JESTEŚMY CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

KOLONIA JAROSŁAWIEC 04.08-14.08.2022
WYJAZD: 03/04.08.2022
ZBIÓRKA:
 godz. 0:00 Dworzec Autobusowy Markpol Tarnobrzeg
 godz. 0:30 Dworzec Autobusowy Baranów Sandomierski
 godz. 1:00 BP Veneto Poland ul. P. Skargi 9, Mielec
Zakwaterowanie:
OŚRODEK WCZASOWO – KOLONIJNO – REHABILITCYJNY „BARKA”
ul. Bałtycka 67, 76-107 Jarosławiec, Tel: 59 815 21 90
www.barka-jaroslawiec.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „BARKA” położony w centrum Jarosławca ok. 200m od morza, Drewniane
domki są nowe, wykonane z drewnianych balików. Drzwi wejściowe i okna są umiejscowione od przodu (z tyłu i
z boku domku nie ma żadnego okna). Domki są położone w rzędach, blisko, zwrócone przodami do siebie. Ze
względu na ich bliskie ułożenie, wychowawcy mają łatwy widok na domki i do nich dostęp, więc bez problemu
„ogarniają” kolonistów i teren kolonii. Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, prysznic), łóżkami,
szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv. Teren ośrodka Barka w Jarosławcu jest ogrodzony.

Jarosławiec od lat cieszy się powodzeniem wśród wypoczywających, Można tu doskonale wypocząć
korzystając z 7 km plaży, lasu sosnowego. Zdrowe powietrze nasycone jest jodem korzystnie wpływa na układ
oddechowy.

Wyżywienie:
Należy zabezpieczyć dziecko w prowiant oraz napoje na wyjazd
(pierwszy posiłek obiad a ostatni śniadanie)
Wyżywienie w OW – 3 posiłki (kuchnia domowa) + podwieczorek
Pierwszy posiłek – obiad w dniu 04.08.2022 (czwartek)
Ostatni posiłek w dniu 14.08.2022 (niedziela) śniadanie w OW
Na zakupy (prowiant) na drogę powrotną sugerujemy pozostawić sobie ok. 10,00/os

Opieka:
Agata Róg – 0048 501252770
Marta Barnaś
Karolina Kulpa - Rusin
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, piłka, dobry humor 

POWRÓT 14.08.2022 Planowany powrót w godzinach wieczornych.

Mielec, Ul. P. Skargi 9, Tel./Fax.: +48 17 788 52 22
Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 1, Tel.: +48 733320070
Kom: +48 508 09 09 75, e-mail: veneto@venetopoland.eu, www.venetopoland.eu

