
Krynica Morska usytuowana na północy Polski, na 
małym skrawku lądu - Mierzei Wiślanej, otoczona od północy 
wodami Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego 
porośnięta wiecznie zielonym, sosnowo - bukowym lasem, od 
dziesiątek lat przyciąga tysiące turystów.  Czyste, obfitujące w 
jod powietrze, długie, piaszczyste plaże z miłym dla stóp 
piaskiem, wysokie, białe wzniesienia wydmowe, idealnie 

nadające się do żeglarstwa, bogate 
w ryby, wody Zalewu Wiślanego oraz piękne, gęste lasy 
obfitujące w różne gatunki roślini zwierząt sprawiają, że Krynicę 
Morską odwiedza kilkanaście tysięcy spragnionych słońca, 
morskich kąpieli oraz innych atrakcji wczasowiczów.  
Ośrodek Wypoczynkowy „LUXUS” oddalony od 
morza ok. 150m posiada pokoje 2,3,4 osobowe z łazienką, WC  i 
TV oraz pokoje typu studio. Do dyspozycji gości świetlica, sala 

dyskotekowa, plac zabaw, kawiarnia. 
Turnus rehabilitacyjny usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych z opiekunem indywidualnym  
Termin:     26 czerwca - 10 lipca 2021r.    
Cena:  2.390,00 zł  od uczestnika obejmuje:  

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

- wycieczka autokarowa do  Gdańska  - zwiedzanie Starego Miasta - Brama  Wyżna, Zespół 
Wieży Więziennej i  Katowni tzw. Barbakan Gdański,  Ratusz, Fontanna Neptuna,  przystań 
Żeglugi Gdańskiej, Pomnik Stoczniowców, Gdański Nowy Port, Katedra), zwiedzanie ZOO  
- wycieczka do Malborka zwiedzanie zabytków i atrakcji miasta m.in. Zamek Mistrzów 
Krzyżackich, 
-  rejs statkiem,  
- wycieczki piesze po Krynicy, na Wielbłądzi Garb (49,5 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Mierzei 
Wiślanej i najwyższa stała wydma w Europie ( jedyny naturalny punkt na Mierzei, z którego 
widać równocześnie Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany), 
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci  wakacyjna rewia mody, pokaz fryzur, konkurs 
rzeźby w piasku,  wieczory zagadek i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, karaoke, 
kąpiel w morzu i plażowanie. 

 program usprawniający 
- jodoterapia, zajęcia relaksacyjne na świeżym powietrzu, ćwiczenia usprawniające. 
  
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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