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JESTEŚMY CZŁONKIEM                           

POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 

KOLONIA MIKOSZEWO 02-11.07.2021 
  
WYJAZD: 25.07.2021 
ZBIÓRKA:  

• godz. 5:00 DH Tesco ul. Żeromskiego Mielec 
• godz. 5:30 Dworzec Autobusowy Baranów Sandomierski 
• godz. 5:45 Dworzec Autobusowy Markpol Tarnobrzeg 

 
     

Zakwaterowanie:  

OŚRODEK WCZASOWO - KOLONIJNY „KORONA”  
ul. Gdańska 16, 82-103 Mikoszewo, tel. +48 /55/ 247-88-91 
 

Mikoszewo, to mała malownicza miejscowość  znajdująca się na lewym krańcu Mierzei Wiślanej, z przeprawą promową, 
zabytkową kolejką wąskotorową, domami podcieniowymi,  oraz rezerwatem "Mewia Łacha". Niewielka odległość od 
Trójmiasta tworzy z naszego ośrodka - idealną bazę wypadową wycieczek do Gdańska, czy Malborka. 
Ośrodek Kolonijny "KORONA" objęty jest całodobowym monitoringiem. 
Położony jest na skraju lasu, w odległości ok. 900 metrów od morza. Zajmuje rozległy, zadrzewiony i ogrodzony ponad 2 ha 
teren, na którym znajdują się: 
*  cztery boiska: do piłki siatkowej plażowej, do kometki, do piłki nożnej - "ORLIK", wielofunkcyjne (do koszykówki) 
* parking na autokary i plac manewrowy 
* podświetlany basen      
* wytyczone miejsce na ognisko z altaną i ławkami   
* plac zabaw dla dzieci młodszych. 
* Sala dyskotekową z nagłośnieniem dla 300 osób,                                      
* Dwie sale TV oraz salką gimnastyczna                           
* Sprzęt sportowy, gry zręcznościowe, gry planszowe 
* Gabinet lekarski, cztery 2-3 osobowe izolatki z pełnymi węzłami sanitarnymi 
* Sklepik 
 
PAWILONY MUROWANE JEDNOKONDYGNACYJNE :  pokoje 3,4 i 5 osobowe z łazienkami, wyposażone w stolik 
z krzesełkami, półki, tapczaniki, szafy ubraniowe. 
 
Wyżywienie:  
 
Należy zabezpieczyć dziecko w prowiant oraz napoje na wyjazd (pierwszy posiłek kolacja) 
 
Wyżywienie w OW – 4 posiłki: śniadanie, obiad + podwieczorek i kolacja 
Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 25.07.2021 
Ostatni posiłek w dniu 02.08.2021 śniadanie w OW + prowiant na drogę powrotną. 
Na zakupy na drogę powrotną (dodatkowy prowiant) sugerujemy pozostawić sobie ok. 10,00/os 
 
Opieka:  
Agata Róg – 0048 501252770 
Aneta Strokoń 
Wojciech Snopkowski 
        
Tel. Informacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej: +48 222500115 
 
Rzeczy, które należy zabrać:  
 

• środki do opalania i po opalaniu dobrane odpowiednio do karnacji skóry, strój kąpielowy, nakrycie głowy, obuwie 
sportowe, ręczniki, ręczniki kąpielowe, maty do plażowania, koce, chusty, środki przeciw owadom, klapki, 
podstawowe leki typu aviomarin, ibuprom, apap, bluza, długie spodnie, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, mały 
plecaczek, dobry humor ☺  
 

• Pakiet COVID – maseczka wielokrotnego użytku – przynajmniej 3 szt. lub jednorazowego użytku 15szt., 
Płyn dezynfekujący do rąk – 200ml  

 
POWRÓT 02.08.2021 Planowany powrót w godzinach wieczornych. 


