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Szkoła aktywnego wypoczynku 3 dni
Zielone Szkoły i Biwaki 2017
Ośrodki wypoczynkowe TEMAR s.c. w Dąbiu i w Kołatce to urokliwe miejsca,
położone wśród sosnowych borów lubuskich bezpośrednio nad jeziorami w strefie
ciszy i w pasie chronionego krajobrazu. Obiekty posiadają nowoczesną bazę
noclegową oraz restauracyjną, bogatą infrastrukturę z licznymi atrakcjami dla
młodzieży, są ogrodzone i monitorowane. Posiadamy wpis do rejestru Organizatorów
Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Do dyspozycji gości są:
 sale restauracyjne z tarasami widokowymi na jezioro i bufet plażowy z daniami
kuchni polskiej, fast food i strefą deserów
 wspaniałe piaszczyste plaże
 wydzielone kąpielisko
 boiska do siatkówki
 wypożyczalnie sprzętu wodnego (łodzie wędkarskie, kajaki, rowery wodne)
 tyrolki,
 samoobsługowe parki linowe
 siłownie zewnętrzne*
 place zabaw dla dzieci
 karuzele
 wydzielone miejsca na ognisko
 wigwam* – miejsce spotkań, imprez,
dyskotek
 salony gier
 sklepiki z napojami i słodyczami






salki do zajęć,
stoły do tenisa stołowego
dostęp do sieci Wi-Fi*
wypożyczalnia rowerów górskich**

PRZYKŁADOWY PROGRAM POBYTU WRAZ Z PEŁNYM WYŻYWIENIEM
Pobyt trzydniowy rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia i kończy śniadaniem
ostatniego dnia pobytu. Wykwaterowanie z pokoi następuje do godz. 10:00. Po
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wcześniejszym uzgodnieniu, w ostatni dzień pobytu istnieje możliwość
pozostania dłużej na terenie ośrodka i wykupienia dodatkowego obiadu.
Pobyty trwają zwykle od poniedziałku do środy, od środy do piątku lub od piątku do
niedzieli. Możliwe są także pobyty dłuższe niż 3-dniowe – prosimy o kontakt.
Dla wszystkich chętnych OGNISKO, DYSKOTEKA GRATIS!!!
Cena pobytu z 2 noclegami:
• 170 zł/osobę - szkoła podstawowa
• 180 zł/osobę - gimnazjum i liceum
Cena pobytu z 1 noclegiem:
 110 zł/osobę
1 opiekun na 15 uczniów GRATIS
CENA
•
•
•
•
•
•
•

OBEJMUJE:
zakwaterowanie w domkach z łazienkami, pokoje 1-4 osobowe
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
korzystanie z parku linowego, tyrolki, drobnego sprzętu sportowego (piłki do
siatkówki, skakanki, hula hop, paletki do badmintona, paletki do tenisa
stołowego)
korzystanie z salki lekcyjnej, sali telewizyjnej (w razie brzydkiej pogody)
dyskotekę
ognisko z kiełbaskami
przy grupach powyżej 30 osób - jednorazowo animator GRATIS (1 h zabaw)

Stwórzcie swój własny program pobytu

wzbogacając go o dodatkowe atrakcje znajdujące się w naszej ofercie –
zapytajcie o szczegóły 
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