
Wyjazd wypoczynkowo - formacyjny  

na Mierzeję Wiślaną 

Cena:  450  zł   Termin:  18-23.07.2016r. 
Wiek uczestników 10-16 lat 
 

Mierzeja Wiślana ciągnie się od Gdańska po Bałtijsk w Federacji Rosyjskiej. 

Jej długość wynosi ok. 60 km. wchodzi ona  w skład obszaru "zielone płuca 

Polski". Mierzeja Wiślana to świetne miejsce dla dzieci. Są tu malownicze wzgórza oraz dwa 

rezerwaty ptaków z kormoranami, rybitwami i żurawiami oraz rezerwat leśny Buki Mierzei 

Wiślanej. Inne rozrywki to wycieczki do ujścia Wisły i podglądanie dzikiej przyrody, 

przejażdżki kolejką wąskotorową, rejsy po zalewie. Dużą atrakcją dla dzieci jest zbieranie 

bursztynów. Nadmorski kurort o niezwykle atrakcyjnym położeniu to wymarzone miejsce do 

zabawy i gier terenowych. Piękna plaża, mikroklimat charakterystyczny dla Mierzei Wiślanej 

gwarantuje udany, niezapomniany wypoczynek. 

 

W ramach naszej oferty proponujemy: 

 grę terenową + warsztaty - uczestnicy wycieczki wcielą się w 

poszukiwaczy bursztynu w Akademii bursztynu Mikoszewo 

 paintball – leśna bitwa zespołowa  

 morskie szaleństwo na plaży – aktywne plażowanie pod okiem ratownika 

 spacer Bulwarem Radiowej Jedynki 

 przejazd kolejką wąskotorową 

 rejs po Zalewie Wiślanym  

 przejażdżkę lokomotywą- kolejką po Krynicy Morskiej 

 dyskotekę  

 ognisko i pieczenie kiełbasek oraz wiele innych atrakcji   

 

 

 

 

 



 

Zwiedzimy: 

 Barokowy kościół w Stegnie 

 Muzeum Stutthof 

 Frombork ze Wzgórzem Katedralnym, planetarium i licznymi śladami 

wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika 

 Elbląg miasto przepięknie położone, z bogatą historią, wieloma zabytkami  

i kryjące wiele ciekawostek: m.in. Katedra Św. Mikołaja, Brama Targowa, Starówka 

 

 

 

 

 

Cena obejmuje 

 przejazdy autokarem  

 zakwaterowanie w Stegnie (do dyspozycji gości: sala gier,  boisko do siatkówki 

i koszykówki,  stół do ping-ponga, trampolina) 

 wyżywienie 3 posiłki 

 bilety wstępu  

 ubezpieczenie 

 opiekę 

 

Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie, ze względu na warunki 

pogodowe i predyspozycje uczestników wycieczki. 

 

Z A P R A S Z A M Y 
 

Zapisy do 15 marca 2016 r. (wymagana zaliczka w kwocie 70 zł) 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 

pw. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

UL. JANA PAWŁA II 1 

83-342 KAMIENICA KRÓLEWSKA 


