
Zielona szkoła w Dąbkach

Nadmorska Akademia Sportu - program 5 dniowy

Dąbki to kameralne kąpielisko nadmorskie w środkowej części wybrzeża, położone nad jeziorem Bukowo, 
jest prawdziwym rajem dla miłośników sportów wodnych ale nie tylko. Szeroka, piaszczysta plaża, czyste 
morze, doskonały mikroklimat nasycony dużą ilością jodu to idealne miejsce na wypoczynek o każdej porze 
roku. 

Bursztyn Medical SPA & Wellness to komfortowy ośrodek wypoczynkowy, położony w ustronnym i cichym 
miejscu,  około  600 m od  plaży.  W ośrodku mieści  się  duży,  kryty basen,  sauna,  jacuzzi,  sala  fitness, 
recepcja, restauracja, sala konferencyjna, bilard oraz tenis stołowy. Na terenie ośrodka znajduje się boisko 
sportowe, kort tenisowy, duży plac zabaw, grill oraz plac na ognisko.
Zakwaterowanie w komfortowych domkach 4-5 os. z łazienkami, lodówką oraz SAT-TV. Wszystkie domki 
w razie złej pogody mają ogrzewanie.

Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem oraz suchym prowiantem na podróż. 
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek do obiadu. Śniadania i kolacje podawane są w formie 
bogatego  szwedzkiego  stołu,  obiady  zaś  serwowane  są  do  stołu.  Bardzo  dobra,  domowa  kuchnia  z 
możliwością wyboru diety bezglutenowej czy wegetariańskiej.

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl



Przykładowy pogram
 

Dzień 1
zbiórka  przed  szkołą  w  godzianch  rannych,  wyjazd  grupy do  Dąbek,  dojazd  do  ośrodka  w  godzinach 
popołudniowych,  zakwaterowanie, obiadokolacja, wycieczka po okolicy - spacer, gry i zabawy na plaży, 
cisza nocna

Dzień 2
śniadanie, wycieczka autokarowa do Darłówka, spacer po mieście, rejs statkiem lub wejście do aquaparku, 
powrót do ośrodka, obiad, zajęcia sportowe w grupach (siatkówka plażowa, koszykówka, uni-hokej lub piłka 
nożna), kolacja, dyskoteka, cisza nocna.

Dzień 3
śniadanie, wycieczka do Jarosławca (aquapark) lub zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka, obiad, 
wycieczka nad jezioro Bukowo – sporty wodne na jeziorze (kajaki, rowery wodne, windsurfing),  kolacja, 
karaoke, cisza nocna

Dzień 4
śniadanie, olimpiada sportowa na wesoło, obiad, zajęcia sportowe na terenie ośrodka (piłka nożna, uni-hokej, 
tenis,  siatkówka  plażowa),   kolacja  w formie  grilla,  gry integracyjno-terenowe „flagi”,  podchody,  cisza 
nocna
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Dzień 5
śniadanie + suchy prowiant na drogę, wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd grupy,  przyjazd do Warszawy w 
godzinach popołudniowych

Oferta dla 45 os + 3 osoby opieki gratis

Cena zawiera: transport, zakwaterowanie (4 noclegi), pełne wyżywienie, realizację programu, opiekę 
pilota/przedstawiciela biura, opcjonalnie opiekę instruktorów w czasie zajęć sportowych, ubezpieczenie 
NNW, a także pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej. 

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

Dodatkowe informacje

– Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji 
wynosi  ok.  20 zł.  Ubezpieczenie jest  ważne przy udokumentowanej  chorobie lub innego zajścia 
nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione po wpłacie 
całej kwoty za zieloną szkołę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu imiennej listy 
uczestnika/ów wraz z datą urodzenia
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