
 
 

 
 
KOLONIE LETNIE    
…A może… morze na sportowo? 

 

JAROSŁAWIEC 
         

 termin: 04.08. - 14.08.2022 
 

JAROSŁAWIEC –niewielkie turystyczne miasteczko w północnej Polsce, na Wybrzeżu Słowińskim w 
województwie zachodniopomorskim. Jarosławiec położony jest niedaleko Darłowa i Ustki. Wspaniały 
klimat i krajobrazy, sosnowe lasy, czysta woda w morzu, nadmorski klif to tylko kilka zalet Jarosławca. 
Atrakcją miejscowości jest również ponad 33 metrowa latarnia morska. 
 
PROGRAM IMPREZY: 
 
04.08.2022 
Wyjazd z Łodzi. Przyjazd do Jarosławca. Zakwaterowanie, zapoznanie się z infrastrukturą ośrodka. 
Spacer po okolicy. Obiadokolacja. Nocleg 

 
05.08. – 13.08.2022 
Pobyt w Jarosławcu. Realizowanie programu turystyczno-rekreacyjnego.  
  

 Wycieczka do Ustki –Wizyta w Muzeum Chleba, gdzie znajduje się ponad dwa tysiące 
imponujących i zabytkowych eksponatów, m.in. maszyny stosowane niegdyś w piekarnictwie, 
XVII-wieczny stół do wyrabiania ciasta piernikowego, przedwojenny automat do sprzedaży 
cukierków, jedna z pierwszych lodówek, która działała bez użycia prądu i wiele innych. Ustka-
Stara Osada Rybacka, zwiedzanie interaktywne z kapitanem Haase. Bunkry Bluchera. Spacer 
mostem zwodzonym. Molo, spacer promenadą. 

 Dolina Fantazji, dawna Wioska Hobbitów – gry i zabawy związane z bohaterami powieści J. R. 
R. Tolkiena, szlak turystyczny,  trasa szlakiem „Mrocznej Przygody”. 

 Rejs statkiem po morzu 
 Zwiedzanie latarni morskiej w Jarosławcu – spacer po mieście, wejście na ponad 33 metrową 

latarnię morską 
 Turnieje sportowe – siatkówka, piłka nożna, piłkarzyki, ping-pong 
 Kąpiele morskie i słoneczne – plażowanie 
 Dyskoteka 
 Karaoke - konkurs 
 Ognisko z pieczeniem kiełbaski 
 Poza tym… - spacery, piesze wycieczki, gry sportowe i terenowe: podchody, konkursy z 

nagrodami, zabawy integracyjne i edukacyjne 
 
14.08.2022- Wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd z Jarosławca do Łodzi. 

 
 



Cena:1 984 zł 
Realizujemy bon turystyczny    

 
 
CENA OBEJMUJE :  
ZAKWATEROWANIE – 10  noclegów w  ośrodku wczasowo – kolonijnym „Barka” w Jarosławcu.  
Ośrodek położony  w centrum miejscowości ok. 200 m od morza. Zakwaterowanie w nowych, 
drewnianych domkach (ogrzewanych) z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Na terenie ośrodka boisko do 
siatkówki, piłki nożnej, stoły bilardowe, do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica ze sprzętem rekreacyjnym i 
RTV, plac zabaw, kryty basen z podgrzewaną wodą. http://barka-jaroslawiec.pl/ 
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) 
REALIZACJĘ PROGRAMU TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO 
BILETY WSTĘPU 
OPIEKĘ PRZEWODNIKA NA WYCIECZKI 
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  

 

 

http://barka-jaroslawiec.pl/
http://www.trateriapoland.pl/
mailto:biuro@trateriapoland.pl

