
Zielona szkoła w Łebie

Łebskim szlakiem:)  - program 5 dniowy

Żarnowska to miejscowość oddalona o ok.3 km od Łeby, położona na skraju wielkiego Rezerwatu 
krajobrazowo-leśnego "Żarnowska". W pobliżu rozciąga się rezerwat ścisły ornitologiczny "Żarnowskie 
Lęgi". Przez Żarnowską przebiega ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, żółty południowy szlak turystyczny, a 
także wiele szlaków spacerowych i rowerowych.  Nowy pomost nad jeziorem Łebsko jest pięknym punktem 
widokowym na wydmy ruchome Mierzei Łebskiej.

Ośrodek dysponuje bardzo bogatą bazą rekreacyjno – sportową z zapleczem do organizacji zajęć sportowych
na ogrodzonym terenie ponad 3 500 m2. 
Na terenie ośrodka  znajduje się nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny  m.in.: boisko do siatkówki, 
koszykówki, tenis stołowy, ścianka wspinaczkowa, 2 baseny odkryte, salki rekreacyjne, duża sala 
projekcyjna wyposażona w wideoprojektor, dvd, sprzęt do karaoke, zadaszony grill oraz bezprzewodowy 
dostęp do internetu w wyznaczonych miejscach

Cały obiekt jest ogrodzony, niedostępny dla osób z zewnątrz, a także posiada monitoring, zapewniając tym 
samym pełne bezpieczeństwo.

Zakwaterowanie w pokojach 3-5 os. z łazienkami. 

Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem oraz suchym prowiantem na podróż. 
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu, obiady zaś serwowane
są do stołu. W przypadku diet, dopłata w zależności od specyfikacji diety. 



Przykładowy pogram
Dzień 1
zbiórka przed szkołą  w godzianch rannych,  wyjazd grupy do Żarnowskiej,  postoje  na trasie,  dojazd do
ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, spcer po okolicy lub gry sportowe, cisza nocna

Dzień 2
śniadanie, wejście do Słowińskiego Parku Narodowego i wycieczka piesza na ruchome wydmy, powrót do
ośrodka, późniejszy obiad, zajęcia sportowe na terenie ośrodka: siatkówka, koszykówka, uni-hokej lub piłka
nożna, kolacja, wieczór gier (Postaw na Milion, Milionerzy, Kalambury, Omnibus), cisza nocna.

Dzień 3
śniadanie, wycieczka do parku Labirynt Park Łeba i gra przygodowo-terenowa z animatorami, zabawy w
terenie – 5 labiryntów (z tui o powierzchni 5000 m2, klasyczny, darniowy, linowy, pajęczynowy), kręgielnia
plenerowa, mega szachy, giga chińczyk, jenga, tangramy,  unihokey, footbillard, boule oraz wiele innych
atrakcji, późniejszy obiad, spacer po plaży – relaks i gry sportowo-rekreacyjne, kolacja, gra integracyjna –
flagi/wieczór filmowy, cisza nocna.

Dzień 4
śniadanie, rozgrywki zespołowe: piłka nożna, siatkówka, obiad, gry i zabawy na plaży, kolacja, dyskoteka,
cisza nocna

Dzień 5
śniadanie + suchy prowiant na drogę, wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd grupy,  przyjazd  w godzinach 
popołudniowych



Cena zawiera: transport komfortowym autokarem w obie strony oraz wycieczki na miejscu (autokar do 
dyspozycji grupy i realizacji programu na cały czas trwania zielonej szkoły), zakwaterowanie (4 noclegi), 
pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, wejście do Słowińskiego Parku Narodowego z 
przewodnikiem, wejście i gra z animatorami w parku Łabirynt Park Łeba, korzystanie z zaplecza 
sportowego ośrodka, pobyt 1/15 opiekunów gratis, opiekę przedstawiciela biura w czasie realizacji 
programu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie:             
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf     

Cena nie zawiera: wejść płatnych do obiektów, dodatkowych posiłków oraz wydatków własnych.

Dodatkowe informacje

 Koszt zielonej szkoły kalkulowany jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy, wybranego
programu i opcji. 

 Oferta  jest  przykładowa  i  istnieje  możliwiość  jej  modyfikacji,  wtedy  cena  odpowiednio  ulega
zmianie.  Przykładowo istnieje możliwośc włączenia do programu,  za dopłatą,  zwiedzania latarni
morskich, Słowińskiego Parku Narodowego, ...

 Zajęcia  sportowo-rekreacyjne  odbywają  się  pod  opieką  nauczycieli,  ze  wsparciem  i  sprzętem
przedstawiciela Biura. Istnieje możliwość włączenia za dopłatą zajęć sportowych z instruktorem.

 W pokojach, w których będą zakwaterowani uczestnicy nie ma TV.

 Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Ubezpieczenie jest ważne przy 
udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie to może być wykupione u Organizatora jako agenta lub w innym TU. Istnieje 
możliwość wykupienia bezpośrednio w Biurze SALUT, do 5 dni od podpisania umowy, wraz z 
wpłatą zaliczki za zieloną szkołę i dopłatą za ubezpieczenie z podaniem imiennej listy uczestnika/ów
wraz z datą urodzenia. Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie: 
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf
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