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KKOOLLOONNIIEE  II  OOBBOOZZYY  ––  LLAATTOO  22001199  

MMIIEELLNNOO  ––  UUNNIIEEŚŚCCIIEE  
kolonia 8–12 lat, obóz młodzieżowy 13–17 lat 

 

MIELNO – dawna osada rybacka położona około 15 km od Koszalina. Pod względem walorów turystycznych 

i środowiska przyrodniczego należy do miejsc bardzo atrakcyjnych na polskim Wybrzeżu. Położone jest 
bezpośrednio w sąsiedztwie morza i jeziora Jamno. Posiada wiele obszarów leśnych, atrakcyjne szlaki 
turystyczne oraz specyficzny mikroklimat.  

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK 
Położenie: na ogrodzonym, monitorowanym terenie, w pasie 

nadmorskim, tuż za wydmami, w odległości 150 m od wejścia na 

plażę. W bardzo cichej i spokojnej okolicy, w otoczeniu pięknej, 

naturalnej zieleni. Do jeziora Jamno ok. 400 m, do centrum 

handlowo-rozrywkowego ok. 600 m. 

Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5-os. z łazienkami.  

Do dyspozycji: stołówka, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki 

nożnej, tenisa, plac zabaw, ścieżka zdrowia, ping-pong, dwie duże 

sale, namiot, basen. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) + podwieczorek, suchy prowiant na 

drogę powrotną;   
 

Program: 
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

2 – 12 dzień: Realizacja programu: 

• wycieczka całodniowa do Kołobrzegu. Zwiedzanie miasta, impreza Piracka Przygoda, 

• rejs statkiem po morzu, 

• cztery 1-godzinne pobyty w basenie ośrodka; 

• wycieczka piesza do latarni morskiej w Gąskach. 

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka plażowa, 

badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka zasad zespołowych gier sportowych, 

Olimpiada Kolonijna i Międzykolonijna – MIELNO 2019, 

• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 

• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, Pidżama Party, 

• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz 

mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, 

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, 

• bieg na orientację, rajd i spacery, 

• wręczanie dyplomów i nagród. 

13 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego prowiantu wyjazd 

w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

termin cena 

09.08 – 21.08.2019 1 740 zł 
 

Cena obejmuje: transport autokarem; noclegi w pokojach 

z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 

suchy prowiant na drogę powrotną; opiekę doświadczonej kadry 

pedagogicznej, medycznej, ratownika WOPR na plaży; 

ubezpieczenie NNW; realizację programu z biletami wstępu. 

Dodatkowo płatne: dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład 

jazdy dostępny na www.primatour.pl; ubezpieczenie od kosztów 

rezygnacji + 65 zł.  

Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 

śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę. Koniecznie 

zabrać legitymację szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 

ręcznik. Sugerowane kieszonkowe ok. 100 zł. 
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