
 

Termin:13.08-23.08.2018 
Cena: 1450,00 zł  
 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

   

BĘSIA - dawniej: prus. Bansē, niem. Bansen) – osada w Polsce położona w 
województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Kolno. W 
przeszłości Bęsia znajdowała się na terenie powiatu reszelskiego (okresowo jego siedziba), 
a później powiatu biskupieckiego. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie 
należała do woj. olsztyńskiego. 
ZAKWATEROWANIE:  
O.W.-SZ. "BĘSIA"  - ośrodek położony jest nad mazurskim jeziorem w 
miejscowości Bęsia koło Biskupca, na szlaku turystycznym między Świętą 
Lipką, Gierłożą i Mrągowem. Oddalony jest od Olsztyna 45 km Obiekt 
usytuowany jest w malowniczej okolicy - w starym parku, tuż nad 
brzegiem jeziora. Oferuje zakwaterowanie pokojach typu studio (2 + 4) z 
łazienkami. W ośrodku do dyspozycji gości: stołówka, kawiarnia, chata 
biesiadna, sala konferencyjna, sala dydaktyczna, sala telewizyjna, sala 
dyskotekowa, plaża z pomostem, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
wypożyczalnia rowerów turystycznych, plac gier i zabaw, boiska do piłki 
nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki, wytyczone miejsce na ognisko, 
bilard, stół do ping-ponga, siłownia (odpłatnie), Bajkolandia dla 
milusińskich, sauna (odpłatnie).  
PROGRAM: 

 Piesze wycieczki po najbliższej okolicy 

 wycieczka autokarowa: Kadzidłowo – Mikołajki 
 Zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 

 Pobyt w Parku Wodnym Tropikana w H. Gołębiewski w Mikołajkach 

 Zabawa w wiosce Galindów.  Trasa zwiedzania obejmuje lauks 
Galindów, Święty Gaj, polanę obrzędów, podziemne groty Perkuna, 
Labirynty Demonów, Bursztynową Komnatę i pieczarę wiedźm 

 Rejs statkiem po jeziorze 

 Zwiedzanie skansenu  budownictwa drewnianego w Olsztynku  

 Zwiedzanie Huty Szkła Artystycznego 

 wstęp do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem - zwiedzanie z 
przewodnikiem  

 plażowanie, kąpiele w jeziorze 

 gry, zabawy, turnieje: A ty to kto? - autoprezentacja, rodzinki - podział 
kolonistów na grupy, dancing King/Queen - Pokaż jak się kręcisz - 
konkurs tańca, Piękni i Młodzi - Wybory Miss i Mistera, Pierwsze koty za 
płoty - chrzest kolonijny, Wakacyjne love, chłopiec z gitarą byłby dla 
mnie parą - śluby kolonijne, Mam talent - pokaz indywidualnych 
zdolności kolonistów, Z nóżki na nóżkę, bo ja tańczyć chcę - dyskoteki w 
ośrodku, Igrzyska Olimpijskie - zmagania sportowe, Milionerzy - burza 
mózgów - sprawdzenie wiedzy i trening umysłu kolonistów, Picasso - 
zajęcia plastyczne, Płonie ognisko i szumią knieje - pieczenie kiełbasek, 
śpiewy i zabawy przy ognisku, Bądź jak Messi - podawanie piłki nogami 
głową aby osoba w środku jej nie dotknęła, Polskie NBA - jako kosze 
zawodnicy przeciwnych drużyn biegają wzdłuż linii aby piłka wpadła do ich 
koszyczka z rąk, Wyścig kelnerów - z kubeczkiem wody na głowie itp. 
CENA ZAWIERA: 

 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie – 10 noclegów 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę 

 opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika 

 ubezpieczenie NNW 

 program animacyjny 

 sprzęt sportowy i plastyczny 

 program turystyczno – rekreacyjny + bilety wstępów 

 nagrody i upominki 
 
ZAPISY:             PANI MAŁGORZATA PINKOWSKA 
                                    TEL. 664 266 522   
                          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

MAZURY  - BĘSIA 


