
Oferta turnusu wypoczynkowego  

w uzdrowiskowym mieście Połczyn – Zdrój w Zespole Placówek Oświatowych-                

ZPO, w Domu Wczasów Dziecięcych (DWD) wycieczka do Kołobrzegu w cenie,  

dla grup od  20 osób, przebywających już od 3 osobodni na turnusie w ZPO.     

1. Miejsce pobytu: 

Połczyn – Zdrój (woj. Zachodniopomorskie ) jest kurortem znanym w Polsce i za granicą. W oparciu o bogate 

złoża znakomitej jakości borowiny i permskich solanek miasto z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje 

uzdrowiskowe, natomiast teren gminy jako wchodząca w znacznej części w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego stanowi 

jeden z najbardziej urokliwych i atrakcyjnych turystycznie zakątków Pomorza Zachodni 

2. Położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu: 

ZPO-DWD to OŚRODEK KOLONIJNY - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony                

i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. 

Charakterystyka obiektu: Położenie w strefie A- uzdrowiskowej. Pokoje 2-3 osobowe (z łazienką 

lub bez) w każdym pokoju: TV, umywalka z ciepłą i zimną wodą lub pełen węzeł sanitarny. Urządzenia 

rekreacyjne: klub, sala gimnastyczna, pomieszczenie do gier i zabaw, w sąsiedztwie boisko do piłki 

siatkowej, piłki nożnej i koszykowej, plac zabaw na terenie ośrodka, gabinety zabiegowe w budynku ,a 

zabiegi w ramach pobytu.   

3. Ilość i rodzaj posiłków: 

Smaczna domowa kuchnia, cztery posiłki dziennie, własna kuchnia i stołówka mieszcząca 80 os. na terenie 

ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Żywienie zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a 

kończy obiadem w dniu wyjazdu. Uczestnicy otrzymają suchy prowiant na drogę powrotną lub w czasie 

wycieczki autokarowej w trakcie pobytu w naszym ośrodku. 

*Godz. posiłków ustalane indywidualnie z grupami. 

4. Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – w cenie pobytu/ gratis dla grup od  20 osób, 

przebywających już od 3 osobodni na turnusie w ZPO.  tj. ( od godz. 8.30 do godz.18.00 ) 

    • zwiedzanie miasta z wykwalifikowanym przewodnikiem. http://www.kolobrzeg4you.pl/kolobrzeg-

ciekawe-miejsca.htm 

    • Muzeum Oręża Polskiego, cena: Bilet wstępu ulgowy 6zł/ os., opiekunowie bezpłatnie, przewodnik na 

terenie muzeum 30zł. 

    • Rejs statkiem po morzu ok 12 zł/ os. 

    • Wejście na latarnie morską, Ceny biletów: 4 zł (normalny) | 3 zł (ulgowy) 

    • Spacer po plaży i molo.  

*Koszt wynajęcia autokaru wynosi ok 550 zł + przewodnik ok. 100 zł + bilety wstępu. 

5. Baza rekreacyjno –sportowa na terenie miasta Połczyn - Zdrój: 

Stadion Miejski, 

Hala widowiskowo – sportowa, 

Boisko Orlik, 

Ścieszka rowerowa  (Połczyn – Zdrój / Złocieniec 30 km),               

            Korty tenisowe, 

              Wypożyczalnia rowerów. 

      6.    Program zwiedzania i atrakcji turystycznych:  



Propozycja spędzania czasu wolnego w trakcie pobytu w naszej placówce : 

1. Zwiedzanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie – Zdroju (bezpłatnie). 

2. Organizacja zajęć plastycznych, edukacyjnych, sportowych, zabaw tanecznych na terenie ośrodka 

(bezpłatnie). 

3. Spotkanie z funkcjonariuszami policji w Połczynie – Zdroju na terenie komisariatu(bezpłatnie).                  

4. Możliwość organizowania grilla w ramach kolacji na terenie DWD ,, PATIO” 

5. Wycieczka autokarowa do Parku Wodnego Relax w Świdwinie. Do dyspozycji gości:  
1. Basen sportowy o wymiarach 25x16m, posiadający zaświadczenie homologacji wydane przez Polski Związek 
Pływacki na organizację zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych w oparciu o przepisy 
międzynarodowe FINA 2001-2002.  
2. Sztuczna rzeka długości 20 m.  
3. Zjeżdżalnia - Spirala o długości 105 m., umieszczona na zewnątrz obiektu.  
4. Zjeżdżalnia wewnętrzna dla dzieci.  
5. Basen Rekreacyjny.  
6. Wanna z hydromasażem – WHIRLPOOL.  
7. Wodospady do hydromasażu.  
8. Stacje masażu podwodnego. 

   
* Wynajęcie autokaru na wycieczkę do Świdwina wynosi  ok 600 zł + bilety wstępu do zgodnie z 

cennikiem znajdującym się na stronie http://www.wodnyrelax.pl/news.php 

 

6. Wycieczka autokarowa do Czaplinka: (od godz.8.00 do godz. ok 14.00) 

Przykładowy program wycieczki: 

a)  Wyjazd z Połczyna – Zdroju   

b)  Zwiedzanie zamku DRAHIM w Starym Drawsku  http://www.drahim.pl/ 

c)  wyjazd do Czaplinka:    

- Sławogród:  Oferta dla szkół 

 Sławogród nie jest zwykłym skansenem, ale miejscem gdzie można dotknąć i posmakować historii. 

Myślę, że tak serwowana wiedza jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. Nasz program przewiduje 

nie tylko czystą teorię, ale także przepełniony jest metodami aktywizującymi, dzięki czemu pobyt w 

naszych obiektach nie dłuży się słuchaczom, a historia staję się przygodą. Zapraszam do zapoznania się 

z naszą ofertą i stroną internetową, Organizujemy także imprezy na zamówienie, które są 

modyfikowane zgodnie z życzeniami klientów. 

Pod spodem przykładowe zdjęcia z wycieczek szkolnych w Sławogrodzie! 

d) Zwiedzanie zabytków miasta Czaplinek 

e) Wyjazd do placówki 

* Wynajęcie autokaru na wycieczkę do Czaplinka wynosi  ok 600 zł + bilety wstępu do ruin zamku 

DRAHIM, SŁAWAGRODU. 

 

7. Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu tj. ( od godz. 8.30 do godz.18.00 ) 

    • zwiedzanie miasta z wykwalifikowanym przewodnikiem. http://www.kolobrzeg4you.pl/kolobrzeg-

ciekawe-miejsca.htm 

    • Muzeum Oręża Polskiego, cena: Bilet wstępu ulgowy 6zł/ os., opiekunowie bezpłatnie, przewodnik na 

terenie muzeum 30zł. 

http://www.wodnyrelax.pl/news.php


    • Rejs statkiem po morzu ok 12 zł/ os. 

    • Wejście na latarnie morską, Ceny biletów: 4 zł (normalny) | 3 zł (ulgowy) 

    • Spacer po plaży i molo.  

*Koszt wynajęcia autokaru wynosi ok 550 zł + przewodnik ok. 100 zł + bilety wstępu.  

 

8. Wycieczka autokarowa: Połczyn Zdrój – Szczecinek – Borne Sulinowo – Połczyn zdrój ( od godz. 8.00 

do godz. ok 14-15.) 

 

• Zwiedzanie zabytków miasta Szczecinek  

Np. -  Ratusz Miejski - XIX w. -  Kościół Mariacki - XX w.  

-  Wieża Strażacka - XIX w. -  Bunkier - XX w. -  Wieża św. Mikołaja.  

-  Spichlerz - XIX w. -  Cmentarz Wojenny - XX w. -  Kościół Ducha Świętego -  Szkoła Podstawowa 

nr 1 -  Zamek Książąt Pomorskich -  Dawny dom Dyrektorów -  Sąd Rejonowy w Szczecinku  -  

Wzgórze św. Jerzego -  Wieża Bismarcka 

• Rejs tramwajem wodnym http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=338 

• Poznanie ciekawej historii Bornego Sulinowa 

http://www.bornesulinowo.pl/Turystyka/Ciekawostki/ciekawostki.htm       

Wynajęcie Autokaru ok 500 zł + przewodnik ok 100 zł + rejs tramwajem wodnym: ulgowy 3,5 zł/os, 

normalny  7zł/os. 

 

9. Muzeum Zimnej Wojny, Podborsko 3001 

Kompleks wojskowy w Podborsku został zbudowany przez Wojsko Polskie w latach 1967-69 i przekazany 

w 1970 roku na mocy umowy PRL-ZSRR stronie radzieckiej. Składał się z części mieszkalnej i 

magazynowej. W dwóch schronach przeciwatomowych klasy T-7 przechowywano amunicję atomową: 

głowice i bomby dla Frontu Polskiego i stacjonujących w Polsce jednostek radzieckich. O istnieniu tego 

obiektu przez lata wiedziało jedynie 12 osób w Polsce. Kompleks nosił kryptonim 3001 i był obiektem 

wybitnie ściśle tajnym i chronionym w wyjątkowy sposób. Gdyby wybuchła III wojna światowa, jest duża 

szansa, że zaczęłaby się w Podborsku. 

10.  Centrum Nauki “Cordis” jest placówką popularyzująca naukę. Tematem przewodnim są technologie 

innowacyjne w zdrowiu. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa “Cordis” oznaczającego serce. W 

Centrum znajduje się profesjonalna sala konferencyjna, sala wystawowa oraz sale edukacyjne: sala 

chemiczna, programowania, audiowizualna i stymulacji zmysłów. 

Terminy / Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji: 

 

Wicedyrektor 

Daniel Majkowski 

Tel.:     502 123 802             

e-mail: dwd@dwd-polczyn.pl 

 

Recepcja: 94 36 62 082 

e-mail: recepcja@dwd-polczyn.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSÓŁPRACy 

http://www.bornesulinowo.pl/Turystyka/Ciekawostki/ciekawostki.htm
mailto:dwd@dwd-polczyn.pl
mailto:recepcja@dwd-polczyn.pl

