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Zielone Szkoły NAD MORZEM
Oferta dla grup min 25 os.

Zakwaterowanie
Wrzesień - Kwiecień Maj- Czerwiec

Czerwiec
zł/os./doba

Budynek A
pokoje 2, 3 i w większości 6 osobowe

z łazienkami
95 100

Budynek B
pokoje 2,3,4 oraz 6 osobowe z

łazienkami
85 90

Domki campingowe 3-6 osobowe
 z łazienkami

*domki nie są ogrzewane
- 74

1 Opiekun/15 Uczestników (co szesnasta osoba) - pobyt bezpłatny (np. dla grupy 35 osób, 2 osoby Kadry bezpłatnie)
dla grup 48 osób i powyżej dodatkowa osoba gratis (np. dla grupy 50 osób, 4 osoby Kadry bezpłatnie)

Ceny obejmują: pobyt, całodzienne wyżywienie (trzy posiłki), ognisko z kiełbaskami, dyskotekę (bez
DJ-a), WiFi, bezpłatny dostęp do naszego zaplecza rekreacyjnego. Powyższe ceny są dla pobytów
dłuższych niż jeden nocleg. Pobyty jednodniowe są droższe o 10 zł/os. Diety +10 zł/os.doba

Baza rekreacyjna: 0,8 ha zielonego terenu, zaplecze rekreacyjne gwarantuje udany wypoczynek niezależnie
od pogody. Grupy mają do dyspozycji namiot sportowy 200m2, świetlicę z wykładziną sportową 160m2,
boisko wielofunkcyjne 400m2, 2  baseny, miejsce na ognisko i grilla, smart TV, sprzęt sportowy, pianino,
Świetlicę letnią (45 m2) ze stołem do tenisa stołowego, bilardem, piłkarzykami
Wyżywienie: 3 posiłki
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Lokalizacja: przy samym lesie, do plaży 15-20 min spacerem (ok. 1300m), teren bezpieczny, ogrodzony i
monitorowany

DODATKOWE WYCIECZKI I ZAJĘCIA REKREACYJNO – EDUKACYJNE*:
Opis Cena zł / os.

Wycieczka do Trójmiasta z przewodnikiem – Gdańsk Stare Miasto, Molo w
Sopocie, Oceanarium lub Centrum Experyment, Błyskawica

60

Wycieczka do Malborka – zwiedzanie zamku z przewodnikiem 30
Wycieczka do Szymbarku – dom do góry nogami, muzeum tabaki, 
najdłuższa deska Świata,

25

Spotkanie z rybakiem - praca rybaka na kutrze, odróżnianie gatunków ryb, 
flora fauna Bałtyku

10

Warsztaty bursztynnicze + nocne zbieranie bursztynu 20
Paintball elektroniczny 25
Mecz w dmuchanych kulach – Bubble Football lub bitwy łucznicze 20
Ferma strusi i pasieka w Jantarze 15
Stadnina koni w Jantarze od 25
Ścieżka przyrodnicza z przewodnikiem w Rezerwacie Mewia Łacha 160 zł/grupa
Muzeum Stutthof (powyżej 13 lat) 110 zł/grupa
Gry i zabawy w plenerze – dwa bloki zajęciowe – przed obiadem i po 
obiedzie - zajęcia najczęściej w terenie, dostosowane do wieku 
uczestników, organizowane przez firmę zewnętrzną

45-60

5 bloków zajęciowych (2 dni w sumie 5 bloków po 2-2,5 godz. każdy):
2 bloki survival, 2 bloki integracja, nocna gra terenowa

90-100

Rejs statkiem z Krynicy Morskiej do Fromborka – zwiedzanie planetarium 65

* powyższe  ceny  są  orientacyjne  - nie uwzględniają przejazdów na wycieczki (w tym także parkingi) –
możemy zorganizować transport na wycieczki za dodatkową opłatą, ceny nie uwzględniają również
kosztów ubezpieczenia uczestników wycieczek/pobytu
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Proponowane Zajęcia dla Grup

Spotkanie z rybakiem – 10 zł/os, czas trwania 45 min – 1,5 h
Chcesz  dowiedzieć  się  jak  wygląda  praca  rybaka,  poznać   różne   gatunki   ryb,   nauczyć   się   szyć
sieci? Wspaniale trafiłeś!!! Pan Zbigniew, to rybak z dziada pradziada! Spotkania z rybakiem to empiryczna
nauka o rzemiośle rybaka morskiego oraz niezapomniana przygoda. Zapraszamy!

Warsztaty bursztynnicze + nocne zbieranie bursztynu – 18-20 zł/os, czas trwania 1 h warsztatów + 1,5 -2 
h Praktyczne zajęcia, na których dowiecie się o pochodzeniu bursztynu, zobaczycie największe okazy i 
inkluzje oraz  poznacie  nazwy  bursztynu  w  innych  językach.  Zobaczycie  pokaz  topienia  bursztynu  
(grillowanie bursztynu) i dowiecie się co to szlak bursztynowy! Zapoznacie się z właściwościami fizycznymi i 
chemicznymi bursztynu i będziecie mogli sami spróbować szlifowania i polerowania bursztynu.

