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4 BAZY PRZYGODY
37 ZAJĘĆ DO WYBORU
100 % BEZPIECZEŃSTWA

ZIELONA SZKOŁA
NA MAZURACH
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6-9. Przykładowe zajęcia
10-11. Gotowe propozycje pobytu
12-15. Bazy Przygody na Mazurach
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WITAMY W
ŚWIECIE PRZYGODY!
Zapraszamy na wyjątkowe Zielone Szkoły! Nasze Bazy Przygody to doskonała przestrzeń do wypoczynku dzieci i młodzieży. To miejsca, które bawią, uczą i pozwalają przeżyć
niezapomniane wrażenia na łonie natury.
W swojej ofercie posiadamy zajęcia aktywne, terenowe i edukacyjne. Wieloletnie
doświadczenie w organizacji wyjazdów i imprez ogólnopolskich sprawia, że zawsze tworzymy profesjonalnie zorganizowany wypoczynek.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

strefaprzygody.pl

NASZ
ZESPÓŁ
Tworzenie Swojego Świata zawsze rozpoczynamy od człowieka. Jesteśmy przekonani, że nawet najnowocześniejsze technologiczne nowinki
nie są w stanie zastąpić ludzkiego uśmiechu i zaangażowania. Łącząc wspólne wieloletnie doświadczenia tworzymy Świat o jakim zawsze marzyliśmy. Chcemy by nasze imprezy spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Obiecujemy, że jako Zespół włożymy
w Twoje wydarzenie całe swoje serce i zabierzemy Cię do wielobarwnego świata prawdziwej Przygody.
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ŻYWIOŁY PRZYGODY
OŚRODKI NA MAZURACH

OGIEŃ
BAZA KOŁATEK
Położona nad jeziorami Staw i Pluszne. To miejsce, w którym siedząc z klasą przy ognisku poczujesz wyjątkowy mazurski klimat. Poznasz tu
niecodzienne sposoby rozpalania ognia i zdobędziesz umiejętność ognika.

WODA
BAZA SYRENKA
Doskonałe miejsce do rekreacji na
wodzie. Baza położona nad jednym
z najczystszych mazurskich jezior
– jeziorem Maróz. Sprawdzisz tu
swoją umiejętność pływania kajakiem oraz zrelaksujesz się podczas
wyprawy na rowerach wodnych.

ZIEMIA
BAZA KORMORAN
Położona w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego,
z wyznaczonymi leśnymi ścieżkami
edukacyjnymi na terenie bazy. Wcielisz się tu w rolę prawdziwego zwiadowcy i poznasz każdy zakamarek
lasu podczas gier terenowych.

WIATR
BAZA REWITA
Tu poczujesz się jak prawdziwy mistrz przestworzy. Baza dysponuje parkiem linowym
oraz zjazdem tyrolskim. Możesz także sprawdzić, jak radzisz sobie na wysokości budując
wieżę ze skrzynek.

UMIEJĘTNOŚCI
DO ZDOBYCIA W BAZACH PRZYGODY

AMBITNIE, WYJĄTKOWO, RAZEM

Tak wygląda świat naszych Zielonych Szkół. Umiejętności, które zdobywają uczestnicy stworzone zostały z myślą o wszechstronnym
rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas pobytu w Bazie Przygody każde zajęcia zakończone będą zdobyciem wyjątkowej odznaki. Umiejętności i wiedza, które zdobędą uczestnicy zostaną nagrodzone.
Sprawdź czy uda Wam się zdobyć wszystkie Umiejętności!

SUPER ANIMATOR
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ALPINISTA

SURVIVALOWIEC

ŁUCZNIK

ZAPAŚNIK

POSZUKIWACZ
PRZYGÓD

SZERMIERZ

KAJAKARZ

DLACZEGO
Z NAMI?
PROGRAM I BEZPIECZEŃSTWO

ZAJĘCIA

KADRA I DOŚWIADCZENIE

 Sprawdzone scenariusze i miejsca prowadzenia zajęć.
 W pełni bezpieczne Bazy Przygody.
 Uczestnicy wyjazdów objęci są ubezpieczeniem NNW.
 Program dostosowany do potrzeb i możliwości grupy.
 100% bezpiecznej zabawy.

