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 Z przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu katalog „Zielone Szkoły 2019”. Mając  

wieloletnie doświadczenie w opiece nad najmłodszymi, którzy po raz pierwszy wyruszają w samodzielną 

podróż bez rodziców, przygotowaliśmy dla Państwa oferty wyjazdów śródrocznych dla dzieci i młodzieży. 

Wypoczynek obfitujący w aktywną przygodę, bez TV i gier komputerowych, pozwoli pokazać uczestnikom  

w jaki sposób aktywnie i zdrowo można spędzać wolny czas. Maksymalnie wypełniony czas dziecka, 

ogrom wrażeń, wychowawca zawsze obok i do dyspozycji w każdym momencie, koleżanki i koledzy w tym  

samym wieku to główne atuty powodujące, że maluchy czują się z nami bezpiecznie i są zadowolone. Jeżeli  

połączymy to z bardzo bogatym programem obfitującym w niepowtarzalne przygody, pełną energii  

kadrą mającą doświadczenie z tą grupą wiekową oraz opieką medyczną na miejscu, zdrowym klimatem  

i bezpiecznym otoczeniem, to pewni jesteśmy, że na buziach maluchów przeważać będzie uśmiech,   

zaś wrażenia z Zielonej Szkoły na długo pozostaną miłym wspomnieniem.

 Życzymy dzieciom świetnej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Z wyrazami szacunku Marek Hajduła wraz z zespołem  
pracowników Biura Turystycznego „HAPPY TOUR”.

Organizujemy Zielone Szkoły 
7, 10 i 14-dniowe

Organizujemy Zielone Szkoły, Kolonie i Wyjazdy Edukacyjne 
pod indywidualne zamówienia grup w każdym miejscu w kraju.

Proponujemy nawiązanie dłuższej współpracy 
w zakresie organizowania Zielonych Szkół i Kolonii. 

Szanowni Rodzice, 
drodzy Wychowawcy!



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 14 dni

AUTOKAR

3

znana osada turystyczno - rybacka położona na prastarym bursztynowym szlaku. To druga pod względem 
wielkości miejscowość w Gminie Stegna, leżąca na Mierzei Wiślanej. Atutem Jantaru jest piękna, czysta plaża  
z dużym odcinkiem plaży strzeżonej oraz mieszane lasy z licznymi ścieżkami dla miłośników  pieszych  
wycieczek i wypraw rowerowych.

Ośrodek Wypoczynkowy VIVA
położony jest w Jantarze pomiędzy drogą Stegna - Mikoszewo, a lasem wydmowym. Północna część 3 hektarowego terenu  
przylega do pasa torów unikatowej kolejki wąskotorowej i do nadmorskiego lasu (Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej). Na tere-
nie ośrodka znajdują się: kort tenisowy, wielofunkcyjne boisko typu „Orlik”, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko 
do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią panelową, boisko do kometki, boisko do siatkówki plażowej, boisko do beach soccera, 4  
odkryte baseny, park linowy, ścianka wspinaczkowa, pole do minigolfa, tor gokartowy (pojazdy na pedały), plac zabaw dla dzieci  
na świeżym powietrzu, kącik zabaw dla maluchów.
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W cenie Zielonej Szkoły:
• zakwaterowanie w pokojach  2, 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Krynicy Morskiej  
i Kątów Rybackich – zwiedzanie: latarnia morska, Wielbłądzi Garb, 
ulica Teleekspressu, Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej – rezerwat  
kormoranów, muzeum Zalewu Wiślanego,

• rejs statkiem po Zalewie Wiślanym realizowany przy wycieczce 
autokarowej,

• wycieczka na farmę Jantar (zwiedzanie Mini ZOO i hali pojazdów 
zdalnie sterowanych, oprowadzanie na koniu), 

• zajęcia sportowe (mecz piłki siatkowej, turniej piłki nożnej,  
turniej rzutów osobistych, gra w minigolfa),

• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

 4 OD KRYTE 
 BASENY

JANTAR
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to nieduża, spokojna miejscowość letniskowa położona na obszarze Żuław Wiślanych. Dogodne położenie pomię-
dzy Sztutowem, a Krynicą Morską sprzyja szerszemu poznaniu uroków Mierzei Wiślanej. Na terenie miejscowości 
znajduję się największa w Polsce i jedna z największych w Europie kolonia lęgowa Kormoranów. Największym atu-
tem tego regionu są szerokie czyste plaże oraz zalew Wiślany.

