
 
 

 

 
 
 

ROWY 
         

 termin: 14.08- 22.08. 2022 
 

ROWY to mała, rybacka, spokojna wieś nadmorska, położona wśród sosnowych lasów, 
charakteryzująca się pięknymi, rozległymi plażami. To urocze nadmorskie miasteczko położone 
jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Idąc wzdłuż plaży na zachód po ok. 15 km 
dotrzemy do Ustki, a po ok 35 km na wschód do Łeby. Rowy położone są tuż obok Jeziora 
Gardno. 
 
PROGRAM IMPREZY: 
 
14.08.2022 
Wyjazd. Przyjazd do Rowów.  Zakwaterowanie, zapoznanie się z infrastrukturą ośrodka. Spacer po 
okolicy. Obiadokolacja. Nocleg 

 
15.08. – 21.08.2022 
Pobyt w Rowach. Realizowanie programu turystyczno-rekreacyjnego i sportowego.  
  

 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. 

 Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego. Spacer na ruchome wydmy oraz zwiedzanie 
skansenu w Klukach.  

 Rejs statkiem po morzu 
 Dawka adrenaliny w Parku Linowym Konik Polny w Rowach ( dodatkowo płatne)  
 Gry, zabawy i turnieje sportowe ( siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny , siatkówka plażowa ) 
 Kąpiele morskie i słoneczne – plażowanie 
 Dyskoteka 
 Karaoke – konkurs piosenki  
 Ognisko z pieczeniem kiełbaski 
 Poza tym… - spacery, piesze wycieczki, podchody, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne i 

edukacyjne. 
 Wycieczki rowerowe ( wypożyczenie rowerów dodatkowo płatne) 

 
22.08.2022- Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.. 
Wyjazd z Rowów do Łodzi. Zakończenie obozu w godzinach popołudniowych 

 



PROMOCJA: 
 Cena:1635 zł do 16.04.2022 

Po warunkiem wpłaty zaliczki 30% 490,50 zł do 16.04.2022r. 

CENA 1835 zł od 17.04.2022  
Realizujemy bon turystyczny    

 
 
CENA OBEJMUJE :  
ZAKWATEROWANIE – 8  noclegów w  Ośrodku Wczasowym TROJAK w pawilonie Mewa lub Keja 
Ośrodek Wczasowy “TROJAK” zajmuje obszar 2,06 ha. Na jego terenie znajdują się cztery piętrowe 
pawilony, jadalnia na 150 osób, kawiarnia – bar z tarasem, parking na 70 samochodów, wiata do zajęć 
tematycznych, sala dyskotekowa, boisko do piłki nożnej, miejsce do gry w siatkówkę i na ognisko, plac 
zabaw dla dzieci. Zakwaterowanie  w pokojach 4 osobowych z łazienkami i balkonami. 
 W każdym pawilonie znajduje się sala TV-video oraz miejsce do gry w tenisa stołowego.  
Teren ogrodzony  i monitorowany.  http://www.owtrojak.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 (5 wychowawców + kierownik ) 
REALIZACJĘ PROGRAMU TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO 
BILETY WSTĘPU 
OPIEKĘ PRZEWODNIKA NA WYCIECZKI 
UBEZPIECZENIE – NNW 
OPIEKA PIELĘGNIARKI 
OPIEKA RATOWNIKA 

 
CENA NIE OBEJMUJE: 
Wypożyczenia rowerów ( 25 zł na dobę za rower )  
Zabaw w parku linowym- ( negocjujemy cenę wejścia grupowego)  

 
 
 
 

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

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

biuro@trateriapoland.pl  

 

REZERWACJA PRZEZ 

STRONĘ INTERNETOWĄ 
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