 Wszystkie zajęcia odbywają się w 1,5
godzinnych blokach programowych.
 Podczas zajęć uczestnicy podzieleni są na
maksymalnie 25 osobowe grupy.
 Po zajęciach dzieci zdobywają unikatową
umiejętność.
 Zajęcia linowe prowadzone są przez
dwóch instruktorów.

 Nasi pracownicy posiadają wieloletnie
doświadczenie w turystyce młodzieżowej.
 Instruktorzy i animatorzy są przeszkoleni
w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 Zwracamy szczególną uwagę na wysoką
jakość realizacji zajęć.

„Zapraszam na Zielone Szkoły w Bazach Przygody Mazury.
Doświadczona kadra, atrakcyjny program oraz możliwość
zdobycia niesamowitych umiejętności”

Barbara Breś

Kierownik Działu Zielone Szkoły
tel: 575 500 320
basia@strefaprzygody.pl

JAK
ZAREZERWOWAĆ
WYBIERZ TERMIN I ZAJĘCIA
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Określ długość i termin Twojego pobytu, następnie wybierz zajęcia, które zainteresują Twoją klasę. Możesz skorzystać z gotowych propozycji pobytów lub samodzielnie
stworzyć Twoją wymarzoną Zieloną Szkołę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI
KLIENTA
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Z przyjemnością doradzimy w wyborze zajęć, dostosujemy program do wieku i umiejętności uczniów Twojej klasy,
pomożemy w wyborze rodzaju zakwaterowania. W formie
mailowej prześlemy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty.

USTAL SZCZEGÓŁY
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W razie potrzeby pomożemy w organizacji transportu,
uwzględnimy podstawowe diety i odpowiemy na indywidualne potrzeby Twojej grupy. Do każdej naszej grupy
podchodzimy ze szczególnym zaangażowaniem, tak by
każdy uczestnik mógł poczuć się na naszych wyjazdach
wyjątkowo.

BAW SIĘ Z NAMI
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Zielona Szkoła to czas aktywnego wypoczynku i możliwość przebywania w pięknych okolicznościach przyrody.
Zapewniamy kompleksową obsługę, aktywne i interesujące zajęcia, moc wrażeń i niezapomnianych przygód.

ILOŚĆ DNI

ILOŚĆ ZAJĘĆ

ILOŚĆ POSIŁKÓW

CENA OD:

1

4

2

95 zł

2

6

4

225 zł

3

9

7

335 zł

4

12

10

455 zł

5

15

13

555 zł
* dodatkowo możliwość organizacji transportu
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PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
Zajęcia w parku linowym
 Poznaj podstawy alpinizmu .
 Wykaż się zmysłem równowagi i pokonaj swoje słabości.
 Przejdź zróżnicowaną trasę i pokonaj wszystkie przeszkody.
umiejętność: alpinista

Zajęcia na strzelnicy - Wiatrówki
 Poczuj się jak młody żołnierz i poznaj zasadę działania
broni gładkolufowej.
 Ustrzel najlepszy wynik i wygraj klasowe zawody.
 Zajęcia prowadzone na specjalnej strzelnicy, pod czujnym
okiem instruktora.

W trakcie przeżywania niezapomnianej przygody,
każdy uczestnik ma również szansę zdobyć pakiet
unikalnych umiejętności - które potwierdzi otrzymany na koniec certyfikat!

umiejętność: strzelec

Zjazd tyrolski
Zajęcia łucznicze
 Poznaj różne rodzaje węzłów stosowanych na wysokościach.
 Pokonaj swój lęk i zostań królem przestworzy.
 Przeżyj fantastyczną przygodę zjeżdżając po kilkudziesięciometrowej tyrolce.
umiejętność: władca przestworzy

 Bądź jak Robin Hood i naucz się celnie strzelać z łuku.
 Traf w sam środek specjalnej tarczy i ustrzel najlepszy wynik.
 Zajęcia prowadzone przez instruktora.
umiejętność: łucznik

ść
wo

no

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, dajemy Ci możliwość stworzenia własnego programu
Zielonej Szkoły na Mazurach! Wybierz zajęcia,
które najbardziej Cię interesują, tak aby Twoja klasa
doskonale się bawiła. Wszystkie zajęcia prowadzone
są przez specjalnie przeszkolonych instruktorów.

