
DLA DZIECI 8-16 LAT 

Organizacja 

Podstawowy adres słuz bowy  

2. wiersz adresu 

3. wiersz adresu 

4. wiersz adresu 

 
Telefon: 555-555-5555 

Faks: 555-555-5555 

Adres e-mail: osoba@example.com 

ZIMOWISKO Z PROGRAMEM 

profilaktyczno-sportowym 

TERMIN ZIMOWISKA: 

17.02.-23.02.2020 

(7-DNI) 

WIELKA PRZYGODA 

NIEZAPOMNIANE  

WRAŻENIA 

ORGANIZATOR ZIMOWISKA 
Towarzystwo „Nasze Szwederowo” 

ul. Dworcowa 45/5, Bydgoszcz 

 

KONTAKT: 

502-626-171 

 

www.naszeszwederowo.pl 

SUPER CENA: 

639 zł/os  
dla wszystkich 

Tleń to malownicze miejsce  w samym sercu 

Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach  

Tucholskich– drugim co do wielkości komplek-

sie leśnym w Polsce. Oddalona 75km  

od Bydgoszczy urokliwa miejscowość bogata  

jest w ośrodki wczasowe, gospodarstwa agro-

turystyczne i pensjonaty. Tleń usytuowany jest 

nad rzeką Wdą i pięknym jeziorem Żurskim. 

Bogaty w liczne, zachęcające do zimowych 

spacerów i wycieczek szlaki turystyczne  

oraz wzniesienia i podjazdy rodem z krajobrazu 

górskiego, jest wprost stworzony do śnieżnych 

zabaw i stanowi doskonałe miejsce do uprawia-

nia sportów zimowych. 



 

 

* Obiekt dla 150 dzieci 

* Pokoje 4-6 osobowe 

* Kuchnia i stołówka w 

obiekcie 

* Śniadania i kolacje w 

formie stołu szwedzkiego, 

dwudaniowy obiad i pod-

wieczorek w formie tra-

dycyjnej 

* Duża świetlica wyposa-

żona w sprzęt audiowizu-

alny  i sportowy: stoły 

ping-pongowe, cymbergaj 

* Nowoczesny basen oraz 

boiska do piłki nożnej, 

siatkowej i koszykówki 

• Zakwaterowanie w pokojach i 5 posiłków 

podczas dnia (I i II śniadanie, obiad,  

podwieczorek, kolacja) 

• Transport autokarowy  Gmina-Tleń-Gmina 

• Atrakcje i wycieczki w ramach programu 

zapisane w ofercie 

• Realizacja programu artystyczno-

plastycznego 

• Realizacja programu sportowego w tym 

zajęć z sztuk walki pod okiem mistrza  

w zapasach. 

• Korzystanie z pełnej infrastruktury  

(w tym lodowiska) i sprzętu sportowego 

(sanki, łyżwy) na obiekcie oraz na hali spor-

towej w Lnianie. 

• Ubezpieczenie NNW uczestników  

WYCIECZKI EDUKACYJNO-REKREACYJNE 

• Wycieczka do Trójmiasta:  

Centrum Nauki Experyment w Gdyni,  

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 

skwer Kościuszki w Gdyni. 

• Lekcje jazdy na nartach i łyżwach: stok i 

lodowisko  w Fojutowie 

• wycieczka do Kwidzyna /zamek krzyżacki, 

stadnina koni „Miłosna” oraz na źródła 

geotermalne w Grudziądzu 

• Wejście na kompleks basenów  Evita Hotel 

PONADTO CZAS WOLNY WYPEŁNIMY  

ORGANIZUJĄC: 

• Ognisko z kiełbaskami 

• Naukę jazdy na łyżwach i nartach 

• Dyskoteki i karaoke  

W RAMACH WYPOCZYNKU  
GWARANTUJEMY   

INFORMACJE O OBIEKCIE 