Ośrodek Wypoczynkowy PANORAMA
położony jest na skraju lasu. Z okien pensjonatu można podziwiać panoramę Zalewu Wiślanego. Do dyspozycji gości: boiska do 
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pomost wraz ze sprzętem wodnym – kajaki, rowery wodne, sala gimnastyczno – taneczna, 
wypożyczalnia rowerów, dmuchana ścianka wspinaczkowa, trampoliny, siłownia.

KĄTY RYBACKIE

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach  2, 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Krynicy Morskiej  
– zwiedzanie: latarnia morska, Wielbłądzi Garb, ulica Teleekspressu, 
Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej – rezerwat kormoranów,  
muzeum Zalewu Wiślanego,

• rejs statkiem po Zalewie Wiślanym realizowany przy wycieczce 
autokarowej,

• wycieczka autokarowa do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem 
Zamku Krzyżackiego, 

• wypożyczalnia rowerów,
• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

1350
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W cenie Zielonej Szkoły:
•  zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5,  osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną), 
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów,
• wycieczka autokarowa na Półwysep Helski: wstęp do fokarium,
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta:  

zwiedzanie Skweru Kościuszki, wstęp na molo w Sopocie,  
zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku,

• rejs statkiem po morzu – (realizowany przy wycieczce autokarowej),
• wycieczki piesze po Władysławowie,
• prelekcja na temat Bursztynu,
• korzystanie z krytego basenu,
• korzystanie z  bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• zajęcia z animatorem,
• opiekę lekarską i pielęgniarską (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów)
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).
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jest letniskową dzielnicą Władysławowa usytuowaną w centrum Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Charak-
teryzuje się wspaniałym klimatem, którego powietrze przesycone jest jodem. Największą atrakcją jest malowni-
czy  Wąwóz Chłapowski, zwany przez Kaszubów „Rudnikiem”. Dolina Chłapowska to rezerwat zajmujący 24,83 ha 
powierzchni. Warto zatrzymać się tutaj i zejść 250-metrowym parowem do plaży. Spacerując malowniczą doliną 
możemy podziwiać piękno nienaruszonej przyrody oraz unikatowe okazy fauny i flory, takie jak rokitnik, dzwonek 
okrągłolistny, jałowiec, żarnowiec miotlasty, zdziczałe drzewka owocowe. 

Ośrodek Wczasowy JAR
położony jest w pobliżu pięknego jaru przy klifie brzegowym w odległości 250 m od morza. Cały obiekt jest centralnie ogrzewany 
i całkowicie ogrodzony. Ośrodek posiada własny kryty basen, który pozostaje do dyspozycji wczasowiczów. Dodatkowym atutem 
tego Ośrodka jest panująca tam miła i przyjazna wczasowiczom atmosfera oraz życzliwość okazywana przez właścicieli wszystkim 
gościom.

