
Zielona Szkoła – Mikołajki Resort by De Silva

Mazurskim Szlakiem Atrakcji by De Silva – program 5 dniowy

Mikołajki to  jedne  z  najpiękniejszych  i  najbardziej  znanych  miejsc  na  Mazurach.  Wybrany przez  nas  Hotel 
Mikołajki  Resort  by De  Silva  jest  malowniczo usytuowany w Jorze  Wielkiej  k.  Mikołajek,  położony tuż  nad 
brzegiem jeziora Kuchenka, w sercu Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 

Hotel  Mikołajki  Resort  to  komfortowy  hotel  oferujący  144  pokoi  o  wysokim  standardzie.  Uczestnicy  będą 
zakwaterowani w komfortowo wyposażonych pokojach 3 os. z łazienką, TV SAT, Wi-fi.

W hotelu znajduje się 8 sal konferencyjnych, restauracja, bar, całoroczne centrum SPA z basenem i saunami, sala do 
gier Playstation i Xbox. Wokół hotelu rozpościera się 5 hektarowy teren należący do hotelu, z prywatną, piaszczystą 
plażą wraz z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego,  kort tenisowy, boisko, plac zabaw oraz rozległy teren 
do gier  rekraecyjnych.  Uczestnicy w ramach pobytu  z  Biurem Salut  mogą korzystać  z  zaplecza sportowego i 
rekreacyjnego bezpłatnie (basen, kort tenisowy, boisko...).

Pobyt zaczyna i kończy się obiadem. Podczas pobytu 3 posiłki dziennie + deser podawany do obiadu. Śniadania 
wydawane są w formie bufetu szwedzkiego, obiad i kolacje (na ciepło zawsze) są serwowane. 
Posiłki podawane są w hotelowej restauracji.
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Przykładowy pogram 

Dzień 1
przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z hotelem i okolicą (zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
terenie hotelu, basen/tenis/gry zespołowe), kolacja, dyskoteka

Dzień 2 
śniadanie, wycieczka autokarowa do Sanktuarium w Świętej Lipce, Parku Miniatur Warmii i Mazur (zwiedzanie 
oraz  program  edukacyjny  –  Tajemnice  Wilczego  Szańca  wraz  ze  zwiedzaniem  Wilczego  Szańca,  ognisko  z 
kiełbaskami), powrót do hotelu, kolacja na ciepło, basen/wieczór dowcipów 

Dzień 3
śniadanie,  wycieczka  autokarowa  do  centrum Mikołajek,  spacer  po  miasteczku  żeglarskim,  2  godz.  wstęp  do 
aquaparku Tropikana w Hotelu Gołębiewskim (baseny z falami, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, lecznicze jacuzzi, grota 
solna, grota lodowa ....), powrót do hotelu, obiad, rozgrywki sportowe w grupach (np.klasowy turniej piłki nożnej 
czy koszykówki), kolacja, karaoke 

Dzień 4
śniadanie, wycieczka autokarowa do Krutyni (spływ tratwami/łodziami rzeką Krutynią), Kadzidłowa (zwiedzanie z 
przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt), powrót do hotelu, obiad,  zajęcia na wodzie lub wycieczka do Galindii, 
kolacja w formie grilla-ognisko 
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Dzień 5
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd grupy do Spychowa, wstęp do parku linowego Stanica (przejście 1 
trasy, gry i zabawy integracyjne), obiad, powrót do Warszawy. 

Oferta dla 45 os. + 3 opiekunów gratis 

Cena  zawiera  :  Transport  autokarem  na  trasie  Warszawa  –  Mikołajki  -  Warszawa,  zakwaterowanie  w 
komfortowych  pokojach  3  os.  z  łazienkami  hotelu  Mikołajki  Resort  by  de  Silva,  pełne  wyżywienie,  w  tym 
dodatkowo 1 obiad w dniu wyjazdu, realizację programu, wstęp do wszystkich zwiedzanych atrakcji, w tym 5 godz. 
program edukacyjny w Parku Miniatur, 2 godz. wstęp do aquaparku Tropikana w Hotelu Gołębiewskim, spływ 
łodziami  po  Krutyni,  park  linowy,  wizyta  w  Kadzidłowie,  korzystanie  z  basenu  hotelowego  bez  ograniczeń, 
korzystanie z kortów tenisowych bez ograniczeń, ubezpieczenie NNW oraz opiekę przedstawiciela biura podczas 
realizacji całego programu. 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są pod nadzorem kadry szkoły i wspierane przez przedstawiciela Biura 
lub przez animatorów i instruktorów sportowych (za dopłatą).   

Koszt zielonej szkoły kalkulowany jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy, wybranego programu i 
opcji.

Dodatkowe informacje

– Cena  nie  zawiera  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji.  Koszt  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji 
wynosi ok. 20 zł. Ubezpieczenie jest ważne przy udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego 
wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione po wpłacie całej kwoty za 
zieloną szkołę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu imiennej listy uczestnika/ów wraz z 
datą urodzenia

– Istnieje możliwość włączenia do programu wyjazdu do Mrągowa i zajęć w parku linowym w Mrągowie 
(Lina Park) zamiast parku linowego w Spychowie  oraz włączenia innych atrakcji. Przykładowo zwiedzanie 
Giżycka i twierdzy Boyen, rejs statkiem po  Jeziorach Mazurskich...)

– W ramach programu edukacyjnego Tajemnice Wilczego Szańca w  Parku Miniatur trwającego ok. 
5  godzin  są  następujące  atrakcje:  zwiedzanie  parku  z  przewodnikiem,  prezentacja  makiety 
Wilczego Szańca, prezentacja makiety zamachu na Adolfa Hitlera, prezentacja eksponatów z II 
wojny światowej, zwiedzanie Parku Militariów (oryginalne eksponaty broni, pojazdy militarne, 
stroje historyczne), zwiedzanie II strefy Wilczego Szańca pojazdem militarnym,  zwiedzanie II 
strefy  Wilczego  Szańca  –  kwatery  Adolfa  Hitlera,  zajęcia  na  strzelnicy,  przejażdżka  wozem 
pancernym, ognisko z pieczeniem kiełbasek i chleba). 

– W  ramach  programu  edukacyjnego  w  Parku  Miniatur  istnieje  możliwość  wyboru  innego  programu: 
Krzyżacy (omówienie  historii  Krzyżaków,  zwiedzanie  obozu  rycerskiego,  przymierzanie  strojów 
rycerskich, pokaz walki rycerskiej, pokaz strzelania z bomb krzyżackich, strzelanie z łuku lub kuszy, nauka 
posługiwania się mieczem, ognisko) lub  Zabytki i kultura Warmii i Mazur (omówienie historii i kultury 
Warmii  i  Mazur,  zajęcia  artystyczne  do  wyboru  pośród  garncarstwa,  malowania  kafli  piecowych, 
wyszywanek z muliny, ognisko)
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