
Zielona Szkoła – Mielno Resort by De Silva

Nadmorski relaks by De Silva – program 5 dniowy

Mielno to niezwykle urocza miejscowość położona na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. 
Wspaniałe  wysokie  wydmy oraz  las  powydmowy olśniewają  swym urokiem,  a  szrokie,  złociste  plaże 
zachęcają do długich spcerów.

Hotel  Mielno  Resort  to  komfortowy  hotel  oferujący  167  pokoi  o  wysokim  standardzie.  Uczestnicy  będą 
zakwaterowani w komfortowo wyposażonych pokojach 3 os. z łazienką, TV SAT, Wi-fi.

W hotelu znajduje się restauracja, bar, całoroczne centrum SPA z basenem, jacuzzi i sauną suchą.

Pobyt  zaczyna  się  obiadokolacją  a  kończy śniadaniem wraz  z  suchym prowiantem.  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
zbiórka  przed  szkołą,  wyjazd  grupy  do  Mielna,  przyjazd  do  ośrodka  w  godzinach  późno-popołudniowych, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, basen, jacuzzi, sauna

Dzień 2 
śniadanie, zapoznanie się z okolicą, obiad, gra we flagi na plaży, kolacja, basen, jacuzzi, sauna

Dzień 3
śniadanie, zajęcia w parku linowym, obiad, plażowanie oraz spacer po plaży, kolacja, basen, jacuzzi, sauna

Dzień 4
śniadanie, sporty wodne na jeziorez Jamno (kajaki, rowerki wodne), obiad, gry i zabawy na plaży, kolacja, basen, 
jacuzzi, sauna

Dzień 5
śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd grupy, powrót do Warszawy. 

Oferta dla 45 os. + 3 opiekunów gratis 

Cena  zawiera  :  Transport  autokarem lub  pociągiem i  autokarem na  trasie  Warszawa  –  Mielno  -  Warszawa, 
zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3 os. z łazienkami hotelu Mielno Resort by de Silva, pełne wyżywienie, 
wejście do parku linowego,  korzystanie z basenu hotelowego, jacuzzi i sauny 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
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