
Jantar  to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych 
na Mierzei Wiślanej. Położona na prastarym bursztynowym szlaku osada 
rybacka staje się w sezonie gwarnym letniskiem, przyciągającym 
turystów piękną, szeroką plażą i wspaniałą przyrodą. Nad morzem można 
zobaczyć rybaków – codziennie wracających z połowu ze świeżymi 
rybami. W licznych warsztatach miejscowych bursztynników kupić 
można niepowtarzalną biżuterię – doskonałą pamiątkę z wakacji na 

Mierzei Wiślanej. 
Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy ”WIKING”  
położony jest w malowniczej okolicy Parku Krajobrazowego Mierzei 
Wiślanej. Rozległy teren i wiele miejsc rekreacyjnych pozwala na 
nieskrępowany wypoczynek i relaks. Zakwaterowanie w pokojach 2-5 
osobowych z  pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka odkryty 
basen, boiska do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki, wiata grillowa, 
świetlice, sala dyskotekowa. 

  Turnus  wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży 
Termin:   09 lipca  - 18 lipca 2022r.  
Cena:  2.090,00 zł od osoby obejmuje: 
 

 wyżywienie w stołówce ośrodka, prowiant na drogę powrotną  
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym   
 przejazd do ośrodka wypoczynkowego  i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składkę na TFG i TFP  
 opiekę wykwalifikowanej kadry  
 program wypoczynkowy:  

 
- wycieczka autokarowa do Gdyni zwiedzanie i pobyt w Centrum 
Nauki Exsperyment i Gdańska - zwiedzanie zabytków i atrakcji miasta  - Brama  Wyżna, Zespół 
Wieży Więziennej i  Katowni tzw. Barbakan Gdański,  Ratusz, Fontanna Neptuna,  przystań Żeglugi 
Gdańskiej, Pomnik Stoczniowców, Gdański Nowy Port, Katedra) 
- wycieczka do Malborka – zwiedzanie zabytków i atrakcji miasta m.in. Zamek Mistrzów Krzyżackich 
- przejazd Żuławską Koleją Dojazdową (zabytkowe wagony w sezonie wakacyjnym łączą prawy 
brzeg Wisły, Mikoszewo, Jantar, Stegnę, Sztutowo i Nowy Dwór Gdański) 
 - wycieczka do Mikoszewa  
- kąpiele w basenie zewnętrznym  
- zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe- rozgrywki w tenis stołowy, piłkę plażową, siatkową, nożną, 
zabawy terenowe, marsz na orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne grup – wakacyjna rewia 
mody, pokaz fryzur, bale przebierańców, konkurs rzeźby w piasku,  wieczory zagadek  i quizów, 
plenerowe wieczory przy muzyce, nauka tańca, ognisko, dyskoteki wg potrzeb, zajęcia 
ogólnousprawniające, kąpiel w morzu, plażowanie.  
 
Pobyt i program 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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