
 Gdańsk - miasto nad Motławą. Fantastyczne miejsce, największe                     
i najciekawsze miasto w północnej Polsce i jedyne takie na świecie. 
Położony nad Zatoką Gdańską, z dostępem do licznych plaż, które  
latem tętnią życiem, otoczony malowniczymi lasami Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego, w bliskim sąsiedztwie Kaszub. Zachwyca nie 
tylko krajobrazem, ale również historią.          To tutaj od Złotej Bramy 
do Bramy Zielonej w orszakach królowie Polski pozdrawiali naród. To 
tutaj, na Długim Targu, znajduje się niezwykle majestatyczny Dwór 
Artusa i fontanna Neptuna – symbole Gdańska. 

 
Ośrodek wypoczynkowy ,,POMERANKA’’ położony jest 
250 m od plaży w bardzo lubianej i najczęściej odwiedzanej przez 
turystów dzielnicy Gdańsk – Brzeźno - lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie z najpiękniejszą plażą w Gdańsku. Obiekt oferuje miejsca 
noclegowe w przytulnych 4 - osobowych pokojach z wyposażeniem 
standardowym, węzłem sanitarnym, TV-Sat oraz bezprzewodowe łącze 
internetowe. Do dyspozycji kolonistów jadalnia z pełnym zakresem 
świadczeń oraz tereny rekreacyjne wokół obiektu. 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin:  13 lipca - 22 lipca  2023r. 
  30 lipca - 08 sierpnia 2023r. 
Cena  2.600,00zł od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie w stołówce ośrodka   
 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 Sopotu i Gdyni, pobyt w Oceanarium lub Centrum Nauki 
Exsperyment 
- wycieczki piesze – zwiedzanie atrakcji miasta m.in. spacer do  Złotej Bramy i do Bramy 
Zielonej na Długi Targ z niezwykle majestatycznym Dworem Artusa i fontanną Neptuna – 
symbole Gdańska.  
-   Molo w Brzezinie i Latarnia  Morska  
-  pobyt w parku linowym 
-  ZOO w Gdańsku – Oliwie  
-  przeprawa promowa do Westerplatte 
- zajęcia rekreacyjne i zawody sportowe- rozgrywki w tenis stołowy, piłkę plażową, 
siatkową, nożną, zabawy terenowe, marsz na orientację, teleturnieje, prezentacje artystyczne 
grup, rewia mody, pokaz fryzur, bale przebierańców, konkurs rzeźby w piasku,  wieczory 
zagadek  i quizów, plenerowe wieczory przy muzyce, nauka tańca, jodoterapia,  kąpiel         
w morzu, plażowanie, 
Udział w imprezach rozrywkowych organizowanych na terenie Gdańska.  
Pobyt i program  wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  stan zagrożenia 
epidemicznego. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według 
wytycznych MZ, GIS i MEN. 

 
 
 
 
 
 

Uwaga!    Uczestników  prosimy o zabranie z sobą ważnej legitymacji szkolnej 
(powinna ona posiadać PESEL oraz pieczęć szkoły). 
                           TPD  38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 600385593  

www.tpdkrosno.pl       e-mail:tpdkrosno@op.pl 


