
Władysławowo  położone jest u nasady mierzei Helskiej, 
48 km od Gdyni i 33 km od Helu. Nadmorski ośrodek 
turystyczny, otoczony wodami Bałtyku   i  Zatoki Gdańskiej. 
Miejscowość pretenduje do miana jednego z głównych wczasowisk 
na Wybrzeżu. Charakteryzuje ją klimat morski o leczniczych 
właściwościach, czysta woda i powietrze nasycone intensywnym 
zapachem jodu. 
 

Dom Kolonijno – Wczasowy „AMBASADOR” Obiekt znajduje się         w spokojnej 
dzielnicy 15 minut od morza, posiada łącznie ok 50 miejsc noclegowych (pokoje 2, 3, 4 osobowe). 
Wszystkie pokoje z łazienkami i TV-SAT. Pokoje wyposażone są w tapczaniki, stoły, krzesła, szafy           
i półki. Obiekt posiada świetlicę wyposażoną w stół tenisowy, zestaw do rekreacji (piłki, badminton), 
stołówkę, restaurację. Na terenie posesji znajduje się mały plac zabaw, parking oraz miejsce na 
grill/ognisko, a 200 metrów od ośrodka – boisko sportowe. 
 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży 
Termin: 04 lipca – 14 lipca  2023r.   
Cena  2.400,00 zł 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 kadry pedagogicznej  
 program  wypoczynkowy: 
- wycieczka autokarowa do Redy pobyt w Aquaparku z rekinami największym 
i najnowocześniejszym Aquaparku  w Polsce  
- wycieczka do Pucka – zwiedzanie kurortu , pobyt w porcie jachtowym i rybackim - odwiedzenie 
miejsca, w którym generał Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem 
(pomnik generała oraz zaślubinowy słupek), spacer na punkt widokowy i molo  
  wycieczka na Półwysep Helski – spacer na kraniec Polski, zwiedzanie ekspozycji zewnętrznej 
Muzeum Obrony Wybrzeża, pobyt w Fokarium 
- wycieczki piesze – zwiedzanie atrakcji miasta: Dom Rybaka, Aleja Gwiazd Sportu  
upamiętniająca wielkich polskich sportowców na fragmencie promenady, port 
- spacer Wąwozem Chłapowskim, wizyta w pracowni bursztynu 
- 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, kąpiel w morzu, plażowanie 
Udział w imprezach rozrywkowych organizowanych na terenie Władysławowa. 
 
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). 
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