Mazury Zachodnie campingowo i
caravaningowo

Ilość dni: 3
Obszar geograficzny:
Mazury Zachodnie
Pory roku: wiosna, lato

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Czekają na Ciebie:
•
•
•
•

rodzinne pola campingowe
wyżywienie
aktywny wypoczynek
dostęp do jeziora

Pakiety dedykowane są osobom pragnących spędzić noc pod chmurką, w samochodzie
campingowym, bądź w namiocie. Jeśli nie posiadasz takiego osprzętu, to nie martw się,
u nas masz możliwość jego wypożyczenia. Jeśli chcesz wypocząć wśród urokliwej
i unikatowej przyrody sprzyjającej aktywnym sportom i przeżyć wspaniałe chwile na
caravaningu ten pakiet jest idealny dla Ciebie.
Dla kochających wodę jest wiele rzek i jezior, szlaki wodne kajakowe, łatwe dla
początkujących – prawie spacerowe oraz szlaki dla wymagających w pewnych
odcinkach o charakterze niemalże górskim Dobrze oznakowane szlaki rowerowe
i lokalne ścieżki aktywnego wypoczynku.
Mazury Zachodnie posiadają idealną infrastrukturę do uprawiania sportów wodnych –
wyciąg nart wodnych, tory kajakowe, przystanie i mariny, ale także sprzyjającą
rozrywkom w formie licznych gier i zabaw terenowych na świeżym powietrzu.
Na Mazurach Zachodnich każda pora roku jest piękna, a gościnność i ciepło
mieszkańców tego regionu z pewnością spowoduje Wasze częste powroty – propozycji
spędzenia aktywnie czasu w naszym regionie będzie coraz więcej!

Zapraszamy na Mazury Zachodnie!

Program 3-dniowy
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•

nocleg w namiocie, przyczepie campingowej
wieczorne ognisko w dniu przyjazdu
wyżywienie składające się z potraw regionalnych
biesiady regionalne
uczestnictwo w 4 atrakcjach do wyboru

Opis programu:
Proponujemy Państwu tani wypoczynek na łonie pięknej przyrody Mazur Zachodnich.
Jest to propozycja dla rodzin z dziećmi a także osób lubiących aktywny ale nie drogi
wypoczynek.
Pierwszy dzień to integracja uczestników. Nie zabraknie wesołych zabaw dla dzieci
i konkurencji przy ognisku.
Drugiego dnia zorganizowany jest spływ kajakowy (trasa do wyboru ze względu na
trudność oraz długość)
Trzeci dzień to atrakcje do wyboru zajęcia plenerowe m.in. paintball, strzelanie z łuku,
jazda konna lub rejs Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda-Iława
Proponujemy Państwu zwiedzanie i poznawanie atrakcji Mazur Zachodnich poprzez
aktywne spędzenia czasu w oprawie urokliwej natury.
Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji do wyboru, w tym m.in.:
•

•
•
•
•
•

spływy kajakowe dla początkujących i lubiących adrenalinę profesjonalistów
w tej dziedzinie sportu (wzdłuż Kanału Elbląskiego, Rzeką Marózką, rzeką Wel,
Rzeką Szelążnicą) - na życzenie organizujemy spływy innymi rzekami Warmii i
Mazur
wycieczkę rowerową wzdłuż najciekawszego odcinka Kanału Elbląskiego
biesiady przy regionalnych potrawach – pysznie i z tradycją!
zabawy plenerowe: paintball, łucznictwo, wiatrówki
zawody strzeleckie
jazda konna

DZIEŃ 1
10:0011.00

Przyjazd i zakwaterowanie

13:00

Wycieczka rowerowa po okolicy

15:00

Obiad – kuchnia regionalna

16:00

Czas wolny i odpoczynek

19:00

Gawęda przy ognisku o okolicznych atrakcjach
DZIEŃ 2

8:00

Śniadanie

9:00

Spływ kajakowy (trasa do wyboru)

15:00

Obiad – kuchnia regionalna

16:00

Zwiedzanie Ostródy

19:00

Biesiada rybna
DZIEŃ 3

8:00

Śniadanie

9:0014.00

Do wyboru: zajęcia plenerowe (paintball, łucznictwo, strzelanie z
wiatrówki, jazda konna) lub rejs Kanałem Elbląskim

15:00

Obiad w restauracji regionalnej i wyjazd do domu

Ceny programu 3-dniowego:
511 zł/os *
540 zł/os **
* cena z noclegiem w namiocie
** cena z noclegiem w przyczepie campingowej lub camperze

Zakwaterowanie:
Aktywna Agroturystyka
ul. Olsztyńska 4
14-133 Stare Jabłonki

Pole namiotowe Jelonki
(w pobliżu jednej z pochylni Kanału Elbląskiego)

Dojazd na miejsce

Minimalny wiek uczestników
Pakiet polecany dla rodzin z dziećmi, dorosłych
i młodzieży

Więcej informacji:
Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie
www.esencjamazur.pl

ZACHODNIE MAZURY – POWRÓT DO NATURY

Własnym środkiem transportu