WŁADYSŁAWOWO
– CHŁAPOWO

KRYTY BASEN
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W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), dwóch 

kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów pasażerskich, 
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Półwysep Helski:  

wstęp do fokarium,
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: zwiedzanie  

Skweru Kościuszki, wstęp na molo w Sopocie, zwiedzanie Starego Miasta 
w Gdańsku,

• rejs statkiem po morzu (realizowany przy wycieczce autokarowej),
• wycieczki piesze po Władysławowie,
• prelekcja na temat Bursztynu,
• korzystanie z krytego basenu,
• organizacja zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych animatorów 

(kick-boxing, nauka tańca, aerobik, piłka nożna i siatkowa, nauka pływania 
na krytym basenie oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne),

• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

KRYTY BASEN

jest letniskową dzielnicą Władysławowa usytuowaną w centrum Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Charak-
teryzuje się wspaniałym klimatem, którego powietrze przesycone jest jodem. Największą atrakcją jest malowni-
czy  Wąwóz Chłapowski, zwany przez Kaszubów „Rudnikiem”. Dolina Chłapowska to rezerwat zajmujący 24,83 ha 
powierzchni. Warto zatrzymać się tutaj i zejść 250-metrowym parowem do plaży. Spacerując malowniczą doliną 
możemy podziwiać piękno nienaruszonej przyrody oraz unikatowe okazy fauny i flory, takie jak rokitnik, dzwonek 
okrągłolistny, jałowiec, żarnowiec miotlasty, zdziczałe drzewka owocowe. 

Ośrodek Wypoczynkowy BALTIC SPORT
położony jest na malowniczym klifie z widokiem na morze, z którego można podziwiać wschody i zachody słońca. Posiada bezpo-
średnie zejście na plażę. Około 1200m dzieli Ośrodek od centrum Władysławowa ze sklepami, dyskotekami oraz 500m od centrum 
sportowego w Cetniewie. Blisko stąd do portu rybackiego we Władysławowie i latarni morskiej w Rozewiu oraz stadniny koni. 
Teren Ośrodka to 3 hektarowy park krajobrazowy ogrodzony i ładnie zagospodarowany z placem zabaw, boiskiem do siatkówki, 
piłki nożnej, miejscem do grilla, wspólnych ognisk i zabaw oraz krytym basenem.
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W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach  4 i 5 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta  
- zwiedzanie Skweru Kościuszki, wstęp na molo w Sopocie,  
zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku 
Narodowego– ruchome wydmy,

• rejs statkiem po morzu (realizowany przy wycieczce autokarowej),
• organizacja zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego  

animatora sportu,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

to jedna z większych i najbardziej popularnych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Swoją re-
nomę  zawdzięcza wspaniałym walorom naturalnym, mikroklimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. 
Jest idealnym miejscem do uprawiania sportów, szczególnie windsurfingu, żeglarstwa morskiego i śródlądowego, 
wędkarstwa czy jazdy konnej. Okolice Łeby słyną ze wspaniałych wydm ruchomych (atrakcja na skalę europejską), 
szerokich, pięknych plaż z wyjątkowo miękkim i czystym piaskiem.

Ośrodek Kolonijno – Wczasowy SŁONECZKO
położony jest blisko centrum Łeby, z  dala od ruchliwej drogi, na ogrodzonym, bardzo dobrze zagospodarowanym terenie    
powierzchni 1  ha, w  odległości około 350m  od plaży. Niewątpliwym atutem Ośrodka jest jego bogate zaplecze rekreacyjne.  
Do dyspozycji uczestników m.in. 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, 3 boiska plażowe, mini golf, trampolina czterostano-
wiskowa, stoły do gry w tenisa, park linowy, tropikalna wyspa (piasek, palmy, leżaki), 50 rowerów o różnych wielkościach. 
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USTKA

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich 

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra, 
 Pomnik Zaślubin z Morzem, latarnia morska,

• Piracka Przygoda oraz rejs statkiem po morzu realizowany przy 
wycieczce autokarowej do Kołobrzegu,

• piesza wycieczka po Ustce z przewodnikiem,
• wycieczka do bunkrów w Ustce -  zwiedzanie ze scenariuszem 

podziemi bunkrów oraz animacja do wyboru, 
• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

jest przepięknym nadmorskim uzdrowiskiem na środkowym wybrzeżu. Okolice Ustki charakteryzują się urozma-
iconym wybrzeżem, piaszczystymi i szerokimi plażami z łagodnym zejściem. Atmosfera nadmorskiego kurortu, 
powietrze przepojone jodem i sosnowe lasy gwarantują wspaniały wypoczynek.

Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy SKAUT
położony jest 500m od morza i 100m od kanału portowego. Do dyspozycji uczestników jest teren przystosowany do uprawiania 
gier sportowych (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy) oraz organizowania ognisk i grillowania.  Na ośrodku znajdują się również 
2 świetlice z TV SAT i video, gdzie istnieje możliwość organizacji dyskotek, zajęć lekcyjnych.

1350
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DARŁÓWKO

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5, 6 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich 

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem, latarnia morska,

• rejs statkiem po morzu w Darłówku,
• piesza wycieczka z przewodnikiem do Darłowa:  

zwiedzanie Starego Miasta i Zamku Książąt Pomorskich,  
powrót do Ośrodka tramwajem wodnym,

• inhalacje 3 razy w tygodniu,
• gimnastyka 3 razy w tygodniu,
• korzystanie z krytego basenu,
• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

to nadmorska dzielnica Darłowa położona na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Występują tutaj wspaniałe warunki 
klimatyczne: spora wilgotność powietrza, duże nasłonecznienie. W okolicy rozciągają się spore obszary leśne,  
a w powietrzu czuć lecznicze działanie cząsteczek jodu.

Ośrodek Wczasowy GNIEWKO
położony jest na ogrodzonym, bezpiecznym terenie w odległości 50m od morza. Obiekt posiada pięć budynków mieszkalnych, 
basen kryty i jacuzzi, gabinety rehabilitacyjne, dużą stołówkę, świetlicę ze sprzętem RTV i salą dyskotekową, sale gimnastyczne.  
Na terenie ośrodka znajduje się również boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, plac zabaw, wypożyczalnia rowerów,  
parawanów, leżaków (płatne) i miejsce na ognisko i grilla. 

1450

KRYTY BASEN
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USTRONIE MORSKIE

leży w środkowej części województwa zachodniopomorskiego w odległości ok. 20km na zachód od Kołobrzegu. 
Ustronie Morskie w przeszłości było rybacką wsią, wzmianki pochodzą już z XIII w. Miejscowość położona jest  
na stromym klifie, który opada stromym urwiskiem ku piaszczystej plaży. Żywiczne lasy sosnowo – brzozowe umoż-
liwiają delektowanie się naprawdę czystym powietrzem.

Ośrodek WRZOS
usytuowany jest nad samym brzegiem morza bezpośrednio pomiędzy dwoma zejściami na plażę. Na terenie komplek-
su można korzystać z aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: basen  
z podgrzewaną wodą, brodzik dla dzieci z podgrzewaną wodą, boisko do piłki nożnej z oświetleniem, dwa boiska do piłki siatkowej 
– plażowej, kort tenisowy z oświetleniem, boisko do koszykówki, 4 place i miejsca  zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko lub grilla.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem, latarnia morska,

• Piracka Przygoda oraz rejs statkiem po morzu realizowany przy 
wycieczce do Kołobrzegu,

• wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej w Zieleniewie  
w programie: zwiedzanie mini zoo, przejażdżka bryczką,  
poszukiwanie złota, strzelanie z łuku itp. 

• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

1350



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 14 dni

AUTOKAR

11

MRZEŻYNO
to malownicza miejscowość letniskowa przylegająca do linii brzegowej Morza Bałtyckiego przy ujściu rzeki Regi. 
Piękna, piaszczysta i czysta plaża, z pasem sosnowego lasu czyni Mrzeżyno idealnym miejscem do wypoczynku. 
Znajdujące się w powietrzu jod, mikroelementy soli i sosnowe olejki eteryczne tworzą specyficzny mikroklimat  
i korzystnie wpływają na górne drogi oddechowe oraz układ krążenia. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA
położony jest przy głównej ulicy miejscowości w odległości ok. 350 metrów od plaży. Do dyspozycji gości są następujące atrakcje:  
basen odkryty,  boisko do siatkówki plażowej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do gry w piłkę nożną, kort  
tenisowy, dwa boiska do badmintona, granitowe stoły do tenisa stołowego i gier planszowych, trzy place zabaw, siłownia z profe-
sjonalnym sprzętem do ćwiczeń, dwie sale dyskotekowe, pięć sal dydaktycznych i telewizyjnych, miejsce na ognisko lub na grilla 
z zadaszoną wiatą.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach  2, 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem,