ZAJĘCIA
AKTYWNE
Podczas aktywnych zajęć nabędziecie nowe umiejętności, poznacie zasady zdrowej rywalizacji, a co
najważniejsze lepiej poznacie swoją klasę i nawiążecie współpracę w grupie.

Paintball
zajęcia dodatkowo płatne

 Stocz pojedynek na polu paintballowym.
 Wykaż się umiejętnością badania terenu i przygotuj się na
czekające Cię przeszkody.
 Zaplanuj strategię, aby pokonać przeciwników.
umiejętność: strzelec

no

ść
wo

Wejście na wieżę ze skrzynek
 Przejdź szkolenie i naucz się korzystać z profesjonalnego
sprzętu alpinistycznego.
 Zbuduj jak najwyższą wieżę ze skrzynek i stań na jej
szczycie.
 Wykaż się odwagą i zostań królem wspinaczki.
umiejętność: alpinista
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Strzelnica paintballowa
zajęcia dodatkowo płatne

 Przejdź instruktarz obsługi broni paintballowej.
 Naucz się celnie oddawać strzały z różnych pozycji.
 Pochwal się celnością i poczuj się jak snajper.
umiejętność: snajper

strefaprzygody.pl/zielone-szkoly
ZAMÓW ON-LINE
no

ść
wo

Zajęcia integracyjne

umiejętność: super animator

 Rozegraj mecz na boisku umieszczonym na wodzie.
 Pokonaj przeciwników i pokaż, że jesteś mistrzem piłki
wodnej.
 Gra odbywa się na krytym basenie.
umiejętność: wodny piłkarz

ść
wo

no

 Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
 Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, chusta
klanzy).
 Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.

Waterpolo

Aqua Aerobik

 Strąć przeciwnika z podestu za pomocą gumowej lancy.
 Utrzymaj równowagę i wykaż się sprytem.
 Zajęcia prowadzone pod opieką doświadczonego instruktora.
umiejętność: szermierz

 Spróbuj aktywnej zabawy przy muzyce.
 Sprawdź jak poradzisz sobie z wykonywaniem ćwiczeń
w wodzie.
 Zajęcia odbywają się na krytym basenie.

ść
wo

no

Walki gladiatorów

Rowery wodne

umiejętność: wodnik
 Odkryj urok mazurskiego krajobrazu.
 Poznaj doskonały sposób na relaks na łonie natury.
 Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.

Walki Sumo

umiejętność: wczasowicz

 Wygraj wesołą rywalizację w słynnej japońskiej dyscyplinie sportu.
 Ubierz specjalny, bezpieczny strój wojownika sumo.
 Wygraj klasowe zawody o puchar Mazurskiej Przygody.

Ognisko muzyczne
z animatorem

umiejętność: zapaśnik

 Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
 Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
 Naucz się kultowych mazurskich piosenek.

Zumba Kids

umiejętność: ognik

ść
wo

umiejętność: choreograf

no

ść
wo

Dmuchaniec
zajęcia dodatkowo płatne

 Przenieś się do minionkowego świata.
 Baw się na 7 metrowej dmuchanej zjeżdżalni.
 Zaszalej i stań się mistrzem zjeżdżalni.
umiejętność: mistrz zjeżdżalni

no

 Poznaj nowe kroki taneczne.
 Daj się ponieść zabawie.
 Stwórz z klasą niepowtarzalny układ taneczny z wykorzystaniem rekwizytów.

Karaoke
Wyprawa kajakowa
po jeziorze

 Zintegruj się z grupą śpiewając ulubione piosenki.
 Zaprezentujcie swoje umiejętności wokalne.
 Zdobądźcie dyplom rozśpiewanej grupy.
umiejętność: piosenkarz

 Poznaj piękno Mazur i jeziora Maróz o pierwszej klasie
czystości wód.
 Weź udział w mini regatach i przepłyń tor sprawnościowy.
 Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.
umiejętność: kajakarz

Dyskoteka
 Wczuj się w rytmy muzyki klubowej i zostań królem
parkietu.
 Weź udział w zabawach i konkursach przy muzyce.
 Baw się i integruj ze swoją klasą!
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PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
no

