
 

ZIELONA SZKOŁA NA WARMII - OŚRODEK RYBAKI 

Czas trwania 4 dni 
 

Temat: POZNAJ ŚWIAT PRZYRODY 
 

Program: 

Dzień pierwszy 

Przyjazd w godzinach popołudniowych 

zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, czas wolny. Gry i zabawy integracyjne 

prowadzone przez dyplomowanego nauczyciela. Istnieje możliwość 

zorganizowania dyskoteki, posiadamy salę taneczna, nagłośnienie oraz sprzęt do 

odtwarzania muzyki. 

Dzień drugi 

śniadanie 

Spacer po okolicznych przepięknych lasach. Spotkanie z Panem leśniczym, który 

wprowadzi grupę w zaczarowany świat przyrody. Opowie o swojej pracy, pasji, 

tajnikach roślin i zwierzętach zamieszkujących w otulinie leśnej. 

Obiad 

Wyjazd do ośrodka edukacji leśnej, nadleśnictwo Kudypy.  

„Leśne Arboretum Warmii i Mazur” – jedyny specjalistyczny ogród botaniczny w Polsce 
północno-wschodniej, ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Kudypska Polana”, trzy zielone 
izby lekcyjne, dwie ścieżki przyrodniczo – leśne. 

Czas wolny, czas przeznaczony na rekreację, możliwość skorzystania z placu 

zabaw, boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, oraz do tenisa ziemnego 

(ośrodek posiada sprzęt sportowy), w okresie letnim za dopłata kajaki, rowery 

wodne. 

Wspólne pieczenie kiełbasek, lub kolacja w stołówce. 

Pogaduchy przy ognisku, to wspaniała okazja na podsumowanie dnia, wspólne gry 

i zabawy integracyjne. 

Dzień trzeci 

Śniadanie, suchy prowiant na drogę 

Wycieczka do Olsztyna.  

Zwiedzanie Muzeum Przyrody, zwiedzanie Zamku w Olsztynie, spacer po przepięknej 
zabytkowej starówce Olsztyna. 

Powrót do ośrodka w Rybakach, 

obiadokolacja, czas wolny,  

Śpiewy i pląsy przy ognisku w stylu irlandzkim prowadzone przez native speakera. 
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Dzień czwarty 

Śniadanie 

czas przeznaczony na podsumowanie – wykonanie wspólnej pracy 

podsumowującej pobyt.   

Wykwaterowanie,  

suchy prowiant na drogę powrotną. 

 

Terminy: do uzgodnienia 

Cena podstawowa: 4 dni 240 zł/ 1 osoba, koszty z tytułu zwiedzania obiektów poza 
ośrodkiem ponosi zamawiający 

Kalkulacja: dla 30 uczestników + 2 opiekunów gratis 

Zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijny w Rybakach – Hotel Bielik 

Krótka charakterystyka Ośrodka:  

Ośrodek w Rybakach Położony jest w odległości 25 km od Olsztyna, nad jeziorem Łańskim, w 

gminie Stawiguda. Otoczenie jeziora z urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, rozległym 

kompleksem świerkowo –sosnowej puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, różnorodną roślinnością i 

licznymi osobliwościami przyrody jest objęte programem Natura 2000. 

Dysponujemy 190 miejscami noclegowymi w dwóch całorocznych domach: 

 „Bielik” 170 miejsc 

 „Dom Wędkarza” 20 miejsc i wspólna sala kominkowa 

(pokoje 2, 3 i 4 osobowe oraz apartament – 2 pokoje z kuchnią i łazienką. 

Do dyspozycji gości: 

o  3 sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny 

o  Możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia przygotowywanego w naszej 

ośrodkowej kuchni. Zapewniamy smacznie i zdrowe posiłki dbając o wysoką jakość 

produktów. 

o  sprzęt wodny i sportowy – kajaki, łódki wędkarskie, rowery wodne, rowery 

turystyczne 

o  boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej oraz do tenisa ziemnego 

o  bezpośredni dostęp do własnego, strzeżonego miejsca do kąpieli 

o  atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych 

o  mini ZOO 

o  stanowiska wędkarskie na jeziorze i wewnętrznym łowisku Ośrodka 

o  kaplica dla grup o charakterze rekolekcyjnym 

o  możliwość korzystania z pola namiotowego 

Ośrodek wspaniale nadaje się do wypoczynku indywidualnego, rodzinnego i dla grup 

zorganizowanych. 

Usytuowanie Ośrodka stwarza wysoki komfort bezpiecznego wypoczynku 
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Wyżywienie: zgodnie z programem imprezy lub odrębnymi ustaleniami. 

Transport: własny, istnieje możliwość zorganizowania transportu dla grupy za dodatkowa 
opłata 

Cena zawiera: 3x noclegi,3x śniadania, 3x obiady lub obiadokolacje do uzgodnienia, 3x 
prowianty suche, warsztaty integracyjne, spotkanie z Panem leśniczym,  organizacje 
ogniska, parking na terenie ośrodka, wypożyczenie sprzętu sportowego i muzycznego. 

Cena nie zawiera: transportu, opłat parkingowych poza terenem zakwaterowania, wstępu 
do muzeum i „Leśnego Arboretum Warmii i Mazur”. Istnieje możliwość skorzystania z 
planetarium astronomicznego w Olsztynie, koszt pokrywa uczestnik. 

 


