraz stoły do tenisa stołowego.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: Wyjazd autokarowy wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2-13 dzień:  Realizacja programu KO:

 plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, kąpiele w basenie ośrodka,
 całodniowa wycieczka do Kołobrzegu,
 impreza rozrywkowa „Piracka przygoda”,
 zabawa w Reducie Solnej – Piracka Przygoda: taniec z obijaczem 

(balonem), wyścig po plankach, walki na bomie, konkursy z linami, 
wyplątywanie z więzów, nauka szant, lekcja fechtunku na wesoło,

 rejs statkiem po morzu,
 wycieczki rowerowe po okolicy,
 gry i zabawy terenowe – szukanie skarbu, kolonia na medal, Neptunalia, 

chrzest kolonijny,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek, spartakiada sportowa (dyplomy, 

medale),
 dyskoteki, konkursy piosenki, plastyczne, rzeźba w piasku

14 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd 
w drogę  powrotną.
CENA OBEJMUJE:

 13 noclegów, 
 wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i 
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kolacje), 
 suchy prowiant na drogę powrotną, 
 transport autokarem, 
 opieka doświadczonej kadry pedagogicznej, ratownika, 
 całodobowa opieka medyczna (lekarz i pielęgniarka), 
 ubezpieczenie NNW, 
 wycieczki do Kołobrzegu, Reduty Solnej, rejs statkiem po morzu, 

wycieczki rowerowe po okolicy.

TERMINY:
01.07.2014 - 13.07.2014 - 1590 zł
14.07.2014 - 27.07.2014 - 1590 zł

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do siedziby ZZG w Polsce przy P.G. SILESIA 

 tel. 737 35 34
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