
Kołobrzeg  jest największym i najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku      
i bogatej historii. Główna funkcja miasta turystyczno-uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskonałym 
położeniem u ujścia rzeki Parsęty w sąsiedztwie lasów, złóż borowiny, ekosystemu bagienno -
wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierząt i roślin. Do odwiedzenia 
Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki. Wśród nich są m.in. gotycka Bazylika Mariacka czy 
neogotycki Ratusz. 

Pensjonat „KAMA” położony jest w spokojnej dzielnicy 
Kołobrzegu w odległości 300m od plaży. Zakwaterowanie w 
pokojach 2,3 osobowych oraz typu studio              (4-osobowe). 
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, telewizor, radio, sprzęt 
plażowy. Część pokoi posiada balkony oraz tarasy z zestawem 
mebli ogrodowych. Okna pokoi wychodzą na ogród bądź na taras. 
W obiekcie znajduję się stołówka, w której  grupy mają do 
dyspozycji szeroki wybór dań  typowo domowych a menu jest 
zawsze zróżnicowane. W pobliżu pensjonatu znajduje się: parking 
strzeżony, plac zabaw, boiska, sklep spożywczy, apteka, kościół, 
poczta, małe punkty gastronomiczne. 

Rodzinny wyjazd integracyjno-wypoczynkowy 
Termin:    03 sierpnia – 12 sierpnia  2021r.  
Cena: 1.690,00 zł od uczestnika  obejmuje: 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie 
 zakwaterowanie 
 przejazd do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 opiekę  kadry pedagogicznej 
 program wypoczynkowy: 

- zwiedzanie Kołobrzegu - latarnia morska, molo, kołobrzeski port na obszarze którego, znajdują się 
port handlowy (największy port spośród małych polskich portów), port rybacki, port pasażerski, port 
jachtowy (marina) port wojenny MW. Ważniejsze zabytki : gotycka bazylika pw. Wniebowzięcia NMP 
(katedra) - pocz. XIV/XV w., neogotycki  ratusz, neogotycki kościół rektorski pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP z 1832r.,późnogotycka kamienica kupiecka z XV w. pozostałości średniowiecznych 
obwarowań, Baszta Lontowa  zwana "Basztą Prochową" ruiny Baszty Więziennej,  pozostałości 
fortyfikacji bastionowych twierdzy, Reduta, 
- pobyt w Aquaparku, 
- rejs statkiem  po morzu, 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci: rozgrywki w piłkę nożną,  siatkówkę,  koszykówkę, 
zabawy terenowe, teleturnieje, konkursy,   wieczory zagadek i quizów, plenerowe wieczory przy 
muzyce, nauka tańca, marsz na orientację, dyskoteki, karaoke wg potrzeb, kąpiel w morzu, 
plażowanie. Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na terenie 
Kołobrzegu. 
  

  
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.  
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