OFERTA WCZASÓW:
TURNUS
z 2 posiłkami

7

DNIOWY
z 3 posiłkami

TURNUS

14

z 2 posiłkami

DNIOWY
z 3 posiłkami

450 zł za osobę
520 zł za osobę
880 zł za osobę
980 zł za osobę
PODANE CENY OBOWIĄZUJĄ DO 28.06.2013 ROKU I OD 30.08.2013 ROKU
Zakwaterowanie:
Pokoje 2-4 osobowe z łazienką w pawilonie Pirat lub Napoleon (wybudowanych w 2009
roku) oraz w domkach wczasowych 2 osobowych z łazienką.
W pokojach znajdują się: lodówki, czajniki bezprzewodowe, naczynia, telewizory z tv
kablową internet bezprzewodowy, szafki, półki, szafy, stolik i krzesła, tapczan/ wersalka.

Do dyspozycji Gości:
basen z podgrzewaną wodą, sauna sucha, sauna infrared (zalecane dla osób z chorobami
serca), łaźnia parowa, świetlico- kawiarnia, 4 małe salki idealne do spotkań w
zaprzyjaźnionym gronie, biesiadnik, rowery, sprzęt plażowy, boiska: wielofunkcyjne, do
piłki siatkowej plażowej, kosza, piłki nożnej,

W trakcie pobytu oferujemy:
zwiedzanie skansenu „Chata Rybaka”, aktywny wypoczynek, spacery Nordic Wallking,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny na rozpoczęcie turnusu, zajęcia
animacyjne, wieczorek taneczny przy muzyce na żywo na zakończenie turnusu, zajęcia
plastyczne: Origami- japońska sztuka składania papieru, malarstwo- czyli poznajemy
techniki malowania, zajęcia muzyczne- Co Nam w duszy gra?
UWAGA MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DODATKOWEGO PAKIETU
ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
zajęcia ukończone certyfikatem
Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, podatek VAT, realizację programu
Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka”
ul. Bałtycka 1
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 23, 508 328 773
www.owmarysienka.pl , e- mail: wczasy@gmail.com

Witam serdecznie,
jest dla mnie zaszczytem możliwość zaprezentowania Państwu Ośrodka WczasowoKolonijnego „Marysieńka”.
Jesteśmy prężnie rozwijającym się Ośrodkiem w Jarosławcu. Miejscowość ta
znajduje się pomiędzy Ustką i Darłowem a wyróżnia ją specyficzny klimat sosnowych
lasów i klifowego nabrzeża. Bezpośredni kontakt Jarosławca z Morzem Bałtyckim,
sprawiają że jest to idealne miejsce do wypoczynku.
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. „Marysieńka” oddalona jest ok 120 m od morza i 200 m od centrum
Jarosławca.
Do Państwa dyspozycji mamy kompleks budynków, na które składają się: pawilon
główny, Pirat, Napoleon oraz domki wczasowe murowane i drewniane. Na terenie ośrodka
znajduje się stołówka, w której zjedzą państwo smaczne, domowe posiłki. Dla miłośników
sportu mamy do dyspozycji boiska do: piłki nożnej, piłki siatkowej plażowej oraz boisko do
kosza. Na terenie znajdują się również place zabaw, sala zabaw ze stołami do ping- ponga
i piłkarzykami, miejsca przeznaczone do organizacji ogniska oraz grilla, salki dydaktyczne,
basen odgrzewaną wodą, kawiarnia, oczko wodne a przy nim kapliczka.
Domowa atmosfera oraz niepowtarzalny klimat, panujący w Ośrodku „Marysieńka”
sprawią, iż wypoczynek przyniesie Państwu wiele niezapomnianych chwil. Znajdą tu
Państwo wytchnienie od kłopotów codziennego życia i choć na chwilę zapomną o
wszystkich troskach i zmartwieniach.
Warto nadmienić, iż Jarosławiec nabiera niesamowitego uroku wiosną, gdy tylko
nieliczni wczasowicze odwiedzają tę miejscowość oraz jesienią, gdy letnicy wyjeżdżają a
czas zatrzymuje się. Właśnie w tych okresach nad morzem jest najwięcej zdrowotnego
jodu, który leczniczo wpływa na organizm.
Gajewski Wojciech

Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka”
ul. Bałtycka 1
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 23, 508 328 773
www.owmarysienka.pl , e- mail: wczasy@gmail.com

GALERIA:
PIRAT:

NAPOLEON:

DOMKI:

HOTELOWIEC:

TEREN:

SALKI:

Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka”
ul. Bałtycka 1
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 23, 508 328 773
www.owmarysienka.pl , e- mail: wczasy@gmail.com

PROGRAM DODATKOWEGO PAKIETU ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
•

Poznanie różnych stylów i technik ozdabiania przedmiotów z drewna, szkła, plastiku – decoupage i collage

•

Poznanie technik malarstwa na szkle -witrochromia, witraż,

•

Malarstwo- style i techniki malowania na jedwabiu, batiku

•

Tkactwo i węzły artystyczne- nauka wyplatania koszy, tkania gobelin zdobiących ściany,

•

Filcowanie- różne techniki

•

Wykonujemy własną biżuterię- biżuteria artystyczna ze skóry, filcu, węzłów artystycznych, bursztynu, kamieni.

