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Gdynia na sportowo 

 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Gdyni.  

 Spacer z pilotem po Skwerze Kościuszki.  

 Zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego oraz udział w zajęciach 

laboratoryjnych: teoretyczny wstęp połączony z zajęciami 

praktycznymi.  

Przejazd w stronę Mierzei Wiślanej. Kolacja i nocleg.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach.  

 

Dzień 2 

Śniadanie + suchy prowiant. 

Przejazd do Gdyni do Adventure Park Kolibki.  

 Zabawy integracyjne mające na celu budowanie wśród grupy 

relacji i więzi+ Średni Park Linowy.  Aktywności fizyczne 

połączone z działaniami psychologicznymi pozwalają ustalić 

przyczyny napięć i konfliktów w grupie, ale także pokazują 

sposoby ich rozwiązywania. Zajęcia poprawiają relacje 

uczestników jako całej grupy, a także uczą grupowego 

osiągania sukcesu- a wszystko to łączy się z doskonałą zabawą 

w plenerze.  

Wśród gier i zabaw m.in.  

Średni Park Linowy – szlak złożony z drewnianych podestów 

zamocowanych na wysokości 3 do 5 metrów. Pomiędzy 

podestami rozpostarte są różnorakie przejścia z lin stalowych, 

drabin, siatek itp.  

Kra lodowa – pokonanie wyimaginowanej lodowatej rzeki 

będzie możliwe na kawałkach kry lodowej, rywalizacja może 

tutaj przynieść klęskę dla rozbitego zespołu. 

Delikatny most – delikatny most może okazać się pułapką nie 

do przejścia jeżeli wpierw nie opracuje się taktyki i nie 

przewidzi się wszystkich możliwych problemów. Dobry plan to 

przypadku tej przeszkody rzecz najważniejsza. 

Matnia – ucieczka z matni, labirynt wirtualnych ścian, nie 

wiadomo gdzie ukryte jest wyjście, czynnikiem utrudniającym 

będą egipskie ciemności i rozproszenie zespołu w pierwszej 

fazie pokonywania labiryntu. 

Hydrozagadka – transport wody z jednego zbiornika do 

drugiego wymaga skonstruowania rurociągu, pomp i 

zaangażowania całego zespołu. 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 2  nocleg, 2 śniadanie, 

2 obiadokolacje, 1 suchy 

prowiant, 1 obiad; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  145,00 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

690 zł/os 625 zł/os 590 zł/os 570  zł/os 540 zł/os 
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Lina z rąk – wasz grupa stanie przed wielkim wyzwaniem , nad 

niebezpiecznymi bagnami rozwieszony został system lin który 

trzeba będzie pokonać. Po linach można się przedostać 

korzystając z pomocy przyjaciół podających pomocną dłoń, 

idąc grupa utworzy linę z rąk która pomoże utrzymać 

równowagę . 

 Powrót do bazy i ognisko z kiełbaskami dla wygranych.  

Powrót do ośrodka.  

Powrót na obiadokolację. Spacer na plażę. Nocleg.  

Dzień 3 
Śniadanie. Wykwaterowanie.  

Spacer nad morze. *Konkursy na plaży. 

Obiad.  

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 150 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Gdynia – zwiedzanie statku muzeum Dar Pomorza lub ORP 

Błyskawica; 

 Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Gdańsk - zwiedzanie Muzeum Bursztynu; 

 Gdański – Bursztynowy Stadion Energa; 

 Gdańsk -  Centrum Nauki Hewelianum – interaktywne wystawy; 

 Gdańsk – zwiedzanie zoo;  

 Gdańsk – zwiedzanie Archikatedry w Oliwie z prezentacją organów; 

 Malbork – zwiedzanie dawnej rezydencji Zakonu Krzyżackiego. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic Piaseczna/Warszawy. 
Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja może wyglądać wtedy inaczej 
niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (standard, 
rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś zainteresowany 
takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być wystawiona wyłącznie 
w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który posiada 
stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych opiekunów 
małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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