
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19, tel. +48 89 / 527 20 04,

+48 89 / 527 71 86, +48 89 / 527 23 28,
e-mail: glob11@wp.pl,  www.globolsztyn.pl

STEGNA należy  do  jednych  z  najpiękniejszych  
i  najbardziej  interesujących  gmin  Mierzei  Wiślanej. 
Otoczona  wodami  Wisły,  Szkarpawy  i  Morza  Bałtyckiego 
jest  jakoby  wyspą.  Czyste  plaże,  bezpieczne  kąpieliska 
morskie, miły dla stóp piasek , zdrowe, przepełnione jodem 
powietrze, mieszany las, to tylko niektóre atuty cudownego 
mikroklimatu Stegny.

 ZAKWATEROWANIE -  Ośrodek położony jest 
na  2  ha  zalesionego,  płaskiego  terenu.  Niewielka  odległość  od  morza  (500  m)  i  szerokiej  długiej  na  10  km  plaży  sprzyja  
korzystaniu z kąpieli morskich i słonecznych. Leśna cisza, wspaniały mikroklimat bursztynowego wybrzeża zapewniają doskonały  
wypoczynek.  Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami.   Do dyspozycji  uczestników: basen kryty (25x12m)stołówka, świetlica z TV  
i sprzętem audiowizualnym, kawiarnia, sala dyskotekowa, duży plac zabaw, miejsce na ognisko i grill, boiska sportowe

WYŻYWIENIE – 4 razy dziennie – śniadanie, obiad, kolacja i podwieczorek. Pobyt rozpoczyna się kolacją, kończy 
śniadaniem plus suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT - Autokar klasy turystycznej 

PROGRAM POBYTU:
1. Wycieczki piesze po okolicy - Kościół Parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1683 

r., domy podcieniowe w Żuławkach, Wiatrak typu „Koźlak” z 1718 r., śluza w Gdańskiej Głowie 
z 1895 r.).

2. Wycieczka do Fromborka – zwiedzanie  m.in. kompleksu katedralnego, gotyckiej katedry, 
Muzeum Mikołaja Kopernika, punktu widokowego – wieża Radziejowskiego, spacer po mieście.

3. Wycieczka do Malborka – zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku – opis!!! 

4. Dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek
5. Zawody sportowe
6. Dyskoteki
7. Neptunalia
8. Plażowanie i kąpiele w morzu
9. Wybory Miss i Mistera kolonii
10. Konkurs na najładniejszą rzeźbę z piasku
11. Różne konkursy z nagrodami

CENA 1349 zł/os. OBEJMUJE :
1. Zakwaterowanie - Ośrodek w Stegnie – pokoje 3-, 4-osobowe z 

łazienkami – 9 noclegów
2. Wyżywienie– 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja i 

podwieczorek). Pobyt rozpoczyna się kolacją, kończy 
śniadaniem plus suchy prowiant na drogę powrotną

3. Transport - Autokar klasy turystycznej 
4. Ubezpieczenie KL 
5. Autokarowa obsługa wycieczek - Wycieczki - Malbork 

Frombork, Piesze po okolicy
6. Przewodnik po Malborku I Przewodnik po Fromborku
7. Bilety wstępu: Muzeum Zamkowe w Malborku, Pałac Biskupów 

Warmińskich we Fromborku, Dzwonnica (Wieża 

Radziejowskiego) w Zespole Wzgórza Katedralnego we 
Fromborku

8. Kadrę pedagogiczną i medyczną
9. Opieka miejscowego ratownika wodnego
10. Dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek
11. Zawody sportowe
12. Dyskoteki, Neptunalia, Plażowanie i kąpiele w morzu, Wybory 

Miss i Mistera kolonii, Konkurs na najładniejszą rzeźbę z piasku, 
Różne konkursy z nagrodami, Wycieczki piesze po okolicy

13. Transport: PKP Katowice – Gdańsk/Elbląg – Katowice, autokar 
Gdańsk/Elbląg-Stegna –Gdańsk/Elbląg

14. Rezerwacja przedziałów PKP