•

Projektowanie mody- poznanie tajników projektowania strojów na różne okazje

•

Piękne kwiaty przez cały rok- techniki wykonania kwiatów z bibułek, jedwabiu,krepiny, papieru, liści i skóry.

•

Dekoracja stołów na różne okazje- zaskocz swoich znajomych pięknymi dekoracjami z serwetek oraz rzeźbami
z owoców i warzyw

KAŻDY UCZESTNIK WARSZTATÓW OTRZYMA CERTYFIKAT ORAZ SWOJE PRACE
Kilka słów o Jarosławcu(kaszb. Jôròsławc, niem. Jershöft ) – wieś w północnej Polsce na Wybrzeżu Słowińskim,
położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Postomino. Jarosławiec jest wsią
rybacką i rekreacyjno- wypoczynkową położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławiec. Leży między
miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo (11 km na północ od drogi wojewódzkiej nr 203, która łączy Koszalin i
Darłowo z Ustką), na zachód od jeziora Wicko. Przy wschodniej części wsi do Morza Bałtyckiego uchodzi rzeka Głównica.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego. Miejscowość otaczają sosnowe
lasy (m. in. sosna czarna, modrzew, daglezja). Przeważa roślinność wydmowa (m. in. mikołajek nadmorski). Brzegiem,
na odcinku ok. 2 km, ciągną się klify dochodzące do 45 m wysokości. W Jarosławcu oraz jego najbliższej okolicy znajduje
się kilka budynków o konstrukcji szachulcowej z XIX i XX wieku. Po wschodniej stronie miejscowości zlokalizowany jest
poligon wojsk NATO.
Historia Jarosławiec po raz pierwszy wzmiankowany był w 1459 r. (jako wieś rybacka Garzhouede), był on wówczas
częścią darłowskiej domeny książąt zachodniopomorskich. Z danych z 1648 r. wynika, że mieszkało w nim wówczas
czterech kmieci, siedmiu zagrodników z rodzinami oraz siedemnastu parobków. Miejscowość była pierwotnie rybacką
osadą, której mieszkańcy trudnili się także zbieraniem bursztynu. Od XIX w. następował powolny rozwój funkcji
turystycznych - już przed I wojną światową wypoczywali tu przedstawiciele niemieckich środowisk artystycznych. W
latach 1920–1932 wakacje spędzał we wsi malarz ekspresjonistyczny Karl Schmidt- Rottluff. W 1945 r. miejscowość
została włączona do Polski. W 1947 roku ustalono urzędowo nazwę Jarosławiec.
Turystyka Do 2008 r. wybrzeże stanowiły kamieniste i piaszczyste plaże. Na początku 2009 r. zakończyły się prace,
wykonane na części terenu, położonego w okolicy przystani morskiej, które polegały na wykonaniu ostrogi palowej,
opaski z gwiazdoblokami mającej zabezpieczać brzeg. Uzupełniono także piasek, którego 10 tys. m³ przywieziono z
Ustki. W miejscowości wyznaczono 2 kąpieliska morskie: „Jarosławiec Wschód” o długości 0,5 km i „Jarosławiec Zachód”
o długości 1,5 km. Sezon kąpielowy obejmuje okres pomiędzy 16 czerwca a 31 sierpnia. W 2010 r. Jarosławiec spełniał
obowiązkowe wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku. W Jarosławcu znajduje się latarnia morska z 1829 r.
(przebudowana w 1902 r.) o wysokości 33,3 m. Jej światło można dostrzec z odległości 24 mil morskich. Można również
skorzystać z rejsu łodzią Wanda. Niedaleko miejscowości znajdują się również jeziora takie jak: Kopań i Wicko. Kopań
jest dostępny dla turystów od strony miejscowości Wicie, trzeba jednak przejść ok. 6 km plażą. We wsi znajduje się
kościół. W Jarosławcu znajduje się przystanek autobusowy PKS skąd odjeżdżają autobusy m. in. do: Darłowa, Sławna,
Słupska, Rusinowa i Ustki. W miejscowości znajduje się jedna z jedenastu stacji brzegowych na polskim wybrzeżu
systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej.
Antena stacji w Jarosławcu ma wysokość 51 m. Przystań morska. W 1994 r. w Jarosławcu ustanowiono urzędowo
przystań morską dla rybaków. Dostęp do przystani i jej nadzór zapewnia Urząd Morski w Słupsku. Kutry rybackie
miejscowych rybaków pływają z sygnaturą JAR na burcie.
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