
Świnoujście, portowe miasto, położone na trzech 
wyspach: Uznam, Wolin i Karsibór rozdzielone 
rzeką  Świną. Dodatkowo w granicach miasta mieści się 
bardzo wiele mniejszych, niezamieszkanych wysp. W sumie 
jest ich 44 - to jedyny w swoim rodzaju archipelag! Jedną z 
niezapomnianych atrakcji turystycznych jest przeprawa 
promowa, dzięki której można dostać się z jednej części 
miasta do drugiej. 

Świnoujście posiada jedną z najpiękniejszych plaż, która ciągnie się na odległość 10 km 
dochodząc w niektórych miejscach do 130 m szerokości. Latem wody Bałtyku w okolicach 
Świnoujścia są najcieplejszymi spośród wszystkich nadmorskich plaż w Polsce. 
Ośrodek „WARTA” położony 150 m od przejścia granicznego Świnoujście - Ahlbeck 
oraz 500 m od morza. Pokoje 2,3 i 4 osobowe z węzłem sanitarnym i TV.  Większość pokoi 
posiada balkon. Na terenie ośrodka stołówka z pełnym zakresem świadczeń (śniadania w 
formie bufetu) do dyspozycji uczestników świetlica ze sprzętem multimedialnym. 
Kolonia wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży  
Termin:  20 lipca – 31 lipca 2023r. 
Cena: 2.300,00 zł od uczestnika obejmuje: 

 wyżywienie w stołówce ośrodka  
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym 
 przejazd  do ośrodka  i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składka na TFG i TFP  
 opiekę wykwalifikowanej kadry 
 program  wypoczynkowy: 

- wycieczka autokarowa do Niemiec - pobyt w  Tropical Islands (okolice Berlina)- 
największego tropikalnego parku rozrywki w Europie. W Tropical Islands jest wszystko, co 
„tropikalne“: Lśniąco biała piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod 
dachem, lazurowa laguna, Morze Południowe z wysepkami, wioska tropikalna, show             
i kultura, sport i zabawy przy zawsze przyjemnych 25 stopniach w cieniu – wszystko to        
w największej samonośnej hali świata.  
- wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów – zwiedzanie atrakcji i zabytków miasta m.in. 
spacer Aleją Gwiazd i po Molo, zwiedzanie  Latarni Morskiej  
- rejs statkiem lub pobyt w parku linowym  
- wycieczki piesze - zwiedzanie Świnoujścia – atrakcje i zabytki miasta m.in. Wieża 
Kościoła św. Marcina Lutra, Transgraniczna Promenada, Stawa Młyny na plaży                     
w Świnoujściu, spacer najdłuższym Falochronem Centralnym  
- przeprawa promowa, 
- zajęcia sportowo – rekreacyjne: rozgrywki sportowe, zabawy terenowe (marsz na 
orientację), teleturnieje, konkursy,  wieczory zagadek i quizów, spotkania  przy muzyce, 
nauka tańca, ognisko, dyskoteki, karaoke wg potrzeb, wypoczynek nad morzem kąpiel, 
plażowanie, dla chętnych nieodpłatne  wypożyczenie kijków Nordic walking.  
 
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, ważny dowód osobisty lub  paszport). 
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