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KOLONIE LETNIE - MAZURY 

                                 
Młynik miejscowość  położona nad Jeziorem Gielądzkim w pobliżu 
Mrągowa,  w gminie Sorkwity, otoczona rozległym obszarem leśnym. Stąd 
rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych   w Europie - szlak 
rzeki Krutyni. 

 
Zakwaterowanie: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Młynik” położony  nad jeziorem 
 w otoczeniu lasu i łąk, z własną piaszczystą plażą z pomostem. Pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, 
boisko sportowe, świetlica ze sprzętem audiowizualnym, miejsce na 
ognisko i grilla, zadaszony amfiteatr ze sceną, służący z powodzeniem 
organizowaniu zajęć integracyjnych. Teren ośrodka zajmuje ponad     
2 hektarów powierzchni i jest w całości ogrodzony, oświetlony oraz 
monitorowany przez całą dobę.   
  
 
                             
   
 
CENA  PAKIETU OBEJMUJE:  
* Zakwaterowanie: 9 noclegów w pawilonie hotelowym  
* Wyżywienie: 3  posiłki dziennie + podwieczorek, 
* Transport: autokar z klimatyzacją, 
* Ubezpieczenie: NNW  do kwoty 5000 zł 
* Obsługa: opieka kadry wychowawców,   ratownika wodnego,  
* Bogaty program wycieczkowy ze wstępami do najciekawszych   
    atrakcji turystycznych Mazur: 
- Święta Lipka (Sanktuarium Maryjne, nazywana jest "Częstochową  Północy"), 
- Gierłoż ( zwiedzanie kwatery Hitlera z II w. światowej), 
- Mrągowo (molo i amfiteatr nad Jeziorem Czos , miasteczko westernowe) 

„Mrongoville” - wspaniała zabawa i niezapomniane przeżycia z udziałem 

profesjonalnych kowbojów),       

- Reszel ( XIV wieczny Zamek, piękne gotyckie wnętrza i przepiękny mazurski 

krajobraz)  

- Mikołajki ( port i przystań Żeglugi Mazurskiej, rejs statkiem po Jeziorze Śniardwy)  

- Giżycko ( most obrotowy na Kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen), 
- Leśniczówka Pranie (Muzeum K. I. Gałczyńskiego) 

- Ryn (Zamek Krzyżacki) 
- Spływ kajakowy  rzeką Krutynia - bezpiecznie!!!.  

  Popłynąć nią może każdy, bez względu na wiek  i umiejętności.  Jej łagodny, leniwy nurt sam niesie kajak, a wspaniałe widoki 
mijanych wzgórz morenowych   z nawiązką wynagrodzą   niewielki wysiłek. 

             Rekreacja: 
- Wycieczki  piesze: ,,poznajemy atrakcje przyrodnicze i turystyczne  okolicy”. W trakcie pobytu również wiele 
różnorodnego  relaksu  ( plażowanie i kąpiele  w jeziorze pod okiem ratownika, rozgrywki sportowe,  
konkursy z nagrodami, zajęcia plastyczne i artystyczne, bajkowe wieczory, zabawy przy ognisku.  
 
 

CENA : 1.570 z/os. 

TERMINY         
04.07 - 13.07.2021    
28.07 -  06.08.2021 
 


