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Obóz wypoczynkowy w Grzybowie 2016 (21 – 28 VIII 2016r.) 
1 dzień – Zbiórka o godzinie 6:45 wyjazd o godzinie 7:00. Około godziny 11:30 – 12:00 dotarcie do 
Bornego Sulinowa – zwiedzanie Miasta Widma dawnej jednostki wojsk rosyjskich w Polsce, około 
godziny 15:00 wyjazd do Grzybowa k/Kołobrzegu – zakwaterowanie grupy, spacer nad morze, około 
18:30 – obiadokolacja, zebranie organizacyjne, nocleg.  
 

2 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka, około 10:00 wyjazd do Kołobrzegu – 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zwiedzanie: Katedra, Rynek i uzdrowiskowej części miasta, 
wejście do Kina 8D. Powrót do ośrodka, około godziny 13:30, o godzinie 14:00 obiad. Od godziny 
15:00 do 18:00 spacer nad morze, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Około godziny 18:30 obiadokolacja. 
Od godziny 19:00 zajęcia na terenie ośrodka, nocleg 
 

3 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka około 10:00 spacer nad morze, zajęcia 
sportowe, rekreacyjne. Powrót do ośrodka, godziny 13:30, o godzinie 14:00 obiad. Około godziny 
15:00 wyjazd do Muzeum Chleba w Ustroniu Morskim – od około 16:00 prelekcja o chlebie i wypiek 
bułek, powrót do ośrodka około 18:00, o godzinie 18:30 obiadokolacja. Od godziny 19:00 zajęcia na 
terenie ośrodka, dyskoteka, nocleg 
 

4 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka około 10:00 wyjazd do Kołobrzegu do 
Aquaparku – od godziny 11:00 pobyt 1 godzinny.  Powrót do ośrodka, około godziny 12:30, rekreacja 
i wypoczynek na terenie ośrodka, o godzinie 14:00 obiad. Około godziny 15:00 wyjazd do Kołobrzegu 
– od 15:30 do 17:30 uczestniczenie w programie edukacyjno-rozrywkowym „Piracka Przygoda”, który 
jest organizowany w oryginalnej scenerii XIX wiecznego fortu. Powrót do ośrodka około 18:00, o 
godzinie 18:30 obiadokolacja. Od godziny 19:00 zajęcia świetlicowe na terenie ośrodka oraz zajęcia 
sportowe, nocleg 
 

5 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka około 10:00 wyjazd do Zieleniewa  – od 
godz. 10:30 uczestniczenie w około 3 - 4 godzinnym programie w indiańskiej wiosce. Powrót do 
ośrodka, około godziny 14:30, o godzinie 15:00 obiad. O godzinie 16:00 wyjazd do Kołobrzegu do 
Aquaparku – pobyt 1 godzinny od godziny 16:30 do 17:30. Powrót do ośrodka, o godzinie 18:30 
obiadokolacja. Od godziny 19:00 zajęcia na terenie ośrodka świetlicowe, oraz zajęcia sportowe, 
nocleg 
 

6 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka około 10:00 spacer nad morze, zajęcia 
sportowe, rekreacyjne. Powrót do ośrodka, godziny 13:30, o godzinie 14:00 obiad. Około godziny 
15:00 wyjazd do Kołobrzegu o godzinie 15:30 – rejs statkiem po morzu około 16:45 powrót do 
ośrodka od około 17:30 zajęcia na terenie ośrodka, o godzinie 18:30 obiadokolacja. Od godziny 19:00 
zajęcia rekreacyjne i sportowe na terenie ośrodka, możliwość zorganizowania dyskoteki, nocleg 
 

7 dzień – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka, około 10:00 wyjazd do Dobrzycy – Ogrody 
tematyczne Hortulus – zwiedzanie ogrodów, spacer po labiryncie, wejście na wieżę widokową. 
Powrót do ośrodka, godziny 14:00, o godzinie 14:30 obiad. Około  godziny 15:00 do 17:30 spacer nad 
morze, zajęcia rekreacyjno-sportowe, przygotowanie programu artystycznego na podsumowujące 
wyjazd  ognisko,  o godzinie 18:30 obiadokolacja. Od godziny 19:30 zorganizowanie ogniska, 
dyskoteka, nocleg 
 

Dzień 8 – śniadanie, około 9:00 zajęcia na terenie ośrodka, około 10:00 spacer nad morze, zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, zbieranie muszelek, poszukiwanie bursztynów, pożegnanie z morzem. Powrót 
do ośrodka, obiad około 13:00. Pakowanie i przygotowanie do powrotu. Obiad o godzinie 14:00. 
Wyjazd o godzinie 15:00. Powrót przewidziany około 20:30 – 21:00.
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Świadczenia: 
1. 7 noclegów w ośrodku wypoczynkowym w Grzybowie, pokoje  3, 4, 5 osobowe z łazienkami. 
2. Wyżywieni: 1 dzień obiadokolacja, 2 - 7 dzień śniadanie obiad, kolacja, 8 dzień śniadanie i obiad.  
3. Ubezpieczenie NW 
4. Opieka pilota, usługi przewodnickie i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.(Borne Sulinowo 

zwiedzanie Miasta Widmo, zwiedzanie Kołobrzegu, Kino 8d, Ustronie Morskie - Skansen 
Chleba, „Piracka Przygoda” - zajęcia terenowe o charakterze rywalizacji i zabawy, Kołobrzeg - 
Aquapark w Kołobrzegu 2 wyjazdy po 1 godzinie, , Zieleniewo – indiańska wioska, rejs statkiem 
po morzu, ogrody tematyczne Hortulus) 

 

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
 

Koszt wycieczki 8 dniowej: 
 

 
 
 

   
Borne Sulinowo – Miasto Widmo Skansen Chleba Indiańska wioska 

   
Molo w Kołobrzegu Plaża w Kołobrzegu Kołobrzeg – ratusz 

   
Rejs statkiem Piracka przygoda Ogrody Hortulus 

 

Ilość uczestników Koszt na osobę  

49 890  zł 
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