Gdynia

położona jest nad wodami Zatoki Gdańskiej.
Posiada rozległe nadmorskie tereny spacerowe. Zalicza się
do nich Molo Południowe, będące przedłużeniem Skweru
Kościuszki – cumują tam jednostki muzealne – niszczyciel
ORP „ Błyskawica” oraz żaglowiec „Dar Pomorza”. Na
Molo Południowym znajduje się także Akwarium
Gdyńskie, a do Helu, Jastarni, Gdańska, Sopotu i
Kaliningradu pływają z niego statki białej floty.

Obiekt kolonijny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
usytuowany jest w bardzo urokliwym miejscu, na granicy Parku Krajobrazowego „Kępa Redłowska” w
pobliżu plaży i Bulwaru. Z okien roztacza się widok na panoramę Gdyni oraz morze. Pokoje 3-4
osobowe z węzłem sanitarnym na korytarzu. Do dyspozycji uczestników stołówka z pełnym zakresem
świadczeń, sala telewizyjna i dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym, boiska wielofunkcyjne.

Kolonia rekreacyjno - wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży
Terminy: 04 lipca– 15 lipca 2021r.
13 lipca– 24 lipca 2021r.
Cena 1. 490,00 od uczestnika
obejmuje:







wyżywienie - 4 posiłki dziennie
zakwaterowanie
przejazd do ośrodka i z powrotem
ubezpieczenie NNW
opiekę wykwalifikowanej kadry
program rekreacyjno – wypoczynkowy:
-wycieczka autokarowa do Gdańska zwiedzanie: Stare Miasto (fontanna Neptuna, ulica Długa,

Długi Targ, Dwór Artusa, Ratusz Staromiejski, Zielona Brama, Złota Brama, kościół NMP, ulica
Mariacka, nabrzeże Motławy,warsztaty bursztynników), Westerplatte,
- rejs statkiem lub tramwajem wodnym,
- zwiedzanie Gdyni - Okręt – Muzeum „Błyskawica”(polski przedwojenny niszczyciel, obecnie
najstarszy zachowany okręt tego typu na świecie) i „Dar Pomorza”, spacer Skwerem Kościuszki,
wejście na Molo Południowe i do mariny gdzie stacjonują jachty i motorówki, spacer bulwarem
nadmorskim, pobyt w Centrum Nauki Exsperyment,
- wycieczka do Orłowa – Kępa Redłowska – Klif Orłowski,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: zawody sportowe (tenis stołowy, piłka siatkowa, kolonijna liga
piłki nożnej, zabawy terenowe, teleturnieje, prezentacje artystyczne grup – wakacyjna rewia mody,
pokaz fryzur, bale przebierańców, konkursy, wieczory zagadek i quizów, plenerowe wieczory
przy muzyce, nauka tańca, marsze na orientację, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki,
karaoke wg potrzeb, kąpiel w morzu, plażowanie.

Pobyt i program rekreacyjno – wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na
sytuację epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według
wytycznych MZ, GIS i MEN.
Ważne ! Uczestników prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej (powinna ona
posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły).
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