
  

WYJAZD REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWY 

Czas trwania: 09-15.07.2018 (poniedziałek-niedziela) 

Przewidywana liczba uczestników: 135-150 osób w wieku 11-20 lat 

Organizator: „Młodzi Na Progu”, Stowarzyszenie Katolickie SNE Jezusa 

Zmartwychwstałego, ul. Toszecka 36A, 44-102 Gliwice 

Miejsce zakwaterowania: 

Pensjonat „Lissa”, Łężyce 71A, 57-340 Duszniki Zdrój  

Telefon: 691 354 561 

Strona: http://osrodeklissa.pl/ 

Cena: 

Cena podstawowa: 660,- zł 

Rabat dla ministrantów i marianek z Parafii pw. Dobrego Pasterza: 150,- zł 

Cena obejmuje: 

1. Zakwaterowanie w Pensjonacie „Lissa” w Łężycach (pokoje z łazienkami) 

2. Wyżywienie – trzy posiłki dziennie 

3. Przejazdy autokarem podczas trwania turnusu 

4. Opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę 

5. Ubezpieczenie 

6. Atrakcje: 

a. Kopalnia Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku 

b. Zwiedzanie Kłodzka i pobyt na basenie 

c. Trasa turystyczna w Podziemnym Mieście Osówka  

d. Wycieczka wśród Błędnych Skał i wejście na Szczeliniec Wielki z przewodnikiem 

górskim 

e. Zwiedzanie twierdzy w Srebrnej Górze 

f. Piesze wędrówki 

g. Gry i zabawy integracyjne 

 

 

  



Inne: 

 Wyjazd ma charakter wypoczynkowy – kładziemy nacisk na aktywny wypoczynek. 

Oferujemy wiele zabaw. Uczestnicy będą mogli zobaczyć wspaniałe miejsca. 

 Wyjazd ma także charakter rekolekcyjny. Podczas turnusu chcemy ukazać uczestnikom, jak 

piękna jest przyjaźń z Chrystusem. Służyć temu będą Msze święte i nauczania dostosowane 

do określonej grupy wiekowej. 

 Ze względu na czynniki losowe (np. niepogoda) niektóre atrakcje mogą się nie odbyć lub 

zostać zamienione na inne (jeśli będzie taka możliwość). 

 W dzień wyjazdu (poniedziałek, wyjazd w godzinach porannych) pierwszy posiłek 

zapewniony jest dopiero wieczorem (obiadokolacja). W dzień powrotu (niedziela) 

organizator zapewnia śniadanie oraz prowiant na drogę 

 Na wyjazd należy wziąć: legitymację szkolną lub dowód osobisty, kartę NFZ, kamizelkę 

odblaskową lub inny element odblaskowy, obuwie do chodzenia po ośrodku, 

strój/kąpielówki na basen oraz czepek, latarkę do zwiedzania Podziemnego Miasta Osówka, 

Pismo Święte, notatnik i długopis 

 

Zapisy: 

Warunkiem zapisania się na turnus jest dostarczenie: 

1. wypełnionej Karty Uczestnika (wypełnić punkty II.1-8) 

2. podpisanego Regulaminu 

3. zaliczki w wysokości 100 zł 

 

ZAPISY U KS. KONRADA 

 

 

 

 


