
Zielona Szkoła – Mrągowo

Mazurskim tropem przyrodnika – program 5 dniowy

Mrągowo to jedne z najpiękniejszych miejsc na Mazurach, stolica polskiego Country oraz siedziba niezwykłego 
miasteczka Dzikiego Zachodu-Mrongoville. Wybrany przez nas ośrodek jest malowniczo usytuowany, z dala od 
centrum, położony tuż nad brzegiem jeziora Czarne, na obrzeżach Mrągowa. Jest to jedyny ośrodek położony nad 
tym jeziorem, co dodatkowo podkreśla jego urok i podwyższa walory wypoczynkowe. 

Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 4 os. z łazienką i TV SAT.

W ośrodku  znajdują  się  świetlice  (TV,  sprzęt  audio-video,  gry  stołowe),  bilard,  sala  dyskotekowa  oraz  sala 
konferencyjna.
Wokół hotelu rozpościera się blisko 8 hektarowy teren należący do ośrodka, z 2 kortami tenisowymi i ścianką 
tenisową, boiskami do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę plażową, własną mini plażą oraz wypożyczalnią 
sprzętu wodnego. 

Pobyt zaczyna i kończy się obiadem. Podczas pobytu 3 posiłki dziennie. 



Przykładowy program 

Dzień 1
zbiórka pod szkołą w godzinach rannych, przyjazd do ośrodka w godzinach południowych, zakwaterowanie, obiad, 
zwiedzanie Mrągowa (piesza wycieczka po okolicy, spacer wzdłuż jeziora Czos, gry i zabawy na terenie miejskiego 
parku linowego położonego nad jeziorem, kolacja, gra terenowa-flagi.

 
Dzień 2 
śniadanie,  wycieczka autokarowa do Sanktuarium w Świętej Lipce (koncert orgnanowy) i Parku Miniatur Warmii i 
Mazur, powrót do hotelu, późniejszy obiad, zajęcia sportowe na terenie hotelu (piłka nożna, siatkówka plażowa) lub 
wyjście do Ekomariny na plac zabaw, kolacja, wieczór z karaoke lub gry integracyjne

Dzień 3
śniadanie, wycieczka autokarowa do Kosewa Górnego i zwiedzanie parku jeleniowatych, powrót do hotelu, obiad, 
wycieczka autokarowa do Mikołajek i 1.5 godz. wstęp do aquaparku Tropikana w Hotelu Gołębiewskim (baseny z 
falami, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, lecznicze jacuzzi, grota solna, grota lodowa ....) lub Galindii, powrót do hotelu, 
kolacja, dyskoteka

Dzień 4
śniadanie, wycieczka autokarowa do Krutyni (1 godz. spływ łodziami rzeką Krutynią), Kadzidłowa (zwiedzanie z 
przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt), powrót do hotelu, obiad, zajęcia sportowe lub spacer nad jezioro Czos, 
kolacja, dyskoteka 



Dzień 5
śniadanie,  wykwaterowanie,  zajęcia  w  pobliskim  parku  linowym,  obiad,  wyjazd  grupy  w  godzinach 
popołudniowych, powrót grupy w godzinach wieczornych

Cena zawiera : Transport autokarem, zakwaterowanie w pokojach 4  os. z łazienkami, pełne wyżywienie, w tym 
dodatkowy obiad  w  dniu  wyjazdu,  realizację  bogatego  programu,  wstęp  do  wszystkich  zawartych  w  ofercie 
atrakcji, w tym zajęcia w parku linowym, zwiedzanie Parku Miniatur, 1.5 godz. wstęp do aquaparku Tropikana w 
Hotelu  Gołębiewskim,  zwiedzanie  parku  jeleniowatych,  spływ  łodziami  po  Krutyni,  zwiedzanie  Kadzidłowa, 
korzystanie  z  zaplecza sportowego hotelu,  w tym kortów tenisowych,  boisk,  ubezpieczenie  NNW oraz opiekę 
przedstawiciela biura podczas realizacji całego programu. 

Cena nie zawiera: usług i świadczeń  niezawartych w cenie, dodatkowych atrakcji i wydatków własnych.

Dodatkowe informacje

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

– Oferta jest przykładowa i istnieje możliwiość jej modyfikacji, wtedy cena odpowiednio ulega zmianie.

– Istnieje możliwość włączenia do programu innych atrakcji, np. zwiedzanie  Galindii, miasteczka 
Mrongoville, zamku Ryn, twierdzy Boyen czy zajęcia integracyjne w parku linowym w Spychowie lub 
pakiet edukacyjny w Mazurolandii

– 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)


