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Termin: 03.07-10.07.2020                     Cena: 1490 zł/os.  
 

MAZURY: Mazury nazywane są krainą tysiąca jezior. To jeden z najpiękniejszych regionów w naszym 
kraju. Piękne, mieniące się w słońcu zbiorniki wodne, gęste lasy, bajeczne porty i ważne zabytki. To 
obszar, na którym znajdziemy zarówno urokliwe miejscowości, takie jak Giżycko czy Mikołajki, jak i 
miejsca historyczne, przypominające o burzliwych losach Polski. Wybierając się w te rejony mamy 
okazje zakochać się w Warmii i Mazurach, zostawić tam serce i nabrać ochoty na kolejne wizyty 
 
 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy Piecki położony jest na skraju Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Piskiej, 10km na 

południe od Mrągowa. Usytuowany jest w spokojnej, pięknej okolicy pośród łąk i lasów nad jeziorem Wągiel, którego wody 

zakwalifikowane są do I klasy czystości. Dzięki walorom przyrodniczym miejsce idealnie nadaje się do wypoczynku, a jego lokalizacja 

sprawia, że jest to świetna baza wypadowa na zwiedzanie regionu. Zakwaterowanie w murowanym pawilonie hotelowym w 

pokojach 4 osobowych typu Standard PLUS. Pokoje posiadają: łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym: WC, umywalkę, prysznic; TV, 

chłodziarkę, czajnik + szklanki. Na terenie obiektu: stołówka, kawiarnia, plaża z pomostem i wypożyczalnią sprzętu wodnego, plac 

zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej i koszykówki, stół do ping-ponga i piłkarzyków, wytyczone miejsce na 

ognisko oraz trzy sale dostosowane do zajęć sportowych, tanecznych, językowych, teatralnych i  dydaktycznych.  

Wyżywienie: pełne FB (śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek;  

    

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Łodzi w godz. rannych. Przyjazd do ośrodka na obiad. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.   

2-7 DZIEŃ: Wypoczynek, realizacja zajęć programowych: pływanie, kajakarstwo, łucznictwo, olimpiada sportowa, 

konkursy, gry i zabawy terenowe, wycieczka, ognisko, dyskoteka, plażowanie, wyżywienie 3 posiłki + 

podwieczorek. 

8 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie,  wyjazd z ośrodka około południa, powrót  do Łodzi w godz. wieczornych. 

Cena zawiera:  

 przejazd autokarem w obie strony, opłaty drogowe, parkingowe. 

 7 noclegów w pokojach z łazienkami 

 Pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki) 

 opieka kierownika wypoczynku  

 opieka pilota na trasie przejazdu 

 opiekę pielęgniarki dochodzącej i ratownika 

 organizacja ogniska z kiełbaskami i dyskotek 

 ubezpieczenie NNW 

 podatek VAT  

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia pod numerem 602-855-315 (Adam Badowski)  

ilość miejsc ograniczona. Wpłaty zaliczki dokonujemy na numer konta  

mBank 46 1140 2004 0000 3602 7748 5589 kwota: 300 zł do 29.02.2020r. 

tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka – Mazury. 


