
 

 

MRZEŻYNO ZIELONA SZKOŁA 

 

Termin: maj 2020 oraz II połowa września-grudzień 2020 

 Cena osobodnia: ok. 94 zł* przy 45 osobach pełnopłatnych 

* Po ustaleniu wszystkich wytycznych – negocjujemy cenę ostateczną. Dodatkowo: 

• Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilość godzin w sali, stawkę 

żywieniową, usługi dodatkowe; 

• Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta; 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

Cena zawiera 

• Zakwaterowanie; 

• Całodzienne wyżywienie; 

 



 

 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Mrzeżyno to nadmorska miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko morskie w Polsce położona nad Bałtykiem u ujścia 

Regi, na Wybrzeżu Trzebiatowskim. Znajduje się tutaj niewielki port z kutrami rybackimi wykorzystywany jako 

przystań statków wycieczkowych. Mrzeżyno posiada dogodne bezpośrednie połączenia autobusowe z okolicznymi 

miastami czyli Trzebiatowem i Kołobrzegiem i pośrednio (z jedną przesiadką) m.in. z Koszalinem, Słupskiem, Gdynią, 

Szczecinem, Świnoujściem. Koleją z głębi kraju dojechać można do Trzebiatowa (z kierunku Kołobrzegu lub 

Szczecina). Mrzeżyno to znakomite miejsce do spędzania rodzinnego urlopu. Czysta, szeroka plaża, specyficzny 

mikroklimat zalecany jest w leczeniu alergii, chorób serca, górnych dróg oddechowych (jeden z najwyższych w kraju 

wskaźników zawartości jodu w powietrzu). 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: 

20 pokoi gościnnych dwuosobowych z możliwością dostawki na ok. 60 osób. Wszystkie pokoje posiadają łazienki 

z prysznicem, Internet bezprzewodowy oraz telewizory. 

Wyżywienie: 3 razy dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady dwudaniowe)+ podwieczorek 

Obiekty Sportowe: 

Nowo otwarta, pełnowymiarowa, 3 sektorowa, położona najbliżej morza hala widowiskowo – sportowa, z boiskiem 

głównym o wymiarach 24 x 44m, sala kondycyjna fitness, siłownia, sauna, sala do gry squash, modułowa ścianka 

wspinaczkowa, boisko piłkarskie naturalne o wymiarach 50m x 40m, boisko do plażowej piłki siatkowe, Boisko 

tartanowe do koszykówki i siatkówki lub mini piłki nożnej, boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią w 

Trzebiatowie. 

* Siłownia, sala kondycyjna, sauna, sala do gry squash – dodatkowo płatne 

Zdjęcia z obiektu 
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INFORMACJA I REZERWACJA : 

Biuro Podróży Skonto  

 ul. Wojska Polskiego  12-14/33a , 78-600 Wałcz  

tel. 500 163 330 lub tel/fax 67 2582047  

www.skonto.net.pl 

mail: skonto@skonto.net.pl 

    www.facebook.com/Skonto 

 

Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej: http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/  

*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilości godzin na sali, stawkę 

żywieniową, usługi dodatkowe. 

* Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen 

* Cena i miejsce na potwierdzenie 

*cena może ulec zmianie ze względu na podwyżki cen ( media, towary)  
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