
 

 

 

 

14 – dniowy LETNI OBÓZ WYPOCZYNKOWY 

 

Termin; 01.07 - 14.07.2019 

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Janus położony 

jest nad Jeziorem Bełdany .Niedaleko obiektu znajduje 

się śluza łącząca jeziora Guzianka Wielka oraz Bełdany. 

Teren wokół pensjonatu jest bardzo duży, tonie 

w niezwykłej zieleni, pięknych kwiatach oraz ciekawych 

miejscach do wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Podświetlana fontanna zaprasza do spotkań w ciepłe 

letnie wieczory. Niewielka ale spokojna piaszczysta 

plaża przy pensjonacie przyciąga gości w upalne dni 

do kąpieli w jeziorze Bełdany. Na terenie obiektu jest 

miejsce na ognisko gdzie także znajduje się wiata 

grillowa. Wnętrza obiektu są bardzo przestronne 

z stylowymi dekoracjami pasującymi do charakteru obiektu oraz pory roku. W obiekcie dla gości 

znajdują się wygodne i funkcjonalne pokoje z łazienkami. W każdym pokoju sieć WiFi umożliwia 

bezpłatny dostęp do internetu. Restauracja znajduje się na parterze obiektu z tarasem oraz widokiem 

na Jezioro Bełda 

Dzień 1 - godz. 7.00 ( 01.07.2019) – zbiórka uczestników obozu , parking k/Chatki Żaka UMCS 

- obiad na trasie przejazdu 

przyjazd do Pensjonatu, zakwaterowanie  - obiad ,sprawy organizacyjne 

- kolacja, nocleg 

Dzień 2 - 13               Atrakcje programowe; 

GIERŁOŻ- WILCZY SZANIEC  

W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery 

głównej Adolfa Hiltera.Tu decydowano o wykorzystaniu jeńców                 

w niemieckim przemyśle zbrojeniowymi budowie nowych obozów 

koncentracyjnych. Tu wcielano w życie plan budowy Tysiącletniej 

Rzeszy. Tu podejmowano zbrodnicze decyzje, dotyczące losów wielu 

narodów Europy. 

 

 

 

GIŻYCKO- TWIERDZA BOYEN 

 Zwiedzając Giżycko nie można 

pominąć Twierdzy Boyen, która 

znajduje się na wzniesieniach, 

porośniętych starymi drzewami. 

Twierdza powstała w latach 1843 – 

1855 jako obiekt blokujący 

PRZEJAZD POJAZDAMI MILITARNYMI Z I DO III STREFY OCHRONNEJ 
ORAZ ZWIEDZANIE III STREFY. 



strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. 

 Mamerki: bunkry dowództwa Wehrmachtu 

8 kilometrów za Węgorzewem, w rejonie zwanym przez Niemców Maurenwald, znajdowała się kwatera 

niemieckiego dowództwa wojsk lądowych. Podobnie jak "Wilczy Szaniec" jej budowa rozpoczęła się przed 

niemiecką inwazją na ZSRR w 1941 roku i do dziś betonowe schrony stoją całe! 

 

 Rejs Statkiem   RUCIANE NIDA – MIKOŁAJKI- 

RUDZIANE NIDA!  

 Wspaniała atrakcja dla wszystkich miłośników pięknych widoków i 

niezapomnianych przygód! 

 MIKOŁAJKI stolica żeglarzy i piosenki żeglarskiej, z nowoczesnym zapleczem żeglarskim 

(jedna z najpiękniejszych śródlądowych wiosek żeglarskich w Europie).  

Mieści się tam również w Hotelu Gołębiewski wspaniały Park Wodny 

TROPIKANA. Aquapark z krytym i odkrytym basenem, zjeżdżalniami, 

rurami, saunami i grotą śnieżną. 

KADZIDŁOWO-PARK DZIKICH ZWIERZĄT 

Położenie Parku na śródleśnych 

łąkach umożliwia bytowanie 

zwierząt w warunkach 

zbliżonych do naturalnych. 

Większość zwierząt jest 

zaprzyjaźnionych z człowiekiem. Ze względu na rozległość 

terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z 

przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych 

zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. 

Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich rzadkich 

ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. 

 

 

 LEŚNE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNYCH 

Uczestnicy będą mieć możliwość podziwiania pięknej  fauny                 

i  flory pojezierza mazurskiego.  Różnorodne lasy, począwszy od 

borów sosnowych, aż po podmokłe lasy liściaste, zróżnicowane 

wysokościowo tereny, to główne atuty ścieżek  edukacyjnych               

i przyrodniczych na których ponad to znajdują się bunkry                   

i fortyfikacje z okresu II wojny Światowej, które stanowią 

dodatkową atrakcję. Spacery będą odbywać się z przewodnikiem 

– leśniczym z wieloletnim doświadczeniem.  

 GALINDIA – Starożytna Kraina  

Kraina historycznego plemienia położona 

na półwyspie u ujścia najpiękniejszej rzeki 

Mazur Krutyni do Wielkich Jezior. Przez 

Galindię przebiegał SZLAK 

BURSZTYNOWY, którym przewożono na 

południe i zachód niezwykle cenne 

bursztyny.  

Zajęcia rozpoczynają się nad jeziorem, 

powitaniem przez szamana Galindów, który dzieli gości na dwa plemiona 

(drużyny). Każda drużyna ma swojego przywódcę, którego wybiera szaman, na podstawie przeprowadzonej 



wcześniej ankiety. Każdą grupą opiekuje się Galind. Rozpoczyna się rywalizacja – z elementami zabawy. 

Zajęcia polegają głównie na „rozruszaniu” biorących udział oraz ich rozbawieniu, mają na celu poprawienie 

zręczności i ogólnej sprawności. 

 GRA TERENOWA W OBRĘBIE GMINY RUCIANNE  

Uczestnicy mają za zadanie odnalezienie oznaczonych specjalnych obiektów             

i miejsc oraz rozwiązywanie zagadek związanych z miastem. Zabawa odbywa się 

przy pomocy przewodnika. Uczestnicy podzieleni są na grupy, istnieje możliwość 

zorganizowania konkursu w jak najszybszym rozwiązywaniu kolejnych zadań. 

 OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 
 
 

 
Dodatkowo:  
Gry i zabawy, konkursy, zawody, rozgrywki sportowe na ternie ośrodka 

m.in. pokaz talentów, wieczór muzyczny, karaoke, dzień sportowy i dzień 

teatralny, turnieje i wiele, wiele innych atrakcji..  

Wokół pensjonatu znajduje się bardzo dużo zieleni, boisko do piłki siatkowej i 

nożnej. Jest przygotowane miejsce spotkań przy ognisku i mała piaszczysta 

plaża. Dużo zieleni i sąsiedztwo wody zachęcają do aktywnego spędzania 

czasu.  

DYSKOTEKI dla uczestników ! 
Dnia 14- po śniadaniu wyjazd z Pensjonatu 

- obiad na trasie przejazdu 

Przewidywany przyjazd na miejsce 

wyjazdu  w godzinach  ok.18/20.00    
 
 
                                                               

 

UWAGA !!! - należy posiadać 

Ręcznik kąpielowy, przybory toaletowe: szczoteczkę do zębów, szampon, mydło, pastę do 
zębów, Zestaw ubrań na każdą pogodę, Obuwie i strój sportowy, Kurtkę 

przeciwdeszczową lub pelerynkę, Strój kąpielowy 
Kremu do opalania z filtrem UV oraz nakrycie głowy 

Ewentualnie mały  plecak na wycieczki piesze. 
CENA OBEJMUJE : 

- noclegi w pensjonacie , pokoje 2,3,4  osobowe, z łazienką i dostępem do Internetu 
- wyżywienie: śniadania obiady i kolacje /od obiadu 1-go dnia do śniadania ostatniego dnia/ 

- transport autokarem o podwyższonym standardzie 
- ubezpieczenie uczestników od NNW 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek 
- opiekę przewodnika, - opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

- Bilety wstępu:, do wszystkich atrakcji wymienionych w ofercie 


