Biuro Turystyczne Happy Tour Bielsko-Biała
ul. Piekarska 50
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-112-20-15
tel/fax: +48 33 814 66 66
info@happytour.pl
Happy Tour

Fama-Sta

MRZEŻYNO to mała, spokojna miejscowość nadmorska o uzdrowiskowym klimacie, 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 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
profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń, dwie sale dyskotekowe, pięć sal dydaktycznych i
telewizyjnych, miejsce na ognisko lub na grilla z zadaszoną wiatą.

W cenie zielonej szkoły
(Przedstawiony program dotyczy turnusów 14 dniowych)

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 lub przejazd PKP (na miejscu przejazd autokarem
z dworca PKP do Ośrodka i z powrotem),
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).

Środek transportu: AUTOKAR
Kalkulacja ceny na 14 dni:

1350 zł
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