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

Barka

Jarosławiec to nadbałtycka wieś letniskowa, pięknie położona na Przylądku Jarosławiec, niedaleko
Darłowa, nad Jeziorem Wicko. Położenie wioski na wysokim klifie sprawia, że dookoła roztaczają się
fantastyczne widoki. Jarosławiec od lat cieszy się powodzeniem wśród turystów. Można tu doskonale
wypocząć, korzystając m.in. z 7 – kilometrowej plaży, lasu sosnowego oraz licznych tras rowerowych.
Wśród atrakcji wymieniana jest: 33,3 metrowa latarnia morska, Muzeum Bursztynu, Kraina Motyli,
Kraina Papug oraz Labirynt Luster. Zdrowe powietrze nasycone jodem korzystnie wpływa na układ
oddechowy wypoczywających.

Ośrodek Wypoczynkowy BARKA położony jest w centrum miejscowości, ok. 200 m od morza. Jest
przystosowany do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Teren Ośrodka jest ogrodzony i
bezpieczny. Na terenie znajduje się świetlica ze sprzętem rekreacyjnym, plac zabaw, boisko do gry w
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, nordic walking oraz kryty basen z podgrzewaną wodą.

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 pasażerskic,
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: AUTOKAR
Kalkulacja ceny na 10 dni:
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