
 
 
 
 

KOLONIE LETNIE    

Morska przygoda 

 

REWA 
         

II. turnus - termin:  25.07-05.08.2022 
 

REWA – wioska rybacko – turystyczna w województwie pomorskim, położona nad samym 
Morzem Bałtyckim, pomiędzy Gdynią a Puckiem, na Mierzei Rewskiej. Rewa należy do 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w Pradolinie Kaszubskiej. Jednym z największych atutów 
tego miejsca jest kilometrowy cypel, który wchodzi w morze i jednocześnie oddziela wody 
Zalewu Puckiego od wód Zatoki Gdańskiej. Ciekawostką jest to, że woda z jednej strony cypla 
jest dużo cieplejsza niż woda po drugiej jego stronie oraz to, że po jednej stronie cypla woda 
pozostaje spokojna, a po drugiej może być bardzo wzburzona. 
PROGRAM IMPREZY: 
 
25.07.2022 
Wyjazd z Łodzi. Przyjazd do Rewy. Zakwaterowanie, zapoznanie się z infrastrukturą ośrodka. Spacer po 
okolicy. Obiadokolacja. Nocleg 

 
26.07. – 04.08.2022 
Pobyt w Rewie. Realizowanie programu turystyczno-rekreacyjnego.  
  

 „Dom do góry nogami”, Wycieczka do Szymbarku – magiczne i nietuzinkowe miejsce                         
w samym sercu Kaszub. Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem: „Dom do góry nogami”, 
Najdłuższa deska świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomorski”, Największy fortepian 
świata, Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady, Dom Powstańca Polskiego z Adampola 

 Wild West Ranch – Prawdziwa ranczerska przygoda, zabawa i edukacja na rancho: Kowboje – 
poszukiwanie mustanga i tajemnicze spotkania. 

 Morska przygoda w Yacht Clubie – Rewa – rejs łódkami, nauka wiązania węzłów. 
 Piesza wycieczka  po Nadmorskim Parku Krajobrazowym – ścieżka spacerowa z Rewy do 

Mechelinek 
 Kąpiele morskie i słoneczne – plażowanie 
 Dyskoteka 
 Grill z pieczeniem kiełbaski 
 Poza tym… - spacery, piesze wycieczki, gry sportowe i terenowe: podchody, konkursy                                  

z nagrodami, zabawy integracyjne i edukacyjne 
 
05.08.2022- Wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd z Rewy do Łodzi. 

 
 

 
 



 
Cena:  2 044,00 zł 

Realizujemy bon turystyczny  
 
 
CENA OBEJMUJE :  
ZAKWATEROWANIE – 11  noclegów w  ośrodku Pokoje Gościnne „Przemyk” w Rewie, ośrodek 
położony 100 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. 
http://okulski.eu/pokoje-goscinne-rewa/page/52/o-osrodku 
WYŻYWIENIE :  3 x dziennie + podwieczorek. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu 
przyjazdu i kończą śniadaniem + suchy prowiant, w dniu wyjazdu. Smaczne posiłki przygotowywane 
pod kątem dzieci i młodzieży.  
PRZEJAZD AUTOKAREM.  
SKŁADKĘ NA TFP i TFG 
OPIEKĘ PEDAGOGICZNĄ (3 wychowawców + kierownik) 
OPIEKĘ RATOWNIKA NA PLAŻY 
REALIZACJĘ PROGRAMU TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO 
BILETY WSTĘPU 
GRILL Z PIECZENIEM KIEŁBASKI 
UBEZPIECZENIE – NNW  

 
 
 
 

 
 
 

BIURO PODRÓŻY  
( Adres do korespondencji) ul. Gdańska 90, 90-508 Łódź 

kom. 602  551 688; 883 299 778;  
www.trateriapoland.pl 

biuro@trateriapoland.pl  
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