Wycieczka do Szymbarku – 17-20 zł/os + transport, całodniowa wycieczka
Witajcie na Kaszubach!!! Jedyne takie miejsce gdzie zwiedzicie Dom do góry nogami, zobaczycie najdłuższą 
deskę Świata, zobaczycie chatę trapera i porozmawiacie po kaszubsku!

Zajęcia aktywne – 45 - 7 5  zł/os – cena od wybranych zajęć - dwa bloki programowe po 2,5- 3 h/blok
zajęciowy
Zajęcia, w których kluczem do sukcesu jest współpraca  uczestników. Uczestnicy zabawy  zmierzą  się z
zadaniami logicznymi, zręcznościowymi oraz sportowymi takimi jak wyścig skrzynek, hydraulik, szpon, małpi
gaj, przeprawy linowe, Geocaching (gra na orientację z użyciem odbiorników GPS), gra terenowa Lotnik (małe
zespoły rywalizują ze sobą i czasem szukając za pomocą mapy wyznaczonych w lesie celów), gra terenowa
Walka o wodę (gra strategiczna, w której rywalizujące ze sobą zespoły zdobywają od innych drużyn wodę),
INO (gra na orientację podczas której uczestnicy podzieleni na małe grupki poruszają się po lesie za pomocą
mapy i kompasu szukając wyznaczonych punktów), paintball.
Do wyboru dwa bloki programowe

Paintball elektroniczny – 25 zł/os, 1,5 - 2 godz. zajęć (30-45 os, równocześnie gra do 14 osób)

Stadnina koni w Jantarze – ceny 25 – 55 zł/os/h
Jeśli chcecie spróbować jazdy konnej w morzu i po plaży to możemy zorganizować zajęcia w stadninie koni
w Jantarze. Charakter zajęć dopasujemy do umiejętności i liczebności grupy.
Przejażdżka lasem na plażę (również dla początkujących!!!), czas trwania ok. 1h – 100zł/os.

Mecz w dmuchanych kulach – Bubble Futball – 20 zł/os, ok. 1-2 godz. zajęć (w zależności od wielkości 
grupy), gra równocześnie 8 zawodników

Dodatkowe atrakcje w promieniu 15-70 km

- Nowy Aquapark z rekinami w Redzie 
- Dino Park (ruchome dinozaury/smoki, park linowy) w Malborku
- Zoo Oliwskie
- Rejsy statkiem do Sopotu, na Westerplatte, po Motławie, na Hel (fokarium)
- Parki Trampolin (Gdańsk, Gdynia)
- Przeprawa promowa Mikoszewo – Świbno, koszt ok 2 zł/os
- Park Rozrywki w Mikoszewie - dmuchane place zabaw, łuki, gokarty, itp.
- Rejsy łodzią albo pontonem motorowym od promu do samego ujścia Wisły i foczej wyspy
  (droga, ale bardzo fajna atrakcja:))
- Przejazdy kolejką wąskotorową
I wiele innych
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Oferta specjalna maj-czerwiec:

-  4 noclegi, 5 dni
-  zakwaterowanie w pawilonie
-  5 bloków zajęciowych: 4 bloki zajęć aktywnych/integracyjnych  + nocna gra 

terenowa z GPS, czas trwania jednego bloku 2-2,5 godz.
-  ognisko z kiełbaskami
-  wycieczka do Trójmiasta z przewodnikiem
-  do dyspozycji na terenie ośrodka: boisko, 2 baseny, sale/świetlice

CENA  615 zł/os w pawilonie   - 670 zł/os  w kompleksie

1 dzień
Przyjazd do ośrodka, obiad, kolacja

2 dzień
śniadanie, pierwszy  blok zajęć aktywnych/integracyjnych ok. 2-2,5 godz., obiad, drugi blok 
zajęć aktywnych/integracyjnych ok. 2-2,5 godz., kolacja, nocna gra terenowa z GPS

3 dzień 
śniadanie, trzeci  blok zajęć aktywnych/integracyjnych ok. 2-2,5 godz., obiad, czwarty blok 
zajęć aktywnych/integracyjnych ok. 2-2,5 godz., kolacja, ognisko z kiełbaskami

4 dzień
śniadanie + prowiant, całodniowa wycieczka z przewodnikiem do Trójmiasta (Gdynia, Sopot 
Gdańsk), powrót na obiadokolacje

5 dzień
śniadanie, wyjazd

Cena: 615 zł/os* zakwaterowanie w pawilonie, 665 zł/os. w kompleksie

* Powyższa cena nie uwzględnia dojazdu/przejazdów autokarem i parkingów
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