ść
wo

„Wyspa skarbów”
 Wraz ze swoją klasą wyrusz w pełną przygód wyprawę
po tajemniczy skarb piratów.
 Aby dotrzeć do skarbu, rozwiąż wszystkie zagadki, które
przygotowała dla Ciebie „Wyrocznia”.
 Odnajdź skarb i pokonaj swoich przeciwników.
umiejętność: poszukiwacz przygód

„Tajemnicza zbrodnia”
 Odnajdź poszlaki i zbierz dowody.
 Poznaj tajemnicze postacie i zdobądź od nich cenne
informacje.
 Kieruj się intuicją, aby rozwiązać zagadkę Tajemniczej
zbrodni.
umiejętność: młody detektyw

no

ść
wo

„Bursztynowa komnata”
 Wraz ze swoją klasą wyrusz w tajną ekspedycję, aby
odnaleźć bursztynowy skarb.
 W dotarciu do celu pomocne będą wskazówki, pozostawione przez Strażnika Komnaty.
 Odnajdźcie skarb jako pierwsi i pokonajcie swoich przeciwników.

Wraz ze swoją klasą podejmij wyzwanie i weź udział
w emocjonującej grze terenowej. Wykażcie się zmysłem orientacji w terenie i logicznego myślenia.
Pokażcie, że potraficie działać zespołowo, rozwiązując zagadki, szyfry i wykonując zadania.

umiejętność: superbohater

ść
wo

„Zdobywcy skarbu”
INO - marsz na orientację
 Naucz się odnajdywać wyznaczone punkty za pomocą
mapy i kompasu.
 Znajdź ukryte w lesie specjalne lampiony.
 Odnajdź wszystkie punkty i wygraj bieg.
umiejętność: zwiadowca

 Wykorzystaj techniki kamuflażu i bądź niezauważony
niczym ninja.
 Zgaś wszystkie źródła światła, aby utrudnić złodziejom
czuwanie nad skarbem.
 Przechytrz nikczemnych rabusiów i odzyskaj skarb.
umiejętność: zdobywca

ść
wo

no

Survival

umiejętność: młody detektyw

 Wciel się w rolę prawdziwego herosa.
 Pomóż uwolnić superbohaterów.
 Zbieraj karty z gadżetami, użyj ich do pokonania złoczyńców.

no

ZAJĘCIA
TERENOWE

„Na pomoc superbohaterom”

 Bądź jak słynny Bear Grylls i przeżyj niezapomnianą
przygodę w mazurskim lesie.
 Naucz się jak zbudować sobie bezpieczne leśne schronienie oraz rozpalić ogień bez pomocy zapałek.
 Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora.
umiejętność: survivalowiec

„Indiańska osada”
 Wraz z członkami plemienia spróbuj odnaleźć wodza.
 Zdobądź wszystkie znaki od pomocnych duszków.
 Stocz walkę z innymi plemionami i jako pierwszy dotrzyj
do wodza.
umiejętność: młody Apacz

Nocne Podchody
„Rozbitkowie”
 Po zapadnięciu zmroku wyrusz ze swoją klasą na leśną
wyprawę.
 Wykaż się orientacją w terenie i odnajdź kryjówkę swoich
przeciwników.
 Wykonaj zadania i zbierz wszystkie świetliki.
8

umiejętność: nocny nawigator

 Wciel się w rolę rozbitka na nieznanej wyspie.
 Zbierz wszystkie przedmioty niezbędne do przetrwania.
 Odnajdź czarną skrzynkę i poznaj przyczyny katastrofy.
umiejętność: sobieradek

no

ść
wo

Warsztaty decoupage
 Poznaj historię zdobienia metodą decoupage.
 Dowiedz się, jakie materiały i narzędzia są wykorzystywane
w technice decoupage.
 Samodzielnie przygotuj wzory i stwórz swój własny
lampion.
umiejętność: dekorator

no

ść
wo

Malarstwo na szkle

Specjalnie dla Twojej klasy przygotowaliśmy propozycję zajęć edukacyjnych. Podczas wyjątkowych zajęć pogłębicie swoją wiedzę, poznacie wiele ciekawostek i nabędziecie nowe umiejętności a to wszystko
połączone z integracją Waszej klasy.

