Kolonia dla dzieci (8-13 lat)

Ośrodek Kolonijny DIUNA w Międzywodziu
Międzywodzie jest położone na wyspie Wolin pomiędzy Morzem Bałtyckim,
a Zalewem Kamieńskim. Turyści znajdą tu najpiękniejszą i najczystszą plażę
w województwie Zachodniopomorskim.
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna to pawilon kolonijny na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego Marena Wellness & Spa. Położony jest w sosnowym lesie z dala
od centrum miasteczka, na dużym ogrodzonym i monitorowanym terenie, około 150
m od plaży. Cały teren ośrodka jest objęty całodobową ochroną.
Ośrodek posiada swoją wydzieloną część plaży, która jest oddalona od plaży
miejskiej.
Wszystkie pokoje mają łazienkę. Każdy pokój jest wyposażony w telewizję
naziemną, szafę oraz małe szafeczki na osobiste drobiazgi.
Posiłki dla kolonistów są serwowane w stołówce Diuna. Sala ma powierzchnię 430 m
kw. i idealnie może służyć również jako miejsce wieczornych zabaw.
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TERMIN: 04 – 13 sierpnia 2021 r.

Cena: 1 800 zł/ od osoby
:: Cena obejmuje ::
zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych z łazienkami /9 noclegów/,
- wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek (śniadania i kolacje w formie bufetu); woda dostępna
w nieograniczonych ilościach w ciągu całego dnia.
opiekę kadry pedagogicznej (kadra kwalifikowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania),
całodobowa opieka pielęgniarki oraz wyposażenie w podstawowe leki,
opieka ratownika WOPR na plaży i na basenie
dyplomy uczestnictwa, nagrody
ubezpieczenie NNW
suchy prowiant na drogę powrotną
przejazd klimatyzowanym autokarem klasy Lux.
dostęp do mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych podczas całego pobytu

:: PROGRAM ::
plażowanie, kąpiele słoneczne, kąpiele w morzu, zabawy i konkursy plażowe,
wycieczki piesze po najbliższej okolicy (m.in. Zalew Kamieński, Bałtycki Park Edukacyjny) oraz leśne
przygody,
wycieczka autokarem do Międzyzdrojów: Muzeum Figur Woskowych, molo, rejs statkiem po morzu
wycieczka do Pobierowa: kompleks rozrywkowy „Oko Iluzji”
wycieczka do Wrzosowa: Bałtycki Park Dinozaurów i mini Zoo
konkursy z nagrodami – quizy, turnieje sportowe, „Mam Talent”, wybory „Miss i Mistera Kolonii”,
Neptunalia, najpiękniejsza rzeźba z piasku itp.
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
dyskoteki i zabawy na terenie ośrodka
zawody sportowe na plaży i terenie ośrodka
wejścia na basen kryty na terenie ośrodka Marena

DODATKOWO: Dla każdego uczestnika kolonii pamiątkowa płyta CD/DVD ze zdjęciami oraz
upominek.

Wycieczki odbywać się będą z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych
i zaleceń MEN, ograniczając do minimum kontakt dzieci z osobami trzecimi.

Adres Ośrodka:
Marena Wellness & Spa
Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”
ul. Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

Informacje i zapisy:
Dominika Warmuz
Rzecznik SRK DL
e-mail: srk@diecezja.legnica.pl
Tel. 607 436 918
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