
 

Wspaniałe Mazury fakultatywnie 
4 dni 

 
Wiek: 7 – 18 
 
Opis programu: 

Lasy, jeziora, plaże to idealne warunki na aktywne, niebanalne spędzanie czasu. Energia 
płynąca z uroków otaczającej przyrody oraz bogaty program wycieczki zachęcają do 
działania. Na Mazurach znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia, do których z 
pewnością należą: Twierdza Boyen w Giżycku, Wilczy Szaniec, Park dzikich zwierząt w 
Kadzidłowie. Uroki regionu i atrakcje turystyczne połączone z animacjami, zabawami i 
sportem to składniki świetnej szkolnej wycieczki. Niezapomniane wrażenia gwarantowane! 

Program:  
 
DZIEŃ I 
  
Przyjazd i zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Ostrów Pieckowski w Pieckach       
k. Mrągowa 
 
Obiad 
 
Zajęcia linowe – Uczestników czeka dmuchana ścianka wspinaczkowa, wychodzenie na 
wieżę ze skrzynek, przeciąganie grupowe na linie alpinistycznej. 
 
Archery Tag – Dwie grupy walczą na boisku na podobnej zasadzie jak w grze paintballowej, 
lecz nie strzelając z karabinka, tylko z łuku i strzały zakończoną z miękką końcówką, a 
przeszkody są duże i dmuchane. Gra jest bardzo emocjonująca i daje sporo adrenaliny. Nie 
martwicie się – wszystko jest w pełni bezpieczne! 
 
Kolacja 
 
Team Building – Dzięki zajęciom organizowanym przez naszych animatorów grupa stanie się 
jeszcze bardziej zgrana. Zajęcia prowadzone są w nieznanym dotychczas środowisku, w 
niestandardowym stylu. Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem, kreatywnością i 
przede wszystkim współpracą. 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 



DZIEŃ II 
 
Śniadanie 
 
Wilczy Szaniec - W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej 
Adolfa Hiltera. Zamaskowane miasteczko w lesie - 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, 
elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie 
centrale dalekopisowe. W 1944r. mieszkało tu ponad 2000 osób. Przekonamy się na własne 
oczy jak to wyglądało naprawdę. 
 
Obiad 
 
Survival - uczestnicy poznają tajniki radzenia sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach. 
Nauczą się budowy schronień, maskowania, budowy paleniska i rozpalania ognia bez użycia 
zapałek. 
 
Kolacja 
 
Karaoke – bo kto nam zabroni pośpiewać przed snem? ☺ 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 
 
DZIEŃ III 
 
Śniadanie  
 
Twierdza Boyen – Kim był gen. Herman Von Boyen? Jak wygląda XIX-wieczna armata? Gdzie 
i w jaki sposób wytwarzano proch? Do czego służyły na Twierdzy gołębie i konie? Po 
odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do Twierdzy Boyen. Weźmiemy udział w 
interesujących zajęciach edukacyjnych pt. „Poznaj tajemnice Twierdzy Boyen”.  
 
Obiad 
 
Bubble football / zajęcia sportowe – niezwykła odmiana gry w piłkę nożną, polegająca na 
tym, że uczestnicy ubrani są w… ogromne kule wypełnione powietrzem. Rozgrywka daje 
mnóstwo radości nie tylko graczom, ale także widzom. Mnogość zderzeń zawodników i 
efektownych upadków daje piorunujący efekt. Urządzenia posiadają wszelkie atesty 
bezpieczeństwa. 
 
Kolacja 
 
Capture the flag – czyli bardzo lubiana wśród dzieci i młodzieży zabawa w dwie flagi. 
Uczestnicy podzieleni są na dwie drużyny, a zadaniem każdej z nich jest zdobycie flagi 
przeciwnika. Podczas zabawy uczymy się strategicznego myślenia, planowania oraz 
współdziałania. 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 



DZIEŃ IV 
 
Śniadanie 
 
Mrągotrophy – Uczestnicy wezmą udział w wyjątkowej grze miejskiej, podczas której 
jedynym sposobem na wygraną jest interakcja z otaczającym ich miejscem. Podczas gry 
między drużynami może dochodzić do wojen, rozejmów, targów i innych form kontaktu.  
Po zabawie dzieci będą miały chwilę na dla siebie na Mrągowskiej Promenadzie. 
 
Obiad 
 
Score drinko lauf – Łakociowa impreza na orientację, w czasie której w lesie szuka się 
punktów kontrolnych wyposażonych w... słodycze i soczki.  Zabawa wymaga sprytu, intuicji 
oraz zdolności kojarzenia faktów. 
 
Kolacja w formie biesiady przy ognisku 
 
Gangsterzy – bardzo ekscytująca zabawa, opierająca się na współpracy, sprawności fizycznej, 
sprycie, spostrzegawczości oraz wiedzy uczestników. Drużyny zbierają punkty, wykonują 
zadania, a na końcu najlepsza z nich odbiera nagrody. 
 
Toaleta wieczorna, cisza nocna 
 
DZIEŃ V 
 
Wykwaterowanie 
 
Kadzidłowo - Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem 
Parku jest umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku 
na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do 
naturalnych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych człowiekiem, dlatego też możliwe jest 
wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i 
podziwianie z bliska.  

Wyjazd do domu 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cena: 529 zł / osobę 

Cena zawiera: 
Bardzo bogaty program 
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 
Opiekę koordynatora przez cały czas trwania wyjazdu 
Zakwaterowanie (4 noclegi) i wyżywienie 
Bilety wstępu 
Pobyt opiekunów szkolnych (4 opiekunów) 
Fotorelację 
Ubezpieczenie NNW 
 
Wyżywienie  
 
3 x dziennie (według planu). Zaczynamy obiadem w pierwszy dzień wycieczki i kończymy 
śniadaniem w dniu ostatnim  
 
Co zabrać: 
 
Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych 
Latarkę 
Obuwie sportowe, ciepłą bluzę, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy  
Czapkę/chustę 
Przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy, krem UV, środek przeciwko owadom 
Ważną legitymację szkolną  
Poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną z numerem PESEL 
 