• Piracka Przygoda oraz rejs statkiem po morzu realizowany przy 
wycieczce autokarowej,

• wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej w Zieleniewie  
w programie: zwiedzanie mini zoo, przejażdżka bryczką,  
poszukiwanie złota, strzelanie z łuku itp. 

• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

1350



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 14 dni

AUTOKAR

POGORZELICA

1400

12

to mała, spokojna miejscowość nadmorska o uzdrowiskowym klimacie. Miejscowość ta  leży na bardzo zadbanym 
i dobrze zagospodarowanym turystycznie Wybrzeżu Rewalskim, tuż obok Niechorza. Pogorzelica posiada malow-
nicze, szerokie i czyste plaże zachęcające do letnich kąpieli morskich oraz słonecznych. Nadmorskie lasy sosnowo-
-świerkowe i ścieżki spacerowe zachęcają do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Z Pogorzelicy warto wy-
brać się na spacer plażą do latarni w Niechorzu. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać 
można malowniczą panoramę okolicy. Warto też wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Rewala, Trzebiatowa, 
Kołobrzegu i Kamienia Pomorskiego. 

Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy DZIEJBA LEŚNA
położony jest pośród sosnowego lasu niemal w samym centrum miejscowości, w odległości 200m od morza. Na terenie ośrodka 
znajduje się wiele atrakcji, wśród których są: odkryty basen, boiska do piłki nożnej i do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko  
z zadaszoną altaną i miejscami siedzącymi, plac zabaw, piaskownica oraz sala dyskotekowa z kolorowym oświetleniem,  
telebimem i ekranem. 

W cenie Zielonej Szkoły:
•  zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem,

• Piracka Przygoda oraz rejs statkiem po morzu  
(realizowany przy wycieczce autokarowej),

• piesza wycieczka do Niechorza: latarnia morska,
• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 14 dni

AUTOKAR

POGORZELICA

1500

13

Opis miejscowości na stronie 12.

Ośrodek Wypoczynkowy FAMILIJNI
usytuowany jest w pięknym sosnowym lesie zaledwie 150 metrów od morza. Na terenie ośrodka znajdują się: aquapark,  
na który składają się: zadaszony basen, trzy zjeżdżalnie, brodzik z podgrzewaną wodą, spray Park z mnóstwem zabawek  
i armatek wodnych oraz jacuzzi; dwie bawialnie dla dzieci, dwa monitorowane i atestowane place zabaw; Park siatkowy; boisko do  
siatkówki i piłki nożnej plażowej; kompleks ogniskowy z miejscem na grilla; miejsce do gry w kosza; stół do tenisa oraz sala  
taneczna i dyskotekowa.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich lub przejazd,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem,

• rejs statkiem po morzu (realizowany przy wycieczce autokarowej),
• piesza wycieczka do Niechorza: latarnia morska,
• wycieczka rowerowa trasą krajobrazowo-turystyczną,
• zabawy w centrum multimedialnym,
• turniej cymbergaja,
• zajęcia sportowe, taneczne i plastyczne z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

KRYTY BASEN



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 14 dni

AUTOKAR

14

DZIWNÓWEK

KRYTY BASEN

to mała miejscowość letniskowa położona pomiędzy morzem, a Zalewem Kamieńskiem. Niezwykle atrakcyjna,  
czysta i szeroka plaża, czyste i ciepłe wody Bałtyku powodują, że Dziwnówek jest dziś popularnym  
i lubianym letniskiem.

Ośrodek Wypoczynkowy FAMILIJNI
to komfortowy obiekt położony bezpośrednio na wydmie plażowej, na pięknym otoczonym sosnami terenie, około 50m od morza. 
Na terenie znajdują się: krąg ogniskowy - idealny do wspólnych biesiad, grille, rekreacyjny bar letni z centrum multime-
dialnym, kawiarnia, zadaszony taras ze stołem bilardowym oraz dartem. Pobyt na ośrodku urozmaica szereg organizo-
wanych animacji m.in.: turnieje sportowe (na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki plażowej, koszykówki,  
stół do tenisa stołowego), zabawy przy muzyce, chrzest morski i wiele więcej. Na ośrodku znajduje się zadaszony  
basen kąpielowy z podgrzewaną wodą, basen dla dzieci, jacuzzi. 

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach  2, 3 i 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra,  
Pomnik Zaślubin z Morzem, latarnia morska,

• rejs statkiem po morzu,
• wycieczka gokartami i rowerami trasą krajobrazowo-turystyczną,
• zabawy w centrum multimedialnym,
• zajęcia sportowe (mecz piłki siatkowej, turniej piłki nożnej,  

rozgrywki w tenisa stołowego, turniej rzutów osobistych),
• dzień otwarty jacuzzi,
• zajęcia taneczne, plastyczne z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

1500



Środek
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kalkulacja ceny 

na 10 dni

AUTOKAR

15

ŁAZY

KRYTY BASEN

1300

to piękna miejscowość, posiada stosunkowo szeroką i piaszczystą plażę. Cechą charakterystyczną jest zloka-
lizowany w jej pobliżu taras widokowy (przy głównym zejściu), do tego można też znaleźć zjazd na plażę dla 
niepełnosprawnych. Droga na plażę – podobnie jak w przypadku wielu innych nadmorskich miejscowości  
– wiedzie przez pokryte malowniczym lasem wydmy.

Ośrodek POSEJDON
położony jest w sercu najczystszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Zajmuje powierzchnie ponad 2.5 hektara ogrodzonego terenu.  
Jest jednym  z większych obiektów w okolicy, przygotowanym na przyjęcie większej ilości osób. Pomimo swoich rozmiarów,  
z uwagi na liczne tereny zielone i niską zabudowę, zachował klimat  spokojnej nadmorskiej miejscowości  wypoczynkowej.  
Strzeżona i czysta  plaża, na którą prowadzi wejście naprzeciw Ośrodka  znajduje się w odległości 150 metrów.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek i suchy prowiant  

na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa - całodniowa do Kołobrzegu,
• wycieczka autokarowa - pół dniowa do Darłówka,
• wycieczka gokartami i rowerami trasą krajobrazowo-turystyczną,
• korzystanie z basenu,
• wycieczki piesze po Łazach,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• zajęcia z animatorem,
• opiekę lekarską i pielęgniarską (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1osoba/15uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• dla uczestnika upominek (czapeczka, dyplom).



Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 10 dni

AUTOKAR

NIECHORZE

Kryty Basen

miejscowość uzdrowiskowa w gminie Rewal, położone między morzem, a jeziorem Liwia Łuża. Jako typowa miej-
scowość turystyczna Niechorze posiada swoje atrakcje – szeroką piaszczystą plażę, 45-metrową latarnie morską 
oraz kolejkę wąskotorową i Muzeum Rybołówstwa. Ponieważ jest Niechorze jest również niewielkim portem rybac-
kim, nie brakuje w nim smażalni ryb, w których można zjeść świeże dary morza. 

