
 
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 roślin i 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 węzłem sanitarnym oraz 
pokoje typu studio. Do dyspozycji gości świetlica, sala 

dyskotekowa, plac zabaw, kawiarnia. 
Wycieczka integracyjna dla rodzin z dziećmi, w tym osób 
niepełnosprawnych z opiekunem indywidualnym.  
Termin:  30 czerwca – 08 lipca 2023r.    
Cena:  2.000,00 zł  od dorosłego uczestnika (zniżki dla małych dzieci, osób                 
z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz niektórych opiekunów)   
Cena obejmuje:  

 wyżywienie w stołówce ośrodka 
 zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym  
 przejazd autokarem do ośrodka wypoczynkowego                  

i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składka na TFG i TFP 
 opiekę wykwalifikowanej kadry   
 program  usprawniająco - wypoczynkowy: 

- wycieczka autokarowa do  Gdańska  Gdyni  i Sopotu - zwiedzanie atrakcji turystycznych – spacer 
po Molo i do Latarni Morskiej 
- wycieczka autokarowa do Malborka zwiedzanie zabytków i atrakcji miasta m.in. Zamek Mistrzów 
Krzyżackich 
- przejażdżka kolejka turystyczną po Krynicy – zwiedzanie lub wycieczka do kanału przez 
Mierzeję Wiślaną, który połączył Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym  
- wycieczki piesze na Wielbłądzi Garb – najwyższy szczyt Mierzei Wiślanej i najwyższa stała wydma 
w Europie, jedyny naturalny punkt na Mierzei, z którego widać równocześnie Zatokę Gdańską             
i Zalew Wiślany  
- zajęcia usprawniające – jodoterapia, kąpiel w morzu, plażowanie   
- rozgrywki sportowe, konkursy, wieczory zagadek i quizów, spotkania przy muzyce, karaoke. 
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. 
 

 
TPD  38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel.   134326295, 600385593 

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