ść
wo

umiejętność: artysta

no

Warsztaty ceramiczne

ść
wo

no

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

 Zapoznaj się z historią malarstwa na szkle i tajnikami
techniki malowania.
 Poznaj narzędzia wykorzystywane w tej sztuce.
 Samodzielnie namaluj obraz na szkle, zachowując tradycyjne reguły twórcze.

 Zapoznaj się z historią tworzenia glinianych przedmiotów
i zobacz, jak od codziennego ich stosowania, stały się
wytworami sztuki.
 Poznaj różne rodzaje gliny, jej właściwości i techniki
zdobienia.
 Samodzielnie wykonaj glinianą ozdobę.
umiejętność: gliniarz

„Ptaki Cudaki”
zdobienie drewnianych ptaków

 Zapoznaj się ze sztuką malowania drewnianych ozdób.
 Zaprojektuj oryginalne wzory i nanieś je na drewno.
 Własnoręcznie stwórz kreatywne ozdoby.
umiejętność: sztukmistrz

Warsztaty z pierwszej pomocy
 Naucz się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku.
 Weź udział w mini grze ratowniczej.
 Zbuduj z całą klasą specjalne nosze z materiałów dostępnych w lesie i przetransportujcie rannego do bazy.
umiejętność: ratownik

 Pochwal się szeroką wiedzą w wielu dziedzinach.
 Wykaż się bystrością rozwiązując zagadki.
 Rozszyfruj łamigłówki tematyczne.
umiejętność: młody naukowiec

no

ść
wo

Nauka na wesoło

Savoir vivre w praktyce
 Poznaj zasady dobrego zachowania przydatne na co
dzień.
 Odegraj scenki, w których zaproponujesz poprawne
Twoim zadaniem zachowanie.
 Weź udział w Quizie „Coolturalny Nastolatek”.
umiejętność: kulturalny nastolatek

Nieśmiałość nie popłaca
 Przygotuj się do wystąpień publicznych i naucz się radzić
sobie ze stresem.
 Opanuj sztukę śmiałej i adekwatnej autoprezentacji.
 Wystąp przed kolegami i zaprezentuj się z jak najlepszej strony.
umiejętność: śmiały mówca
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GOTOWE PROPOZYCJE POBYTU
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH

1

DZIEŃ

RAMOWY PROGRAM POBYTU
ZIELONA SZKOŁA DLA MALUCHA
To specjalna, kompleksowa propozycja pobytu dla
najmłodszych. Dedykowana dla przedszkolaków
oraz pierwszoklasistów.
Zielona Szkoła to okazja do zdobycia nowych umiejętności poprzez ruch i znakomitą zabawę. Dzieci
nauczą się współpracy w grupie, poznają zasady
zdrowej rywalizacji oraz zintegrują się z grupą.

Zajęcia integracyjne
umiejętność: super animator

Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”
umiejętność: poszukiwacz przygód

Zumba Kids

RAMOWY PROGRAM POBYTU
WESOŁA SZKOŁA

umiejętność: choreograf

To niepowtarzalna, kompleksowa propozycja aktywnego dnia poza Szkołą. Przez ruch i znakomitą
zabawę zdobędziecie nowe umiejętności.

Ognisko muzyczne z animatorem
umiejętność: ognik

Nauczycie się współpracy w grupie, poznacie zasady zdrowej rywalizacji. Przeżyjecie niezapomnianą przygodę, która pozwoli Wam lepiej się poznać.

Zajęcia integracyjne
umiejętność: super animator

Zajęcia w parku linowym
umiejętność: alpinista

Gra terenowa „Wyspa Skarbów”

W CENIE

umiejętność: poszukiwacz przygód







Ognisko muzyczne z animatorem
umiejętność: ognik
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wyżywienie - obiad + posiłek podczas ogniska,
obsługa instruktorów i animatorów,
zajęcia programowe,
certyfikat z umiejętnościami,
ubezpieczenie NNW.

