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PRZYK£ADOWY PROGRAM WYJAZDU

DZIEÑ 1

8.30 - zbiórka

8.45 - odjazd

Zajêcia I   10.00 - 12.00

Wycieczka autokarowa do Chojny - historyczny bieg zadaniowy 

(platan Olbrzym”, Koœció³ Mariacki, taras widokowy, Ratusz, 

Brama Barnkowska, Brama Œwiecka, ruiny Kaplicy Œw. 

Gertrudy, baszty chojeñskie).

12.30 przyjazd do CKW SZAFIR - zakwaterowanie

13.00 - 13.30 - obiad z podwieczorkiem
Zajêcia II  

15.00 - 16.30 - strzelectwo

16.30 - 18.00 aktywna integracja (zabawy linowe, bieg 

zadaniowy/czas z wychowawc¹)

18.30 kolacja
Zajêcia III

20.00 dyskoteka

DZIEÑ 2

8.30 - œniadanie
Zajêcia I

10.00 - 11.30 rejs po jeziorze Morzycko katamaranem i 

rowerkami wodnymi

11.30 - 13.00 zajêcia kajakowe 

13.00 - 13.30 - obiad z podwieczorkiem
Zajêcia II

14.30 - 15.00 radioorientering - zadaniowy rajd pieszy po 

Moryniu 

15.00 - 17.30

18.00 wyjazd z oœrodka

Powrót oko³o 19.30

Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany kolejnoœci 
realizacji bloków zajêciowych.

CENA
230 z³/osobê

Cena zawiera: zakwaterowanie, wy¿ywienie, transport, kadrê 
instruktorsk¹, realizacjê programu z kartami zadaniowymi, 
nieodp³atny dostêp do obiektów (boiska, korty tenisowe, 
miejsce ogniskowe, dyskoteka, sala konferencyjna, port, 
miejsce do k¹pieli, grodzisko z ruinami zamku) sprzêt sportowy 
do realizacji zajêæ, kajaki, rowery wodne, katamaran, paintball 
(ubiór, maski, broñ i kulki), krótkofalówki, ubezpieczenie NNW. 
Na 15 uczniów jeden opiekun gratis.

Cena skalkulowana dla minimum 110 osób.

W przypadku zmniejszenia iloœci uczestników op³ata mo¿e ulec 

zmianie.

“

wizyta w Geoparku w Moryniu, spacer Alej¹ 

Gwiazd Plejstocenu.

ZAKWATEROWANIE

WY¯YWIENIE

TRANSPORT

Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe „Szafir” zlokali-

zowane jest nad jeziorem Morzycko w otulinie Cedyñskiego 

Parku Krajobrazowego. Oœrodek znajduje siê na obszernym, 

pofa³dowanym pó³wyspie (6,5h) z malownicz¹ lini¹ brzegow¹. 

Wody jeziora zaliczane s¹ do II klasy czystoœci. Teren oœrodka 

jest naturalnie ograniczony lini¹ brzegow¹, do którego prowadzi 

w¹ska grobla co daje pe³n¹ swobodê i nieograniczony komfort 

w realizacji ró¿norodnych programów rekreacyjnych i sporto-

wych. Bezpoœrednie s¹siedztwo wody sprawia, ¿e oœrodek jest 

wymarzon¹ baz¹ dla osób uprawiaj¹cych sporty wodne. Obiekt 

posiada monitoring i mo¿liwoœæ korzystania z internetu.

Na terenie oœrodka znajduje siê:

-zabytkowe grodzisko z ruinami zamku rycerskiego,

-restauracja,

-sala konferencyjna z parkietem i lustrami dla grup 

tanecznych, sala dyskotekowa,

-miejsce do k¹pieli,

-boiska do: pi³ki siatkowej, no¿nej, 2 korty tenisowe,

-stanowiska strzelnicze, boisko do speedballa,

-strefa gier: sto³y do ping-ponga, billard, pi³karzyki, 

cymbergaj,

-suszarnia,

-miejsca biesiadne, miejsce na ognisko i plac zabaw,

-œcianka wspinaczkowa, tyrolka,

-taras widokowy,

-parking dla goœci.

Nowoœci na oœrodku:

-wyci¹g do wakeboardingu,

-odnowiona i powiêkszona pla¿a - dwie strefy pla¿owe, 

strefa odpoczynku,

-pomosty,

-zadaszona strefa biesiadna,

-œcianka wspinaczkowa trawersowa.

W pobliskim miasteczku znajduje siê zespó³ boisk „Orlik” 

(boiska do: pi³ki no¿nej, siatkówki i koszykówki, si³ownia, rampa 

skate i mini tyrolka) oraz kort tenisowy. 

Zakwaterowanie w parterowych budynkach murowanych. 

Pokoje 4-5 osobowe z ³azienk¹ i wc.

Opis oœrodka ze zdjêciami: www.szafir-moryn.pl. 

Adres

CKW "Szafir" ul. Jeziorna 8, 74-503 Moryñ, 

www.szafir-moryn.pl

Wy¿ywienie ca³odziennew restauracji oœrodka (œniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja). Pierwsze œwiadczenie - obiad 
w dzieñ przyjazdu. Ostatnie œwiadczenie - obiad w dniu wyjazdu.

Autokar o podwy¿szonym standardzie.

Termin

8-9.09.2016 r.
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