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MIELNO – UNIE CIE
      Kurort rodkowego Wybrze a po o ony
pomi dzy morzem Ba tykiem, a jeziorem
Jamno. Posiada szerok  piaszczyst  pla  z 
czystego piasku kwarcowego. Malownicze
po o enie O rodka w miejscowo ci o 
szczególnych walorach zdrowotnych i 
krajobrazowych daje niepowtarzaln  szans
leczenia ekoterapi  oraz zabiegami dost pnymi
ze schorzeniami uk adu nerwowego,
ruchowego, kr enia, tarczycy, górnych dróg
oddechowych o oty o ci.

Zakwaterowanie:
O rodek Wczasowo – Rehabilitacyjny

„ PANORAMA”
Do dyspozycji od 65 – 75 miejsc noclegowych

Pokoje 2,3,4- osobowe w strukturze: z 
indywidualnymi azienkami, typu studio /
azienka na dwa pokoje/w wi kszo ci z 
balkonami.

wszystkie pokoje nowocze nie
umeblowane, wyposa one w telewizory, le aki
i wiatrochrony.

sto ówka i barek na miejscu 

klub z bilardem, sprz t audio video 

sala gimnastyczna, gabinet fizykoterapii i 
hydroterapii

boisko sportowe, parking 

TURNUSY: 01.06. – 08.06.2012r

CENA: 665 z .
ZAPEWNIAMY:

Zakwaterowanie i wy ywienie /3 posi ki
dziennie/
Opiek  medyczn
Wycieczka autokarowa do Ko obrzegu
Zaj cia k.o.  na cie ce ekologiczno – 
zdrowotnej
Instruktora rekreacyjno – ruchowego dla 
dzieci z wad  postawy
Przejazd autokarem

POR BA WIELKA 

ZAKWATEROWANIE:
DOM WCZASÓW DZIECI CYCH:

Zapewnia on nie tylko warunki
sprzyjaj ce poprawie i regeneracji si , opiek
wychowawcz  i medyczn , ale tak e nauk
wed ug programu odpowiedniej klasy i szko y.
Nie bez znaczenia jest fakt, e organizacja 
zaj  poza lekcyjnych i rekreacja s  stosowane
do wieku, mo liwo ci wysi kowych,
zainteresowa  i stanu psychofizycznego
wychowanków.
Ze wzgl du na atrakcyjne po o enie na 
którym znajduje si  obiekt, kadra 
pedagogiczna wypracowa a ciekawe
i atrakcyjne formy pracy z dzie mi
pozaszkolnej. Obiekt posiada hal  sportow ,
boisko do koszykówki, korty tenisowe,
naturalne lodowisko, plac ogniskowy, 4 sale 
lekcyjne z pomocami audiowizualnymi,
bibliotek , bilard i inny sprz t sportowo – 
rekreacyjny. Budynek pi knie odnowiony. 
Str. intern. www.kki.pl/dwdz

TERMIN : 06.06. – 11.06.2012r
CENA: od 540 zl. 

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3,4, – 
osobowych. W zy sanitarne z
natryskami mieszcz si  na
korytarzach.
Wy ywienie – 3 posi ki dziennie
Zaj cia dydaktyczne, kulturalno – 
o wiatowe, program z dziedziny 
ekologii prowadzony przez 
miejscowych nauczycieli – 
wychowawców  opiekunów 
Opiek  medyczn  – ca odobowo.
Wycieczki edukacyjne – programowe 
Transport autokarem

CZARNY DUNAJEC
k/ Zakopanego

Zakwaterowanie: Dom Wczasowy
„ DUKAT”

Bogactwem tej ziemi s  walory krajoznawcze i
przyrodnicze. Ogromne le ne obszary
poprzecinane licznymi potokami i wij c  si
rzek , bory i torfowiska typu alpejskiego,
przechowywa y przebogaty wiat ro lin sprzed
setek lat. Roz piewana kraina, dziewcz c
muzyk , pe na duchowych i materialnych
zabytków góralskiej kultury.

O rodek posiada 50 miejsc noclegowych –
pokoje 2,3,4 – osobowe z sanitariatami,
dodatkowo 100 miejsc w drewnianych 4 –
osobowych domkach o najnowszym
wyposa eniu.
Boisko sportowe 150m, las 100m, rzeka 50m
od domu wczasowego.

TURNUSY: 30.05.04.06.2012r

CENA: od 460  z .

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie
Wy ywienie / 3 posi ki dziennie/
2 wycieczki edukacyjno – 
krajoznawcze do Doliny Ko cieliskiej
i Skansenu Orawskiego w Zubrzycy
Górnej, Muzeum Etnograficznego
oraz wyj cie na szczyt Babiej Góry; 
Opiek  przewodnika 2 – dni
Przejazd autokarem


