
Firma Usługowo – Turystyczna „Gunar” ul. Pszczyńska 328, 44-335 Jastrzębie Zdrój                                                    POLUB NAS NA FACEBOOKU! 
tel/fax (32) 47 300 15  kom. 512 113 010,                                                                                        facebook.pl/gunartravel 

WWW.GUNAR.COM.PL e-mail: GUNAR@GUNAR.COM.PL 

 

 

MORZE BAŁTYCKIE 

JASTRZĘBIA GÓRA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06 – 06.07.2019 1745,oo 

Jastrzębia Góra  – miejscowość usytuowana na Półwyspie Helskim. 

Unikalne klifowe wybrzeże, plaże piaszczyste i unikalny mikroklimat to 

walory, które corocznie przyciągają do Jastrzębiej Góry rzesze turystów.  

Willa Sedna  – pięknie usytuowana na wzgórzu w niewielkiej odległości 

od morza i plaży. Ośrodek doskonale przygotowany do wypoczynku 

dzieci i młodzieży. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw, boisko do 

siatkówki, green gym – przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

miejsce na grilla, odkryty basen.    https://www.sedna.pl/  

- transport autokarowy (WC, 
klimatyzacja, DVD) 
- zakwaterowanie w „Willa Sedna” 
13 noclegów w pokojach: 2,3,4,5 
osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV 
- kolonia rozpoczyna się ciepłą 
kolacją w dniu przyjazdu, a kończy 
śniadaniem + suchym prowiantem 
na drogę powrotną 
- wyżywienie: 4 posiłki dziennie 
(śniadania i kolacja w formie bufetu) 
obiad i podwieczorek serwowany 
- program j.w. 
 

Program kolonii letniej obejmuje: 

* Wycieczka autokarowa po Półwyspie Helskim - wizyta w pracowni 

bursztynu – krótka prelekcja dotycząca jego obróbki i sposobu 

powstania. Wstęp do OceanParku – okazy mórz i oceanów  

w naturalnych rozmiarach, olbrzymi plac zabaw z całą gamą atrakcji. 

Zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu 

* Wycieczka piesza z wejściem na Latarnię Morską w Rozewiu 

* Wycieczka piesza do Lisiego Jaru i Gwiazdy Północy – najbardziej 

wysuniętego punktu północnej części Polski  

* Wycieczka - rejs statkiem otwarte morze 

* 2x wejście do Parku Wodnego  

* Bananowy piknik – integracja poprzez wspólne zabawy – grillowanie 

bananów podanych z ciepłą czekoladą ! 

* Gra terenowa – zadania, które czekają na uczestników to m.in. 

policzenie schodów, śpiewanie piosenek, wskazanie 

charakterystycznych punków miejscowości.  

* Podwieczorek Kaszubski – nauka alfabetu kaszubskiego 

* Zawody sportowe m.in. siatkonoga, piłka nożna, squash 

* Chrzest morski – połączony z poszukiwaniem bursztynów  

* Zajęcia taneczne na świeżym powietrzu + Kid Voice Talent Show 

* Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 

KOLONIE LETNIE – JASTRZĘBIA GÓRA 14 DNI      – WIEK UCZESTNIKÓW 7 – 14 LAT - 

      www.gunar.com.pl 

 

Cena obejmuje: 

- gadżety firmowe: dyplomy, 
bursztynowa rafandynka, zdjęcie 
pamiątkowe  
- zabezpieczenie sprzętu sportowego 
i materiałów papierniczych 
- opieka medyczna – pielęgniarka 
całodobowo – lekarz na ogólnych 
zasadach NFZ + leki wg recept 
- opieka wykwalifikowanej kadry  
(1 osoba na 15) + kierownik 
- opieka ratownika wodnego na plaży 
- ubezpieczenie NW  
- podatek VAT 
 

Termin i cena: 

http://www.gunar.com.pl/
mailto:gunar@gunar.com.pl