ILOŚĆ DNI

ILOŚĆ NOCY

ILOŚĆ ZAJĘĆ

ILOŚĆ POSIŁKÓW

1

0

4

2

CENA OD:
95 zł
* dodatkowo możliwość organizacji transportu

2

3

DNI

DNI

RAMOWY PROGRAM POBYTU
AKTYWNE MAZURY
Specjalnie dla Twojej klasy przygotowaliśmy wyjątkową propozycję pobytu na Zielonej Szkole pełnej
atrakcji.
Podczas aktywnych zajęć nabędziecie nowe umiejętności, nauczycie się współpracy w grupie i zintegrujecie się ze swoją klasą.

Zajęcia integracyjne
umiejętność: super animator

Aqua aerobik
umiejętność: wodnik

Gra terenowa
Na pomoc superbohaterom

Walki Sumo

RAMOWY PROGRAM POBYTU
MAZURSKA PRZYGODA

umiejętność: super bohater

umiejętność: zapaśnik

To wyjątkowa, pełna atrakcji, kompleksowa propozycja pobytu dla Twojej klasy. Przez ruch i znakomitą zabawę zdobędziecie nowe umiejętności.
Nauczycie się współpracy w grupie, poznacie zasady zdrowej rywalizacji. Zajęcia pozwolą poznać się
Wam lepiej i zintegrować klasę.

Warsztaty z pierwszej pomocy
umiejętność: ratownik

Zajęcia łucznicze
umiejętność: łucznik

Nocne Podchody
umiejętność: nocny nawigator

 pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie, (pierwszy posiłek
obiad w dniu przyjazdu; gratis- ostatni posiłek obiad w dniu
wyjazdu),
 zakwaterowanie w pokojach lub domkach z pełnym
węzłem sanitarnym,,
 obsługa instruktorów i animatorów,
 zajęcia programowe,
 certyfikat z umiejętnościami,
 ubezpieczenie NNW.

umiejętność: gliniarz

Gra terenowa
Rozbitkowie
umiejętność: sobieradek

Zajęcia integracyjne

Ognisko muzyczne z animatorem

umiejętność: super animator

umiejętność: ognik

Zajęcia w parku linowym

W CENIE

Warsztaty ceramiczne

umiejętność: alpinista

Zajęcia łucznicze
umiejętność: łucznik

Survival
umiejętność: survivalowiec

INO – marsz na orientację

W CENIE
 pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, (pierwszy posiłek
obiad w dniu przyjazdu; gratis - ostatni posiłek obiad w dniu
wyjazdu),
 zakwaterowanie w pokojach lub domkach z pełnym
węzłem sanitarnym,
 obsługa instruktorów i animatorów,
 zajęcia programowe,
 certyfikat z umiejętnościami,
 ubezpieczenie NNW.

umiejętność: zwiadowca

ILOŚĆ DNI

ILOŚĆ NOCY

ILOŚĆ ZAJĘĆ

ILOŚĆ POSIŁKÓW

CENA OD:

2

1

6

4

225 zł

3

2

9

7

335 zł
* dodatkowo możliwość organizacji transportu
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BAZY PRZYGODY
MAZURY

ZIEMIA
Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe Kormoran Mierki

KORMORAN MIERKI

Kołatek 2
11-015 Olsztynek
Ośrodek położony w otoczeniu lasów, nad brzegiem jeziora Pluszne. 18-hektarowy ogrodzony
obszar z wyznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi
i urokliwymi mazurskimi widokami. Przyjazne miejsce pobytu grup dzieci i młodzieży.

ZAKWATEROWANIE
 Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2-3
osobowych z łazienkami.
 Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę i TV.

WYŻYWIENIE
 Posiłki serwowane są w przestronnej i klimatyzowanej
stołówce.
 Pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem.

DODATKOWO
 Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
 W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
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malownicze położenie nad brzegiem jeziora Pluszne,
bezpieczny i ogrodzony teren,
sale do zajęć na niepogodę,
kompleks boisk sportowych,
ścieżki edukacyjne,
kryty basen,
bilard,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
restauracja,
kawiarnia,
wiata grillowa,
dwa miejsca ogniskowe.

