
POBYT GRUPY SZKOLNEJ 
 

ZAKWATEROWANIE 

 

*4 pokojowe domki( 7-8 os.)+ łazienka 
* 50zł/os./doba - nocleg z pościelą 
 

 
 

POBYT POWYŻEJ 3 DNI 
* sprzętwodny dla uczestników biwaku 
 1hGRATIS!!! 
* możliwość negocjacji cen 
* bezpłatny pobyt dla nauczycieli  
(1 opiekun na 15 uczestników)w odrębnych 
domkach 4-osobowych 
 

 

WYŻYWIENIE 

 

 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
SZKOŁA 

ŚREDNIA 

ŚNIADANIE 18 zł/os. 19 zł/os. 
OBIAD 27 zł/os. 29 zł/os. 

KOLACJA 20 zł/os. 22 zł/os. 
OGNISKO 15 zł/os. 15 zł/os. 

 
  

Szczegółowy opis domków: 
http://www.wdzydze-stanica.pl/noclegi/domki-letniskowe/ 

http://www.wdzydze-stanica.pl/noclegi/domki-letniskowe/


 
 

   PROGRAM 

 

Spływykajakowe 
 

 ciekawe krajobrazowo trasy na rzekach Wdzie i Trzebiosze oraz po Jeziorach Wdzydzkich 
 najwyższej klasy kajaki firmy PRION; 1, 2 i 3 – osobowe; wiosła polietylenowe firmy Dr Kajak 
 wieloletnie doświadczenie (to my jesteśmy pierwszą w Polsce firmą organizującą spływy 

komercyjne) 
 doświadczona kadra 
 pełne zabezpieczenie sprzętowe 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

p o z o s t a  łe   a t r a k c j e 
 

 wycieczkarowerowa po szlakach Wdzydzkiego 
 Parku Krajobrazowego – 30 zł/dzień/os. 

 najstarszy skansen w Polsce – Muzeum 
 Etnograficzne we Wdzydzach – 18 zł 

 lekcjaw skansenie – 10 zł/os. 
(różne warsztaty do wyboru, m.in. lekcja języka kaszubskiego)  

 
 
  

TRASY DO WYBORU km cena 
Stanica -> Jez.Jelenie -> Stanica 8 km 35 zł/os. 

rzeką Trzebiochą i Wdą  Rybaki -> Wdzydze 17 km 60 zł/os. 

Jez.Schodno -> Wdzydze 12 km 60 zł/os. 
rzeką Wdą  Loryniec -> Wdzydze 10 km 60 zł/os 

Kajaki to nasz żywioł  

Organizujemy atrakcyjne 

spływy kajakowe!!! 

 

Każdy spływ poprzedzamy instruktażem i 

 podstawowym szkoleniem kajakowym.  

Już po chwili kajak staje się dla  uczestników 

spływu przyjaznym narzędziem służącym 

zaspokojeniu kajakowejprzygody, 

poznawaniu przyrody i pokonywaniu 

własnych słabości. 

* Kadra wychowawców GRATIS!!! 

* W cenie: kajaki z transportem, 

transfer osób, pilot. 

* Powyższe ceny dotyczą grup 

min. 15 osób. 

* W przypadku, gdy grupa dysponuje 

własnym transportem, cena niższa  

o 5 zł/os. 
 

* Przy dużych grupach możliwość negocjacji cen 



 
 rejs statkiem „STOLEM” po Morzu Kaszubskim – 27 zł(młodzież do 16 r.ż.) 
 rewelacyjne widoki z Wieży Widokowej (35,6m) położonej  

na terenie naszego obiektu oraz wiataedukacyjna– cennik:  
osoby dorosłe – 20 zł, dzieci – 15 zł, grupy zakwaterowane  
w Stanicy (min. 2 doby) – BEZPŁATNIE (jednorazowe wejście) 

 

 impreza na orientację, wycieczka piesza, gra terenowa – 20 zł 
 rejs żaglówką ze sternikiem – 55 zł/os. (cena zależy od ilości osób) 
 basen kryty w Hotelu Niedźwiadek – szczegóły w recepcji Stanicy 
 Aquapark w Kościerzynie – wg cennika obiektu 
 seans w kinie 6D w Hotelu Niedźwiadek – szczegóły w recepcji Stanicy 
 wycieczka autokarowa po Kaszubach  

- dla grup z własnym środkiem transportu (i nie tylko) wycieczka 
do pobliskich atrakcyjnych turystycznie miejscowości, 
np. Kościerzyna, Wieżyca, Szymbark, Łubiana, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 
 

Więcej informacji: 

KatarzynaŚmigielska 
specjalista ds. marketingu /  kierownik recepcji 

tel. 669 331 114    e-mail: sw.wdzydze@gmail.com 
Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach 

 

mailto:sw.wdzydze@gmail.com

