
Zielona Szkoła – Mrągowo

Mazurskimi ścieżkami – program 3 dniowy

Mrągowo to jedne z najpiękniejszych miejsc na Mazurach, stolica polskiego Country oraz siedziba niezwykłego 
miasteczka Dzikiego Zachodu-Mrongoville. Wybrany przez nas ośrodek jest malowniczo usytuowany, z dala od 
centrum, położony tuż nad brzegiem jeziora Czarne, na obrzeżach Mrągowa. Jest to jedyny ośrodek położony nad 
tym jeziorem, co dodatkowo podkreśla jego urok i podwyższa walory wypoczynkowe. 

Hotel Polonez,  dawny Hotel KLUB Mazury to komfortowy hotel oferujący 110 pokoi o wysokim standardzie. 
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 3-4 os. z łazienką i TV SAT.

W ośrodku znajdują się świetlice (TV, sprzęt audio-video, 
gry  stołowe),  bilard,  sala  dyskotekowa  oraz  sala 
konferencyjna.
Wokół  hotelu  rozpościera  się  blisko  8  hektarowy  teren 
należący  do  ośrodka,  z  2  kortami  tenisowymi  i  ścianką 
tenisową,  boiskami  do  gry w piłkę  nożną,  koszykówkę i 
siatkówkę plażową, własną mini plażą oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego. 

Pobyt zaczyna się obiadem  i kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem. Podczas 
pobytu pełne wyżywienie.
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Program zielonej szkoły

Dzień 1
przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zwiedzanie Mrągowa (piesza wycieczka po okolicy, spacer wzdłuż 
jeziora Czos, gry i zabawy na nowoczesnym placu zabaw nad samym jeziorem), kolacja, gra terenowa-flagi.

Dzień 2
śniadanie, wycieczka autokarowa do Kadzidłowa (zwiedzanie z przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt), powrót 
do  hotelu,  obiad,  wycieczka  autokarowa  do  Mikołajek,  spacer  po  miasteczku  żeglarskim oraz  czas  na  zakup 
pamiątek,  powrót do hotelu, kolacja, dyskoteka. 

Dzień 3 
śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd grupy, po drodze postój w Świętej Lipce, koncert organowy 
w Sanktuarium, potem przejazd do Parku Miniatur Warmii i Mazur (zwiedzanie parku, gry i zabawy na placu 
zabaw + wiele innych atrakcji), powrót do Warszawy. 

Cena  zawiera  :  Transport  autokarem na  trasie  Warszawa  –  Mrągowo –  Warszawa  +  autokar  na  miejscu  do 
dyspozycji grupy, zakwaterowanie w pokojach 4 os. z łazienkami, pełne wyżywienie, realizację programu, wstęp do 
wszystkich zwiedzanych atrakcji, opiekę przedstawiciela biura oraz ubezpieczenie NNW. 
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