Warszawa 208 km/ Trójmiasto 198 km/ Białystok 230 km/ Łódź 272 km/ Olsztyn 30 km

BAZY PRZYGODY
MAZURY

WIATR
Ośrodek Rewita Waplewo

REWITA WAPLEWO

Maróz 2
11-015 Olsztynek
Ośrodek wypoczynkowy położony przy brzegu jeziora Maróz, które zaliczane jest do najczystszych
jezior w województwie warmińsko-mazurskim.
13-hektarowy zalesiony i ogrodzony obszar z niesamowitymi widokami. W swojej infrastrukturze
posiada 400 miejsc noclegowych.

ZAKWATEROWANIE
 Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 3-4
osobowych z łazienkami.
 Na terenie budynku „Junior” znajduje się sala dydaktyczna
z TV do dyspozycji uczestników.

WYŻYWIENIE
 Posiłki serwowane są w przestronnej i klimatyzowanej
stołówce.
 Pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem.

DODATKOWO
 Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
 W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
















400 miejsca noclegowych,
malownicze położenie nad brzegiem jeziora Maróz,
bezpieczny i ogrodzony teren,
sale do zajęć na niepogodę,
kompleks boisk sportowych,
6 sal edukacyjnych,
park linowy,
kręgielnia,
strzelnica,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
sala bankietowa 200 miejsc,
kawiarnia - 80 miejsc,
sala VIP – 20 miejsc,
wiata grillowa – 350 miejsc,
wiata grillowa nad jeziorem.

Warszawa 181 km / Trójmiasto 174 km / Białystok 232 km / Łódź 254 km / Olsztyn 45 km
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BAZY PRZYGODY
MAZURY

WODA
Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka”

SYRENKA

Maróz 5
11-015 Olsztynek
Szkolny Ośrodek wypoczynkowy położony przy
brzegu jeziora Maróz, w miejscowości o tej samej
nazwie, objętej strefą ciszy. Teren Ośrodka to zalesiony i ogrodzony obszar 2,5 hektarów
o niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

ZAKWATEROWANIE
 Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w:
- pawilonie w pokojach 2-4 osobowych,
- domkach murowanych 10 osobowych z łazienkami.
 Każdy domek wyposażony jest w lodówkę i TV.

WYŻYWIENIE
 Posiłki serwowane są w przestronnej i klimatyzowanej
stołówce.
 Pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem.

DODATKOWO
 Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
 W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
 stołówka,
 własna plaża z miejscem wyznaczonym do kąpieli pomostem,
 wypożyczalnię sprzętu wodnego,
 bilard,
 tenis stołowy,
 sala TV,
 pokój zabaw dla najmłodszych,
 boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki,
 kort tenisowy,
 zadaszone miejsce na grilla,
 miejsce na ognisko,
 duży plac zabaw
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Warszawa 188 km/ Trójmiasto 188 km/ Białystok 243 km/ Łódź 259 km/ Olsztyn 45 km

BAZY PRZYGODY
MAZURY

OGIEŃ
Ośrodek Wypoczynkowy KOŁATEK

KOŁATEK

Mierki
11-015 Olsztynek
Ośrodek wypoczynkowy położony na skraju dużych kompleksów leśnych nad jeziorami Staw
i Pluszne. Miejsce łączące wyjątkowe walory przyrodnicze z bogatym zapleczem turystyczno-rekreacyjnym. W swojej infrastrukturze posiada 220
miejsc noclegowych.

ZAKWATEROWANIE
 Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w domkach 6
osobowych z łazienkami.
 Każdy domek wyposażony jest w lodówkę i czajnik.

WYŻYWIENIE
 Posiłki serwowane są w przestronnej stołówce.
 Pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem.

DODATKOWO
 Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
 W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
















stołówka,
tawerna,
sala trzcinowa
sala konferencyjna
sala telewizyjna
sala do tenisa stołowego,
boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki,
kort tenisowy,
wypożyczalnia sprzętu wodnego,
wypożyczalnia rowerów górskich,
bilard,
zadaszone miejsce na grilla,
miejsce na ognisko,
duży plac zabaw,
pole namiotowe.

Warszawa 209 km/ Trójmiasto 199 km/ Białystok 232 km/ Łódź 269 km/ Olsztyn 32 km
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Strefa Przygody
ul. Górna 5/5, 10-040 Olsztyn
575 500 320
biuro@strefaprzygody.pl
strefaprzygody.pl

facebook.com/strefaprzygody
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instagram.com/strefaprzygody

