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WCZASY NA POMORZU ZACHODNIM ( 8 DNI) 

Wypocznij z nami w Międzywodziu, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: zwiedzanie, 
plażowanie, spacery wzdłuż morza, aktywne spędzanie czasu, kąpiele w Morzu 

Bałtyckim, w basenie, zabawy z animatorem. 

TERMIN: 03-10.07.2021 

Międzywodzie położone jest na wyspie Wolin. Na mierzei między Morzem Bałtyckim a Zalewem 
Kamieńskim. To miejsce niezwykle atrakcyjne pod względem krajobrazowym. W przystani na spokojnych 
wodach zalewu cumują niewielkie jachty, nadając obszarowi niepowtarzalny klimat.  
Międzywodzie to idealne miejsce dla osób ceniących sobie spokojny wypoczynek w bliskim kontakcie 
z naturą. Otoczone sosnowymi lasami, z wysokimi wydmami, 
długą i szeroką plażą prowadzącą do znajdujących się w 
niewielkiej odległości Międzyzdrojów. Chwilę oddechu 
wśród szumu fal i lasów złapią tu rodziny z dziećmi i osoby 
starsze. Z myślą o ich potrzebach zejścia na plaże 
przystosowano do wózków inwalidzkich i wózków dla dzieci.  

Ośrodek „Gryf” położony jest w centrum miejscowości. Budynek jest 3-kondygnacyjny bez windy, 
natomiast posiada basen wewnętrzy, który jest świetną alternatywą gdy pogoda nie sprzyja kąpielom 
wodnym w Morzu Bałtyckim. Pokoje 1,2,3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV.  

1 DZIEŃ:  Zbiórka: Sochaczew godz. 5.45 Carrefour ul. Warszawska; Skierniewice godz. 6.30 
parking przy Castoramie; Łowicz godz. 7.00 pl. Stary Rynek; Kutno godz. 7.40 Stacja Benzynowa BP 
ul. Sklęczkowska ( przy McDonald). Przejazd do MIĘDZYWODZIA, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

2 -7  DZIEŃ:   Pobyt na ZACHODNIM WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO, w czasie pobytu 
możliwość   skorzystania z następujących atrakcji: 

 WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM: TRZĘSACZ – zwiedzanie 
legendarnych, gotyckich ruin kościółka stojącego na koronie 
nadmorskiego klifu, spacer na punkt widokowy. Zwiedzanie Wyspy 
Wolin. KAMIEŃ POMORSKI - 
zwiedzanie Katedry z cennymi 
organami, w której 
nieprzerwanie od 1964 roku 

odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej; spacer po rynku, gdzie znajduje się gotycki ratusz 
miejski, a w jego pobliżu zachowała się jedyna brama zwana 
Wolińską wraz z fragmentami murów miejskich. Przejazd na 
punkt widokowy GRODZISKO w Lubinie. Z tarasów, jakie 
zostały przygotowane dla turystów, rozpościera się niesamowity widok na Zalew Szczeciński, 
archipelag czterdziestu czterech jego wysp oraz rozlewiska wstecznej delty rzeki Świny i jezioro 
Wicko Wielkie.  

 



 WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM: ŚWINOUJŚCIE – spacer po starej część uzdrowiskowej 
z domami zdrojowymi; MIĘDZYZDROJE – zwiedzanie kurortu określanego mianem „perły 
Bałtyku”, spacer dzielnicą wczasowo-kuracyjną, molo 395 m długości, osławiona promenada 
i Aleja Gwiazd; 

 GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE dla dzieci i rodziców prowadzone przez animatora ( zabawy 
z chustą animacyjną, mega bierki, zabawy z liną, malowanie buziek, 
tatuaże brokatowe, modelowanie kolorowych balonów ( pieski, kotki, 
kwiatki);  

 ZABAWY W WODZIE I ZAWODY SPORTOWE (aqua aerobik, 
siatkówka wodna, rzut do celu, wyścigi rzędów np. w workach, z jajkiem, 
siatkówka plażowa, gra w zbijaka, gra w kolory); 

 GRY I ZABAWY NA PLAŻY ( zabawa z wodnymi balonami, konkurs 
budowania zamków z piasku, duże bańki mydlane, zabawy ruchowe z 
muzyką);  

 WAKACYJNY TOR PRZESZKÓD ( wyścigi w mega kapciach, na 
„cegłach”, wyścig „stópek”, taśmy animacyjne); 

 WARSZTATY DREWNIANYMI KLOCKAMI LINDEN ORAZ 
KLOCKI KONSTRUKCYJNE MONTINO; 

 GRA TERENOWA „50 pytań, turniej „1 z 10”; 
 plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne, spacery brzegiem morza;  

8 DZIEŃ:  Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wczasów.  
 

CENA:  1.800 zł/os  
( os. dorosła zakwaterowana w pokoju 2 os.) 

 

CENA:  1.680 zł/os  
(os. dorosła zakwaterowana w pokoju 3, 4 os.) 

 

Cena dla dziecka (4-12 lat) : 1.350 zł/os  
(przy zakwaterowaniu z dwoma osobami pełnopłatnymi)  

 

 
Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW (do kwoty 10.000 PLN), 7 noclegów 
w Ośrodku Wczasowym Gryf w Międzywodziu, pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; 
wyżywienie 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje), korzystanie z infrastruktury ośrodka (basen kryty 
z jacuzzi), bloki animacyjne, opiekę animatora-rezydenta, opiekę przewodnika podczas wycieczek.   
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w recepcji – 2 zł/os/doba, dopłaty do pokoju 
jednoosobowego 560 zł/pobyt. 
 
Uwaga: zajęcia z animatorem odbywają się każdego dnia pobytu w ośrodku. Zachęcamy do udziału 
w zajęciach wszystkich uczestników wyjazdu, nie tylko dzieci!!! 
 

 
Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział 

dziecka w wyjeździe. 
 
                                                                                                       


