
Zielona Szkoła – Ośrodek Sportowy AZS Galion

Sportowa Marina – program 5 dniowy

Gdańsk  Górki  Zachodnie  znajdują  się  pomiędzy  ujściem  Wisły  Śmiałej  a  wybrzeżem  Morza  Bałtyckiego. 
Malowniczy obszar tej miejscowości obejmuje strefę ochronną Rezerwatu Przyrody Ptasi Raj. Dodatkowo, Górki 
Zachodnie mają doskonałą lokalizację, gdyż z jednej strony, oddalone są jedynie 10 km od centrum Gdańska (łatwy 
dostęp do Trójmiejskich atrakcji - autobusem miejskim lub tramwajem wodnym spod samego Hotelu), a z drugiej, 
położone są z dala od miejskiego zgiełku,  nad samym rozlewiskiem Wisły Śmiałej.  Niewątpliwym atutem jest 
przepiękne, malownicze położenie Hotelu nad samym portem oraz doskonała baza żeglarska i sportów wodnych. 
Jest to po prostu idealne miejsce zarówno do uprawiania sportów wodnych jak i zdrowego wypoczynku.  

Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS Galion to  nowoczesny i  komfortowy ośrodek wypoczynkowo-
konferencyjny z bogatym zapleczem sportowo-żeglarskim. Niewątpliwym atutem jest rónież położenie hotelu - 
znajduje się on bowiem nad samym portem a z okien pokoi rozpościera się przepiękny widok na rozlewisko Wisły. 
Hotel oferuje pełną obsługę hotelową (codzienne sprzątanie pokoi i wymianę ręczników), system antypożarowy w 
każdym z pokoi, telefon i łączność z recepcją 24 godziny na dobę. 
W  ośrodku  znajduje  się  restauracja,  kawiarnia,  sale  konferencyjne,  centrum  fitness  z  siłownią,  sauną  i 
hydromasażem.  

Na terenie ośrodka znajdują się boiska wielofunkcyjne (do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej), boisko do piłki 
plażowej, korty tenisowe, duży plac zabaw, plac na ognisko, stół do ping-ponga oraz bilard (dodatkowo płatny). 
Oprócz całego zaplecza sportowego, do dyspozycji uczestników będą również rowery oraz kajaki.
Zakwaterowanie  w  komfortowych  pokojach  3  os.  z  pełnym  węzłem  sanitarnym,  TV,  telefonem  oraz 
bezprzewodowym dostępem do internetu.

Pobyt zaczyna się obiadem a kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem.

Podczas pobytu 3 posiłki dziennie serwowane w restauracji ośrodka.
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Program zielonej szkoły

Dzień 1
przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zajęcia sportowe na lądzie i wodzie (kajaki, koszykówka, siatkówka 
plażowa), kolacja, dyskoteka

Dzień 2
śniadanie,  zajęcia  sportowe w grupach   (ABC żeglarstwa  na  optymistkach,  tenis  ziemny),  obiad,  dalszy ciąg 
szkolenia (ABC żeglarstwa na optymistkach, tenis ziemny), kolacja, siłownia i SPA (sauny, jacuzzi)

Dzień 3
śniadanie + suchy prowiant, całodniowa wycieczka do Gdańska, obiado-kolacja, gra wieczorna - flagi na plaży 

Dzień 4
śniadanie, rozgrywki sportowe (turniej siatkówki, tenisa, koszykówki), obiad, wycieczka rowerowa/kajaki, kolacja, 
siłownia i SPA
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Dzień 5
śniadanie, zajęcia sportowe (tenis, siatkówka, koszykówka, baseball), obiad, wyjazd grupy, przyjazd w godzinach 
wieczornych 

Oferta dla 45 os.+ 3 opieki gratis

Cena  zawiera:  Transport  komfortowym  autokarem,  zakwaterowanie  w  pokojach  3  os.  z  łazienkami,  pełne 
wyżywienie,  ubezpieczenie  NNW,  realizację  programu,  opiekę  przedstawiciela  biura,  opcjonalnie  opiekę 
instruktorów sportowych i animatorów, pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej. 

Informacje dodatkowe:

- Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych atrakcji, takich jak: zwiedzanie Malborka po trasie, zwiedzanie 
Trójmiasta, intensywne szkolenie źeglarskie lub tenisowe.

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