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy MEWA
położony jest nad samym morzem (20m od plaży). W skład ośrodka wchodzą cztery  budynki w tym trzy o charakterze „pensjo-
natowym”. Teren jednego hektara, na którym położony jest budynek znajdują się: basen odkryty z podgrzewaną wodą, boiska do 
kosza, siatkówki, piłki nożnej, kort tenisowy, sala bilardowa, sala dyskotekowa, miejsca na ogniska.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach  2, 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta: promenada, Baszta Prochowa, katedra, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, latarnia morska

• rejs statkiem po morzu (realizowany przy wycieczce autokarowej),
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Międzyzdrojów:  

molo + promenada gwiazd, Jezioro Turkusowe, wzgórze Gosań,  
rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku  
Narodowego, 

• zajęcia z animatorem,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

1350
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Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 10 dni

AUTOKAR

MIĘDZYZDROJE 

1300

niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Międzyzdrojów jest piękna plaża,  przez wielu turystów uznawana  
za jedną z najlepszych nad Bałtykiem. Plaża nie jest szeroka, jednak czysty i drobny piasek oraz widok na  
międzyzdrojskie klifowe wzgórza i obecność mola, w dużej mierze stanowią o jej atrakcyjności. 

Ośrodek STILO 
obiekt położony jest w zachodniej części miasta wśród lasów bukowych na ogrodzonej i monitorowanej powierzchni 20 000 m2,  
bezpośrednio przy wejściu na plażę. Do Państwa dyspozycji jest 150 pokoi noclegowych 2, 3, i 4-osobowych z łazienkami  
dodatkowo wyposażonych w TV, czajnik bezprzewodowy, lodówkę.

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobowych oraz 4-, 5-osobowych 

typu studio z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym i TV,
• wyżywienie  3x dziennie z podwieczorkiem wydawanym  

do obiadu, + suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka całodniowa, autokarowa do:  
Rezerwatu Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, Park Miniatur 
Państw Nadbałtyckich, zwiedzanie Bunkru V3, punkt widokowy na 
Krainę 44 Wysp, Wzgórze Zielonka w Lubinie, Jezioro Turkusowe w 
Wapnicy oraz rejs statkiem po Międzyzdrojach,

• wycieczka piesza po Międzyzdrojach,
• pobyt opieki bezpłatny - 1 opiekun na 15 pełnopłatnych uczestników,
• uczestnicy mogą korzystać z całej infrastruktury obiektu bezpłatnie:  

tj. basenu, boiska do piłki siatkowej, stołu do ping-ponga, 
wypożyczalni sprzętu plażowego: koców, parawanów,  
piłek plażowych,

• miejsca do palenia ogniska, 
• sala disco udostępniana jest raz na 3 dni w celu zorganizowana 

dyskoteki; w przypadku niepogody dysponujemy świetlicami do  
organizacji zajęć grupowych,

• na terenie ośrodka jest pielęgniarka, która ma dyżur  
w wyznaczonych godzinach, prócz tego na terenie Międzyzdrojów  
jest przychodnia i pogotowie ratunkowego, 

• ubezpieczenie,
• teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany,
• zajęcia z animatorem,
• dla uczestników upominek (czapeczka , dyplom).
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JAROSŁAWIEC
od lat cieszy się powodzeniem wśród wypoczywających. Można tu doskonale wypocząć, korzystając m.in.  
z 7 – kilometrowej plaży, lasu sosnowego. Jedną z atrakcji jest 33,3 m latarnia morska, wysoki brzeg klifowy.  
Zdrowe powietrze nasycone jodem korzystnie wpływa na układ oddechowy. 

Ośrodek Wypoczynkowy BARKA
położony jest w centrum miejscowości, ok. 200 m od morza. Jest przystosowany do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W cenie Zielonej Szkoły: 
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek  

+ suchy prowiant na drogę powrotną),
• przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe, wideo), 

dwóch kierowców zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów 
pasażerskich,

• wycieczka autokarowa do Leonardii – Park Gier i zabaw,  
znane i nieznane gry z całego świata, (półdniowa wycieczka)

• całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem  do Ustki,  
wizyta w gospodarstwie pszczelarskim w Krzemienicy, muzeum 
wsi Pomorskiej w Swołowie ze zwiedzaniem, przejazd do Ustki – 
zwiedzanie miasta, rejs statkiem (godzinny), powrót do Ośrodka   
na kolację ok. 18,

• korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą,
• organizacja zajęć prowadzonych przez animatora,
• opieka lekarska i pielęgniarska (podstawowe leki),
• bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (1 osoba/15 uczniów),
• ubezpieczenie,
• klimatoterapia,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z bazy rekreacyjnej i edukacyjnej Ośrodka,
• stoły bilardowe, stoły do ping-ponga, piłkarzyki,
• sprzęt do nornic walking,
• dla uczestników upominek (czapeczka, dyplom).

Środek
transportu

kalkulacja ceny 

na 10 dni

AUTOKAR 1350
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Nazwa imprezy Cena/ 
os.

Realizacja przy Ośrodkach 
w miejscowościach

Wycieczka autokarowa do Władysławowa
– w programie zwiedzanie miasta, aleja gwiazd 
sportu, wstęp na basen w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie

45 zł

Władysławowo-
-Chłapowo

Łeba

Wycieczka autokarowa do Malborka – bilety wstępu 
oraz przewodnik po zamku 60 zł

Wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku 
Narodowego – Łeba – ruchome wydmy 45 zł

Wycieczka autokarowa do Szymbarku – 
w programie: dom „na głowie”, najdłuższa deska 
świata, bunkier Gryfa Pomorskiego, dom Sybiraka, 
zabytkowa lokomotywa

60 zł

Wycieczka autokarowa po Ziemi Koszalińskiej – 
w programie Koszalin, Gąski – wstęp na latarnię 
morską, Mielno

45 zł

Darłówko

Ustka

Ustronie Morskie

Wycieczka autokarowa do wioski indiańskiej 
w Lubiatowie – w programie wstęp do wioski 
indiańskiej a następnie spacer do Sanktuarium na 
Górze Chełmskiej

50 zł

Wycieczka autokarowa do wioski Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim – w programie wstęp do 
wioski a następnie spacer do Sanktuarium na Górze 
Chełmskiej

60 zł

Wycieczka autokarowa do Świnoujścia – po drodze 
wstęp na latarnię morską w Niechorzu, spacer po 
centrum Świnoujścia

60 zł

Mrzeżyno

Pogorzelica

Dziwnówek

Wycieczka autokarowa do Parku Wodnego
 w Świdwinie – bilety wstępu do Parku Wodnego 55 zł

Wycieczka autokarowa  do wioski indiańskiej 
w Zieleniewie – bilety wstępu do wioski 55 zł

Półdniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – 
połączona z  „Piracką Przygodą” 50 zł

Zapraszamy do skorzystania 
z dodatkowych imprez 
fakultatywnych !

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny  
i nie stanowi oferty cenowej.
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33 817 67 67
512 122 525 www.happytour.pl

Bielsko-Biała: SP 31, SP 33, SP 38

SP w Ćwiklicach

SP w Dąbrówce

SP w Dzianiszu

SP w Górkach Śląskich

SP w Jaroszowcu

ZSP w Jasienicy

ZSP w Krzyżowicach

ZSP w Międzyrzeczu

SP w Pielgrzymowicach

Zamkowa Szkoła w Radzionkowie

SP w Rodakach

SP w Ryczówku

SP 2 w Tychach

Wisła: SP 2, SP 5

SP w Wielkich Drogach

SP 3 w Żywcu

SP Bargłówka

ZS w Grzechyni

ZS w Izdebniku

ZSOS nr 2 w Krakowie

SP Konina

INFOLINIA33 817 67 67512 122 525

Wykaz szkół, dla których zorganizowaliśmy Zieloną Szkołę

Biuro Turystyczne “Happy Tour”
43-300 Bielsko–Biała, ul. Piekarska 50

tel. 33 817 67 67, 512 122 525
e-mail: info@happytour.pl

www.happytour.pl


