Witam serdecznie,
jest dla mnie zaszczytem możliwość zaprezentowania Państwu Ośrodka WczasowoKolonijnego „Marysieńka”.
Jesteśmy

prężnie

rozwijającym

się

ośrodkiem,

funkcjonującym

na

rynku

turystycznym już 15 lat. Dotychczasowym priorytetem naszej działalności był wypoczynek
dzieci i młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą
wypoczynku dla najmłodszych w Naszym Ośrodku.
Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka” znajduje się we wschodniej części, tuż
przy głównej drodze dojazdowej do Jarosławca. Teren ośrodka położony jest na równej,
dużej (3,5 ha) powierzchni. „Marysieńka” oddalona jest ok 120 m od morza i ok 200 m od
centrum Jarosławca.
Do

dyspozycji

Naszych

najmłodszych

Gości

mamy

kompleks

budynków,

składających się z: Pawilonu Głównego, gdzie znajduje się stołówka, pawilonów Pirat i
Napoleon, domków wczasowych murowanych oraz domków turystycznych drewnianych.
Nasza kuchnia serwuje smaczne, domowe posiłki przyrządzane przez specjalistów
od żywienia grup dzieci i młodzieży.
Ośrodek zaprasza miłośników sportu i aktywnego wypoczynku do korzystania z
boisk znajdujących się na terenie „Marysieńki”.Do dyspozycji naszych Gości mamy: boisko
wielofunkcyjne do kosza, siatkówki, badmintona, boisko do siatkówki plażowej, boisko do
piłki nożnej. Na terenie ośrodka znajdują się również: duży plac zabaw, salka ze stołami
do tenisa stołowego i piłkarzykami, duży namiot do zajęć sportowych, miejsca
przeznaczone do organizacji grilla i ogniska, salki dydaktyczne wyposażone w stoliki,
krzesła, tablice magnetyczne. W ośrodku mamy również kawiarnię, w której organizowane
są dyskoteki oraz basen z podgrzewaną wodą.
Zapraszam serdecznie.

Gajewski Wojciech
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OFERTA KOLONIE I OBOZY
W OŚRODKU WCZASOWO- KOLONIJNYM „MARYSIEŃKA”
RODZAJ
BUDYNKU

ILOŚĆ OSÓB

CENA
OSOBA/ DZIEŃ

Napoleon

Pokoje 4-6 osobowe z łazienką

69 zł

(możliwość wstawienia łóżek piętrowych)

Pirat

Pokoje 3-6 osobowe z łazienką

66 zł

(możliwość wstawienia łóżek piętrowych)

Hotelowiec

Pokoje 1-2 osobowe ze wspólną łaźnia
na korytarzu (łóżka piętrowe)

47 zł

Domki wczasowe
murowane

4-5 osobowe z łazienką

55 zł

Domki turystyczne
drewniane

4-5 osobowe z łazienką

53 zł

Domki turystyczne
drewniane

4-5 osobowe ze wspólną łaźnią

40 zł

KILKA SŁÓW O OŚRODKU:
Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka” położony jest w małej, malowniczej
nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Ośrodek „Marysieńka” znajduje się we wschodniej części
tuż przy głównej drodze dojazdowej do miejscowości. Teren ośrodka położony jest na równej,
dużej (3,5 ha) powierzchni, jest ogrodzony, a w nocy oświetlony i dozorowany. „Marysieńka”
oddalona jest ok 120 m od morza i 200 m od centrum Jarosławca.

W ośrodku znajduje się stołówka o powierzchni 250 m 2, (miesząca 200 osób) w której kelnerki
podają 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Menu ustalamy z fachowcami od żywienia grup dzieci.
Gwarantujemy, że smak i jakość posiłków przez nas podawanych jest godny nagrody, jaką
zdobyliśmy „I Miejsce dla najlepszej stołówki” dla OW „Marysieńka”.
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Na terenie ośrodka do dyspozycji grupy znajduje się: kawiarnią z pełnym nagłośnieniem
(bezprzewodowe mikrofony, bum-box, laptop), 3 salki dydaktyczne o powierzchni 70 m 2, dwie
salki- domki o powierzchni 25 m2 (wszystkie salki wyposażone w klimatyzację, tablice
magnetyczne,stoliki i krzesła) , boisko wielofunkcyjne do kosza, siatkówki, badmintona, boisko do
piłki nożnej, boisko siatkówki plażowej, basen z podgrzewaną wodą, oczko wodne, place zabaw,
miejsce na organizację ogniska i grilla, biesiadnik mieszczący 70 osób, padok do przejażdżek
konnych, namiot do zajęć sportowych.

Gratis proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korzystanie z basenu z podgrzewaną wodą
Opiekuna na każde 15 osób,
Opiekę medyczną (pielęgniarka w obiekcie, lekarz doraźnie),
Ratownik na plaży ok. 120 m wejściem na sektor kolonijny,
Ognisko z muzyką i kiełbaskami,
Dyskoteki (muz. Mechaniczna),
Zajęcia animacyjne na terenie ośrodka prowadzone przez animatorów i opiekunów,
Rowery, sprzęt plażowy, kijki Nordic Walking,
Kompasy do surwiwalu lub spacerów
Korzystanie z salek dydaktycznych
Korzystanie z boisk na terenie Ośrodka
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GALERIA :
PIRAT:

NAPOLEON:

DOMKI:

HOTELOWIEC:

TEREN:

SALKI:
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