
 
Kolonia dla dzieci 8-16 lat w Międzyzdrojach w Ośrodku Wczasowym Stilo. 

termin:  02.07.2019 do - 13.07.2019 r. 
Adres ośrodka: 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stilo", 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 78,  
www.miedzyzdroje-stilo.pl  

Koszt kolonii 1580,00 
Nasz kolonia to wypoczynek połączony z zabawą. Kadra doskonale wie jak połączyć słoneczne 
plażowanie z aktywnym spędzaniem czasu. Mają oni mnóstwo pomysłów, wśród których na pewno 
znajdziecie coś dla siebie. W Międzyzdrojach czekają: piękna piaszczysta plaża tuż obok ośrodka oraz 
tętniące życiem miasto  z nowoczesną infrastrukturą sportowa.  Na terenie ośrodka znajduje się basen 
z podgrzewaną wodą, jacuzzi. Krótko mówiąc idealne miejsce na wakacje. Zwiedzicie m. in.: Aleję 
Gwiazd, Kawczą Górę, molo i przystań rybacką. Zorganizujemy Wam zajęcia sportowe i rekreacyjne: 
plażową piłkę siatkową i nożną, badmintona, spartakiady i konkursy z nagrodami oraz chrzest morski. 
Czekają Was gry terenowe rozwijające wyobraźnię i uczące współpracy w grupie. Będzie również 
niezapomniany taneczny wieczór w sali dyskotekowej z profesjonalnym dyskdżokejem. Nie zabraknie 
tematycznych wieczorków: „Mam Talent”, karaoke, wybory „Miss kolonii” czy „Śluby Obozowe”, które 
na długo pozostaną w Waszej pamięci. 
 
      W cenie kolonii 

1. Wycieczka autokarowa do Świnoujścia:  
- latarnia morska 
- Ford Gerharda 
2. Zagroda pokazowa żubrów w Wolińskim Parku Narodowym 

 
   Inne atrakcje  
1. Udział w Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach 
2. Ognisko z kiełbaskami 
3. Grill  
4. Kąpiel w basenie z podgrzewaną wodą 
5. Stoły do tenisa stołowego 
6. Mała ścianka wspinaczkowa 
7. Boisko do piłki nożnej 
8. Boisko do piłki siatkowej 
9. Plac zabaw 
 
Zakwaterowanie 
11 noclegów w OW „Stilo”, położonym nad samym morzem, przy zejściu na plażę (50 m).  Noclegi w 
jednopiętrowym pawilonie w pokojach 2, 3 osobowych typu studio z łazienką, telewizorem i lodówką. 
Stołówka ( śniadania i kolacje podawane w formie szwedzkiego stołu),  kawiarnia, sklepik. Uczestnicy 
kolonii mogą korzystać z bezpłatnego WiFi w recepcji obiektu. 
 
Świadczenia 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser) w stołówce ośrodka + prowiant w drogę powrotną. 
Transport: PK Intercity: Wrocław-Międzyzdroje, Międzyzdroje – Wrocław, autokar: stacja PKP 
Międzyzdroje – OW Stilo i z powrotem  
Ubezpieczenie: PZU  
Opieka pedagogiczna, opieka pielęgniarki w OW Stilo. 
Dodatkowo dzieci otrzymają małe plecaki plażowe.  
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