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Miedzywodzie
Rodzaj: Dla dzieci
Cena (zł/osobę) 980
Ilość dni: 7
Termin: 3 - 9.07.2022

Międzywodzie to niewielka, ale malownicza miejscowość, położona we wschodniej części wyspy Wolin. Miasteczko leży
pomiędzy brzegami zalewu Kamińskiego i Morza Bałtyckiego oraz graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym.
Międzywodzie charakteryzuje się leczniczymi wpływami mikroklimatu morskiego.
Ośrodek znajduje się na obrzeżach Międzywodzia. Obiekt zajmuje 2 ha zamkniętego - monitorowanego 24 ha. Położony
jest na gęsto zalesionym terenie w odległości 250 m od morza.
Ośrodek posiada wydzieloną plażę dla gości oraz strzeżone kąpielisko wodne przez ratowników, całodobowy gabinet
pielęgniarki oraz izolatki.
Atrakcje Ośrodka:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Boisko do piłki nożnej ( piasek)
Boisko do piłki plażowej ( trawa)
Boisko do piłki koszykowej
Boisko do kometki
Tenis stołowy
Sprzęt sportowy
Miejsce na ognisko
Duży teren z domkami na drzewach do zabaw w chowanego i podchody
Sala TV
Duża świetlica
Kawiarenka z dyskoteką
Bezpłatny dostęp do internetu dla kadry z własnymi laptopami

Oferta kolonijna

Cena zawiera:
# Transport autokarowy ( klimatyzacja, WC )
# nocleg w pokojach z łazienkami
# wyżywienie ( śniadanie , obiad , podwieczorek, kolacja) prowiant na wycieczki
# opieka pilota w czasie całego pobytu
# wycieczki (Woliński Park Narodowy, Jeziorko Turkusowe, Fort Gerharda w Świnoujściu, Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach, Molo w
Międzyzdrojach)
# opieka przewodnika regionalnego
# wychowawcy gratis
# Biuro podroży zapewnia sprzęt grający na dyskotekę
# ubezpieczenie NNW
Pomoc w realizacji zabaw, konkursów, neptunalii, ognisk.
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