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Kolonie letnie Krynica Morska - Piaski: 26.07-06.08.2023 

Krynica Morska - Piaski - stara wioska rybacka, ostatnia polska miejscowość na Mierzei 
Wiślanej, położona 12 km od centrum Krynicy Morskiej. Mieszkańcy żyją głównie z rybołówstwa i 
turystyki. Jest to najbardziej dziewiczy obszar Mierzei Wiślanej, pełen lasów i dzikich terenów. 
Osada istniała tu od czasów średniowiecza, nazwa PIASKI wzięła się stąd, iż podczas stuleci 
ruchome piaski kilka razy przysypywały miejscowość co wymusiło zmianę położenia wioski. 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej – o powierzchni 1,3 ha, ogrodzony, w 10 min. dojdziemy nad 
morze leśną ścieżką przez las, z ośrodka roztacza się malowniczy widok na Zalew Wiślany i 
Wzgórze Katedralne we Fromborku. Miejsce to jest oazą ciszy i spokoju. Długa piaszczysta plaża, 
łagodnie opadające dno morskie i cieplejsza niż na zachodnim wybrzeżu Bałtyku woda zachęca do 
kąpieli. 

W programie kolonii: wycieczka do - Fromborka - rejs statkiem na trasie Krynica Morska - 
Frombork - Krynica Morska, wycieczka rowerowa do Krynicy Morskiej gdzie min. zwiedzimy latarnię 
morską, wycieczka do Gdańska - największego Ogrodu Zoologicznego w Polsce, do Oceanarium w 
Gdyni, wycieczka do aquaparku w Redzie, olimpiada sportowa, ognisko z kiełbasami, dyskoteki, 
bieg terenowy, gra nocna, Morski Festiwal Sztuk Wszelakich, kino letnie, zajęcia integracyjne, gry i 
zabawy wielkoformatowe,  itp. 

Do dyspozycji, na terenie ośrodka jest:  
- zewnętrzna siłownia dla dzieci 
- altana drewniana ze stołami i ławami 
- stoły do tenisa 
- boisko do siatkówki plażowej 
- hala sportowa 
- miejsce na ognisko i grilla 
- dwie świetlice do prowadzenia zajęć 
- rowery 
 

- Cena: 2640 zł/os. 
- pełne wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 
- zakwaterowanie w pok. 3 - 6 os. (łóżka pojedyncze i piętrowe) z pełnym węzłem sanitarnym lub 

domki 6-7 os. z pełnym węzłem sanitarnym 
- ubezpieczenie 
- bilety wstępu wg. programu,  
- opieka ratownika medycznego 
- opieka psychologa 
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej


