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Gdzie i za ile na wakacje?
RAPORT Liczba wolnych miejsc na letnich koloniach i obozach topnieje z dnia na dzień. Najciekawsze oferty zostały wykupione już w listopadzie ubiegłego roku.
Michał Borkowski
michal.borkowski@gk24.pl

Z roku na rok coraz większą
popularnością cieszą się aktywne kolonie i obozy. Na
czym polegają tłumaczy
Krzysztof Tuz z biura podróży
Masz Wakacje: – Od kilku lat
obserwujemy większe zainteresowanie koloniami połączonymi z aktywnym wypoczynkiem. W ramach takich
wyjazdów najmłodsi mogą
spędzać czas na pływaniu kajakami, paintball-u lub nauką
pływania oraz nurkowania
pod okiem doświadczonego instruktora – agent biura podróży.
Wcale nie trzeba wydawać
fortuny, żeby wysłać dziecko
na taki obóz. – Najtańsze
oferty niskobudżetowe zaczynają się od 767 zł za 13-dniowy
pobyt na Mazurach. W cenę
wliczone jest pełne wyżywienie
i dodatkowe atrakcje. W
ofercie „Akademia Młodego
Agenta” znajdziemy między
innymi grę w paintball, jazdę
na quadach lub wspinaczkę –
informuje Krzysztof Tuz. Niestety do ceny trzeba także do-

liczyć 110 zł na dojazd autokarem z Koszalina na miejsce
wypoczynku.
Za kwotę 1200 zł możemy
wysłać dziecko na kolonie w
Sominach lub Wielu na Kaszubach. – Taka oferta wyróżnia się większą liczbą
atrakcji i dużo większą kadrą
specjalistyczną, która nauczy
na przykład nasze dziecko
wspinaczki. Dodatkowo w programie znajduje się nauka pływania kajakiem i podstawy
nurkowania – opisuje ofertę
Krzysztof Tuz. Dzieci podzielone są na dwie grupy 8-14 lat
i 11-17 lat.
Ciekawie prezentuje się
także oferta Obozy dla Maluchów, przeznaczona dla dzieci
w wieku 7-12 lat. Kosztuje od
970 do 1390 zł w zależności od
pakietu. Propozycja podzielona jest na bloki tematyczne,
na przygoda hawajska, piracka kolonia, obóz wędkarski
lub odlotowe agentki, skierowana głownie dla dziewcząt.
Takie obozy trwają od 7 do 10
dni.
Nieco drożej jest w biurze
podróży Juwentur z Koszalina. Tam najtańsze, jeszcze

dostępne oferty, zaczynają się
od 1490zł. Tyle kosztują „Wakacje Czarodziejów” w barokowym zamku w Żelaźnie w
Kotlinie Kłodzkiej. – To najczęściej wybierana kolonia,
jest w naszej ofercie już od 10
lat – informuje Tomasz Stelmaszyk z biura Juwentur. –
W programie przewidziano
liczne gry i zabawy dla najmłodszych związane z tematyką Harry-ego Pottera. W
programie między innymi szał
mody i urody skierowany dla
dziewczynek i zostań tygrysem biznesu, czyli nauka
ekonomi poprzez zabawę – informuje Tomasz Stelmaszyk.
Za 12-dniowy pobyt zapłacić
trzeba 1490 zł jednak w cenę
wliczone są już dojazdy i dwie
wycieczki do Czech oraz do kopalni złota.
Według Doroty Sidnik z
biura podróży Odys, w tym
roku największą popularnością cieszą się wyjazdy do
Hiszpanii, a także kolonie w
Polsce – Mazury, Karpacz. –
Od kilku lat największe zainteresowanie jest koloniami i
obozami tematycznymi, z licznymi atrakcjami – mówi

Sidnik. – Wyjazd na Mazury
kosztuje od 797 do 1497 zł, na
11 dni, w cenę wliczone są
wszystkie koszty.
Wyjazdy zagraniczne nie są
dużo droższe od wyjazdów krajowych – 1997 zł za 13 dniowiowe wczasy w Hiszpanii to
oferta ciekawa. Jednak jak

przyznaje Dorota Sidnik na
kolonie zagraniczne decydują
się rodzice dzieci starszych.
– Najchętniej wybierane
kraje to Bułgaria, Hiszpania,
Włochy. Za wycieczkę zagraniczną z zakwaterowaniem w
czterogwiazdkowym hotelu
trzeba zapłacić 1790 zł –

mówi Stelmaszyk z biura Juwentur.
Osoby, które jeszcze nie wybrały oferty dla swoich dzieci
powinni się pospieszyć, bo jak
przyznaje Sidnik: – Miejsc w
lipcu jest coraz mniej – wybierać można natomiast w terminach sierpniowych. d

NASZA SONDA
Sprawdziliśmy jakie plany na tegoroczne wakacje mają mieszkańcy Koszalina?

Sławomir Lewniowski,
emeryt

Kacper Tuziemski,
uczeń

– Bardzo często jeżdżę do
Chorwacji – byłem tam już
wiele razy, na pewno z 15.
Bardzo mi się tam podoba i
chętnie tam wracam. Jeżeli nie
Chorwacja to zostanę w kraju
i skorzystam z uroków naszego pięknego morza.

– W tegoroczne wakacje
chciałbym wykorzystać czas
wolny na prace po to, żeby zarobić dodatkowe pieniądze.
Nie chciałbym jednak całkiem
rezygnować z lata, dlatego
planuję również odwiedzić rodzinę i trochę odpocząć.

Jola Tracz, studentka
Oczywiście, że mam już
plany – bardzo chciałabym
odwiedzić moja siostrę w
Danii. Byłam tam już kilkukrotnie i bardzo mi się tam podoba. Resztę wolnego czasu
zamierzam spędzić w kraju na
spotkaniach z przyjaciółmi.

(BOR)
Fot. Michał Borkowski

Kluby osiedlowe proponują półkolonie
DLA DZIECI W klubach osiedlowych koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych trwają zapisy na półkolonie dla najmłodszych, którzy nie wyjeżdżają z miasta. W
ofercie jest dużo ciekawych propozycji, m. in. wyjścia i wyjazdy na basen, do kina, do wiosek tematycznych.
Największy wybór jest w
lipcu. Wtedy w każdym klubie
są planowane turnusy. Gorzej
wygląda to w sierpniu, w tym
miesiącu propozycję półkolonii
dla najmłodszych ma bowiem
tylko klub Na Pięterku.
Klub Osiedlowy Nasz Dom
(ul. Zwycięstwa 148, tel. 94
342 64 97) zaprasza dzieci w
wieku 7 – 12 lat w dwóch terminach: 27.06 – 8.07 oraz 11 –
22.07. Opieka jest zapewniona
w godzinach 7 – 16. Członkowie spółdzielni płacą 330 zł
za turnus, a mieszkańcy spoza
spółdzielni – 380 złotych. W
cenie jest śniadanie i obiad.
Klub Na Skarpie (ul. Na
Skarpie 17, tel. 94 347 66 58)
organizuje dwa turnusy.
Jeden to termin 4 – 15.07,
drugi – 18 – 29.07. Tu przyjmowane są dzieci w wieku 7 –
11 lat. Opieka jest zapewniona
w godzinach 9.30 – 15.30. Odpłatność to 160 zł za turnus
dla członków spółdzielni i 230
zł dla osób spoza spółdzielni. –
Nie oferujemy dzieciom
obiadów, a jedynie słodką
bułkę z napojem – mówi Beata
Proborszcz, kierownik klubu. –
Natomiast poza tym także
mamy w planach wyjścia na
basen, do kina i wyjazdy do
wiosek tematycznych.
Z kolei w czterech klubach
osiedlowych prowadzonych

Podczas półkolonii dzieci korzystają m. in. z atrakcji w Sportowej Dolinie.
przez KSM Przylesie będzie
zapewniona opieka w godzi-

nach 7 – 16. W każdym są też
te same opłaty za 10-dniowy

Fot. Radek Koleśnik

turnus, a więc 300 zł płacą za
pobyt dziecka członkowie

spółdzielni, a mieszkańcy
spoza Przylesia – 450 złotych.

A jak zaplanowano turnusy? Klub W Klocku (ul.
Śniadeckich 1F, tel. 94 345 40
61) na początek zaprasza chętnych na dni otwarte. To bezpłatna akcja, którą dofinansowuje Samorządowa Rada
Osiedla im. Śniadeckich. Dni
otwarte będą w dniach 27.06 –
1.07 w godzinach 10 – 14. –
Zajęcia są dla wszystkich, nie
ma jednak posiłków, a jedynie
napój – mówi Barbara Haczkowska, kierownik klubu.
Natomiast półkolonie W
Klocku będą w dniach 4 –
15.07 i 18-29.07. Z opieki mogą
korzystać dzieci w wieku 6 –
12 lat. W cenie są posiłki –
śniadanie i obiad (w stołówce
Politechniki Koszalińskiej).
Klub Kanion (ul. Krzyżanowskiego 26, tel. 94 343 50
52) planuje turnusy 4 – 15.07
i 18 – 29.07.
Klub Przylesie (ul. Szenwalda 2, tel. 94 345 30 68) proponuje turnusy w tych samych
terminach.
Natomiast Klub Na Pięterku (ul. Jana Pawła II 15A,
tel. 94 345 42 06) przygotowuje zajęcia w terminach 1 –
26 sierpnia, a konkretnie 112.08 i 16-26.08 (z tym, że
podczas drugiego turnusu wypada jeden dzień z uwagi na
święto).

(MAS)

