
POLSKA - Morze Bałtyckie
Ośrodek z basenem

Cesarskie kąpieliska

Parki rozrywki i oceanarium

NIECHORZE jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk morskich w województwie zachod-
niopomorskim. Należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne  szerokie i 
piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu 
jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka wąskotorowa.
PROGRAM 
- Wycieczka autokarowa do Niemiec „Cesarskie Kąpieliska”: Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście: He-
ringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma śli-
zgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku (wymagane 10 Euro na wstęp), spacer 
po najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np. Cesarski 
Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam. 
- Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – wizyta w porcie handlowym i jachtowym, promenada, Stare Mia-
sto, Kolegiata, Rejs statkiem pirackim po morzu, 
- Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim – jedna z największych atrakcji na Wybrzeżu, prze-
jazd „afrykańskim” zabytkowym parowozem po ponad 100 letniej trasie kolejowej.
- Wejście na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., 
wysokość 45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich, 
- Żywa lekcja przyrody: tematem warsztatów jest życie pajęczaków, owadów, płazów i gadów, omówionych 
zostanie 18 gatunków zwierząt w połączeniu z prezentacją ich w żywej postaci
- Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – zbiory związane z historią, tradycją i kulturą 
rybacką Pomorza i Gminy Rewal,
- Wycieczka do Trzęsacza: ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, zwiedzanie 
jedynego w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka,
- dyskoteki, konkursy, wybory Miss i Mistera, 
- Wycieczka do rezerwatu przyrody - fotografowanie i podpatrywanie ptaków w  rezerwacie “Jezioro Liwia” w 
Niechorzu (100 gatunków ptaków),
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- magiczny show iluzjonisty: magiczne tricki, pokaz żonglerki, triki z kartami i latającą kulą
- NEPTUNALIA – Chrzest Kolonijny
- zawody i imprezy sportowe, m.in. rozgrywki w piłkę nożną, piłkę siatkową, badmintona, siatkówkę plażową,
- plażowanie i kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, zawody pływackie.

IMPREZY  FAKULTATYWNE (zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, reali-
zacja przy min. 20 chętnych). Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.pl (195 zł + 20 EURO 
na wstęp). Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” www.tropical-islands.de + Berlin (170 zł 
+ ok. 23 Euro na wstęp do Tropical Islands) . OCEANARIUM w Stralsundzie (ok. 145 zł + 15 Euro). 
Legoland (240 zł + 35 Euro na wstęp). Szczegóły programu fakultatywnego na stronie 24.

ZAKWATEROWANIE  Ośrodek Wypoczynkowy „LIWIA” położony 300 m od morza. Wygodne 
pokoje 3-5-os. z łazienkami i bardzo dobrym wyposażeniem. Na miejscu basen, świetlica, video, stół do 
tenisa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki. Obok wielki kompleks rekreacyjny Gminy Rewal: skate-
park, boiska do koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, siłownia, hala sportowa.

WYŻYWIENIE 4 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną

TRANSPORT autokar – wyjazdy na dzień z Łodzi, Poznania (bez dopłat); pociąg PKP - przejazdy 
nocne do Kołobrzegu + transfer do ośrodka – wyjazdy z Lublina + 80 zł, Warszawy + 80 zł, Krakowa 
+ 80 zł, Katowic + 80 zł, Częstochowy + 80 zł, Wrocławia + 80 zł. Wyjazdy PKP z Łodzi, Bydgoszczy, 
Wocławka, Torunia i Gdańska – bez dopłaty, dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej.

Niechorze - OW Liwia
Kolonia 7-14 lat, obóz młodzieżowy 15-18 lat

ŚWIADCZENIA Cena obejmuje: przejazd wg 
opcji, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + 
suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 
NNW (5 000 zł.), opiekę pedagogiczną (kierownik i 
wychowawcy), opiekę medyczną, ratownika, poda-
tek VAT.  Cena nie obejmuje: dopłat do transportu 
PKP z poszczególnych miast, wstępu do Cesarskich 
Kąpielisk (obligatoryjnie 10 Euro), opłat za wycieczki 
fakultatywne.

UWAGI  Przy wycieczce do Niemiec – Cesar-
skie Kąpieliska oraz wycieczkach fakultatywnych 
wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz 
pieniądze na wstęp, osoby nie mające dokumentu 
zwiedzają Świnoujście. Terminy turnusów po-
dano łącznie z transportem, PKP - przejazdy 
nocne. Osoby korzystające z wariantu PKP obo-
wiązkowo muszą posiadać ważną legitymację 
szkolną.

TERMIN - 19 dni/PKP Cena

26.06 - 14.07.2011 1625 zł
14.07 - 01.08.2011 1675 zł
01.08 - 19.08.2011 1625 zł

TERMIN - 15 dni/PKP Cena

27.06 - 11.07.2011 1325 zł
11.07 - 25.07.2011 1375 zł
25.07 - 08.08.2011 1375 zł
08.08 - 22.08.2011 1325 zł
18.08 - 31.08.2011 1275 zł

TERMIN - 18 dni/autokar Cena

27.06 - 14.07.2011 1645 zł
15.07 - 01.08.2011 1695 zł
02.08 - 19.08.2011 1645 zł

TERMIN - 14 dni/autokar Cena

28.06 - 11.07.2011 1345 zł
12.07 - 25.07.2011 1395 zł
26.07 - 08.08.2011 1395 zł
09.08 - 22.08.2011 1345 zł
19.08 - 31.08.2011 1295 zł
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