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Szczegółowy program wyjazdu: 

1.dzień (04.08.23.) – wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 08.00 (zbiórka godzina 7.30 na 
parkingu przy Krytej Pływalni w Mikołowie), przejazd do Kłodzka. Wizyta w Twierdzy 
Kłodzko, zwiedzanie z przewodnikiem. Dalszy przejazd do Marianówki, zakwaterowanie 
w Ośrodku Wypoczynkowym Sorrento, obiad. Popołudniowe zajęcia integracyjne oraz 
zapoznanie się z ośrodkiem i okolicą. Kolacja, nocleg 

2 – 7 dzień (5-10.08.23.) – w tych dniach programowo trzy posiłki dziennie oraz, w 
zależności od pogody i możliwości organizacyjnych, planowane są następujące zajęcia, 
wyjścia i wycieczki: 

* wypoczynek nad basenem na terenie ośrodka, zajęcia sportowe, zajęcia 
karate, warsztaty artystyczne, zabawy ruchowe w grupach, gry zręcznościowe, 
spotkania przy gitarze, konkursy, wspólne śpiewanie piosenek, gry i zabawy 
terenowe, spacery po okolicy 

* dodatkowe atrakcje:  
 wycieczka na Błędne Skały lub Szczeliniec Wielki (w zależności od 

warunków pogodowych), 
 wycieczka na Śnieżnik, 
 wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej, 
 wycieczka do Kopalni Uranu w Kletnie oraz udział w grze terenowej 

na terenie kopalni, 
 wycieczka do Kłodzka i zwiedzanie miasta 

 
8.dzień (11.08.23. piątek) – po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd do 
Kłodzka do MINIEUROLANDU – zwiedzanie parku z przewodnikiem. Około południa 
wyjazd w drogę powrotną, powrót na miejsce zbiórki około godziny 16.30.  

 

  KOLONIE w SUDETACH 
 
     Termin – 4-11.08.2023. (8 dni) 
     Miejsce – Marianówka /Kotlina Kłodzka/ 
     Cena –  1990 PLN 
     Wiek uczestników – 6-15 lat 
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CENA 1990 zł/osobę zawiera: 

 przejazd autokarem, wycieczki autokarowe na miejscu według programu, 
 7 noclegów w pokojach 3,4,5-osobowych z łazienkami, 
 7 śniadań, 7 obiadów z podwieczorkiem, 7 kolacji oraz 1 ognisko z kiełbaskami, 
 ubezpieczenie, a także obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Turystyczny Fundusz Pomocowy, 
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej według zaleceń MEN, 
 możliwość korzystania z infrastruktury ośrodka (w tym z basenu), 
 materiały na zajęcia plastyczne i inne zajęcia programowe, 

 

 

WYCIECZKI I WYJŚCIA W CENIE WYJAZDU: 

 wstęp do Twierdzy Kłodzko, 
 dwie wycieczki w góry: wyjście na Śnieżnik oraz wycieczka na Błędne Skały lub 

Szczeliniec Wielki w towarzystwie wykwalifikowanego przewodnika górskiego, 
 wstęp do Kopalni Uranu w Kletnie, 
 udział w zabawie terenowej organizowanej przez Kopalnię w Kletnie (około 3,5h), 
 wstęp do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, 
 wstęp do Minieurolandu w Kłodzku. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 zniżka dla rodzeństw – 50 PLN/osobę oraz zniżka dla Uczestników Obozu Solina, 
Zimowiska w Białym Dunajcu oraz Kolonii w Murzasichlu – 50 PLN/osobę (zniżki nie 
łączą się), 

 możliwość realizacji bonu turystycznego przypisanego na dziecko,  
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na konto organizatora, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok 6 PLN/dzień) oraz 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (5% ceny imprezy), 
 możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej, 
 kolejność zwiedzania ustala kierownik obozu i może ona ulec zmianie w stosunku 

do przedstawionego programu w zależności od pogody i czynników zewnętrznych, 

 

 
 
 



Biuro Podróży STRADE d’ITALIA Anna Sobota tel. 697-729-899 email: info@stradeditalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 
 
 
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym SORRENTO w Marianówce 

http://sorrento.com.pl/ 

Ośrodek SORRENTO znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego na terenie Kotlicy Kłodzkiej, około 20 km od Kłodzka. W okolicy są 
przepiękne lasy oraz mnóstwo tras spacerowych i górskich. Sam ośrodek składa się z dwóch 
budynków, zaplecza sportowego, basenu rekreacyjnego otwartego, dwóch siłowni na 
świeżym powietrzu, dwóch placów zabaw. Jest tam również boisko trawiaste oraz 
stanowisko do koszykówki, a także miejsce z GIGA klockami LEGO oraz zewnętrzne szachy. 
Oprócz tego na terenie ośrodka znajduje się chata grillowa oraz miejsce na ognisko, a także 
sala rekreacyjna ze stołem do bilarda i do ping-ponga. 

 

Oferta edukacyjna: 
Potyczki językowe, potyczki geograficzne, potyczki historyczne.  
Dla chętnych zajęcia z języka angielskiego i/lub włoskiego w małych grupach (dodatkowo płatne 
w zależności od ilości osób chętnych). 
 
 
 
Warunki obozu: 

 warunkiem udziału w obozie jest wypełnienie niezbędnych dokumentów i zgód, które 
zostaną dostarczone do rodziców/opiekunów prawnych wraz z umową, 

 uczestnik obozu musi dostosować się do regulaminu obozu, który zostanie 
przedstawiony na początku wyjazdu oraz dołączony do dokumentów, 

 w dniu wyjazdu w czasie zbiórki uczestników opiekunowie będą zbierali koperty z 
kieszonkowym (zalecane jest 20-30 zł/dzień) w osobnych opisanych imieniem i 
nazwiskiem oraz kwotą kopertach, a także woreczki z lekarstwami oraz dokładnym 
opisem dawkowania (dawka i pora podania) i zgodą rodziców/opiekunów prawnych na 
podanie leku dziecku, 

 nie zaleca się zabierania sprzętu elektronicznego, a za sprzęt zabrany organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności, 

 telefony komórkowe będą odpoczywały razem z dziećmi i rodzicami – dzieci będą 
dostawały telefony maksymalnie dwa razy dziennie na około 30 minut oraz podczas 
wycieczek,  

 kontakt z opiekunami możliwy jest 24/7 pod numerami telefonu podanymi w umowie 
oraz na grupie na Whatsappie, 

 przed wyjazdem zostanie przesłana lista zalecanych rzeczy do zabrania. 
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Organizator obozu: 

 

Biuro Podróży Strade d’Italia  Anna Sobota Edukacja Pośrednictwo Tour Operator 

Siedziba biura: 

Ul. Krakowska 16  

43-190 Mikołów 

 

Adres firmy: 

Ul. Ks. Górka 142a 

43-190 Mikołów 

Tel. 731-170-675, 697-729-899   

adres mailowy: info@stradeditalia.eu 
 

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 21647 


