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TERMIN: 
 16.07 – 26.07.2022 - 1880,00 zł/os. 

 
KOLONIE KRAJOWE 
Polska – Darłówko 
OWR PIRAMIDA 2 

 

Darłówko – stanowi północno-zachodni obszar miasta Darłowo, oddzielony od głównej 
zabudowy miasta podmokłym terenem, w odległości ok. 2 km. Znajduje się tutaj ujście rzeki 
Wieprzy do Morza Bałtyckiego. Rzeka poprzez kanał portowy rozdziela miasto na dwie części 
północno-wschodnią i południowo-zachodnią. Około 0,5 km na południe od zabudowy 
mieszkalnej Darłówka do Wieprzy uchodzi rzeka Grabowa. Całe Darłówko objęte jest 
obszarem chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Główna część kanału 
portowego Wieprzy objęta jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Dolina Wieprzy i 
Studnicy”. Przy południowo-zachodniej części Darłówka znajduje się jednostka wojskowa 44 
Bazy Lotnictwa Morskiego. 

ZAKWATEROWANIE: 
OWR PIRAMIDA 2 – obiekt usytuowany w malowniczej części miasta, wolnej od zgiełku a 
zarazem w bliskim sąsiedztwie plaży-350m oraz centrum kurortu – 500m. Dobra 
lokalizacja sprawia, iż jest to świetny punkt wypadowy na plażę oraz na wycieczki piesze i 
rowerowe. Ośrodek, otoczony jest zielenią, posiada wiele zacisznych miejsc do rozkoszowania 
się wypoczynkiem. „Piramida 2” składa się z 2 budynków murowanych 3 kondygnacyjnych. 
Położenie ośrodka w oddaleniu od zgiełku a jednocześnie w niewielkiej odległości od plaży i 
centrum miejscowości sprawia, że jest świetnym miejscem do wypoczynku. Zakwaterowanie 
w pokojach 3-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek posiada rozbudowaną 
infrastrukturę rekreacyjną. Znajdują się tu: ścianka wspinaczkowa, kolejka tyrolska, plac 
zabaw, boisko uniwersalne do gier i zabaw, basen, 2 namioty zabawowo świetlicowe, 
sala fitness, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, siatkówki,  plac zabaw. Na terenie 
obiektu znajduje się bezpłatny parking. 
 

STRONA WWW: HTTP://PIRAMIDA2.PL/ 
 

PROGRAM: 

 Wycieczka autokarowa do Ustki - zwiedzanie największych atrakcji Ustki – port rybacki, 
latarnia morska, promenada, zaułek kapitański, wieża widokowa, Ratusz,  

 Rejs statkiem po morzu  

 Wycieczka piesza po Darłowie – Rynek Miejski z barokową i renesansową zabudową, 
średniowieczne mury obronne z basztami,  

 Wycieczka piesza po Darłówku – latarnia morska, most zwodzony 

 Wstęp do Parku Wodnego w Darłowie basen sportowy 25 x 12,5 m, basen rekreacyjny 
duży, basen rekreacyjny mały połączony z basenem zewnętrznym, basen dla dzieci, dzika 
rzeka, dwie zjeżdżalnie 104 m i 70 m Turbo, dwie ślizgawki wewnętrzne, jacuzzi 

 Piesze wycieczki po najbliższej okolicy 

 Zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską – zajęcia pod 
opieką instruktora, 

 Zajęcia i zabawy na basenie letnim o wymiarach 10×5 metrów głęboki na 1,2metra 

 Piracka przygoda – gra terenowa w poszukiwaniu skarbu nocna wyprawa w las  

 Piesze wycieczki po najbliższej okolicy  
 Dyskoteki na terenie ośrodka  
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 Ognisko z pieczeniem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci 

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, 
makijażu 

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego, 
piłki siatkowej, piłki nożnej, biegi patrolowe, bieg z przeszkodami 

 Nocny Patrol  – poszukiwanie ukrytych informacji i wskazówek dalszego działania w drodze 
do celu 

 Wyścig kelnerów - nauka zręczności 
 Neptunalia - zaślubiny z morzem, tzw. chrzest kolonijny 

 Wakacyjne love, chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą - śluby kolonijne 

 Piękni i Młodzi - Wybory Miss i Mistera  

 Dancing King/Queen - Pokaż jak się kręcisz - konkurs tańca  

 Śpiewać każdy może zawsze trochę lepiej, nigdy gorzej – konkurs karaoke 

 Spotkanie ze sławną osobistością czyli zgaduję kim jestem 

CENA ZAWIERA: 

 przejazd autokarem klasy LUX  (klimatyzacja, barek, WC) 

 zakwaterowanie – 10 noclegów -  pokoje 3,4,5 - os z łazienkami, każdy z łazienką, TV 

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany + podwieczorek 

 opiekę pedagogiczną podczas pobytu i przewozu dzieci na/z kolonii (kadra 
wychowawcza zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty – 1 wychowawca na nie więcej 
niż 15 osób + kierownik) 

 opiekę medyczną 

 opiekę ratownika 

 ubezpieczenie NNW 10.000 zł – Signal Iduna 

 sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, koszykówki, sprzęt do tenisa stołowego,   
     badmintona , piłki plażowe, skakanki itp) 
 sprzęt plastyczny do zajęć świetlicowych (farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe, 

papier kolorowy, klej, nożyczki itp.) 
 nagrody, dyplomy  i  drobne upominki dla każdego uczestnika kolonii 
 program  animacyjny i turystyczno- rekreacyjny  

 bilety wstępów do  zwiedzanych  obiektów 

 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Funusz Pomocowy 
 

 
 
 
 
 
 


