PLAN DZIAŁALNOŚCI KLUBU EMERYTÓW
I RENCISTÓW W CZARNEJ WODZIE NA 2019r.

Dnia 03.01 (czwartek) Spotkanie opłatkowe- Karczma Ostoja- godz. 13:00- koszt: 30 zł. (kawa, ciasto)
Dnia 12.01 (sobota) Wyjazd do Teatru- ELBLĄG - wyjazd godz. 15:30
Spektakl pt. ”Igraszki z Diabłem” – spektakl oparty na motywach ludowej baśni, siłą spektaklu jest
ponadczasowy humor
BILET + przejazd – 50 zł
Dnia 19.01 (sobota) Zabawa karnawałowa – zespół „Metrum”,
Karczma Ostoja, godz.16.00 – koszt: 65 zł.
Dnia 19-24.05 (od niedzieli do piątku)- ŁEBA - wypoczynek, relaks -wyjazd godz. 7:00- koszt: 692 zł
Łeba Willa „Stratos”
W cenie: pobyt 5 dni, 2 posiłki dziennie, masaże, nording walking na plaży z instruktorem,
basen do dyspozycji
Dnia. 29.06 (sobota)- Powitanie lata – CZARNE NAD GOGOLINKIEM- wyjazd godz.15:00 – koszt 45 zł
Zabawa z DJ’em
Dnia 9-10,11.07 (wtorek, środa, czwartek)- WARSZAWA - wyjazd godz. 5:00- koszt: 514 zł.
W cenie: przejazdy, 2 noclegi ze śniadaniem w hotelu „De Silva”, 3 obiady na mieście,
przewodnik po Warszawie, przewodnicy i wstępy do muzeów.
Zwiedzamy: Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Sejm, TVP, Łazienki królewskie, Świątynia
Opatrzności Bożej, Park w Wilanowie, Cmentarz Powąskowski, Muzeum Żydów Polskich
Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dnia 10.08 (sobota)- wyjazd nad morze USTRONIE MORSKIE - wyjazd godz. 8:00- koszt: 36 zł.
Ustronie Morskie – wyróżniane „Błękitną Flagą”
Dnia 22.07 (poniedziałek)- Wyjazd z dziećmi – WŁADYSŁAWOWO – OCEAN PARK- wyjazd godz.7:30- koszt: 45 zł.
Nowoczesne i nietuzinkowe oceanarium, stanowi nie lada gratkę dla dzieci i ich rodziców. Poza zabawą
można się dużo nauczyć, interaktywny show edukacyjny – rozmowa z wielorybem „Błękitkiem”
Dnia 24.08 (sobota)- CIECHOCINEK wyjazd godz. 7:00-koszt 35 zł.
Spacer, tężnie, dywany kwiatowe
Dnia 21-22.09 (sobota-niedziela) – CZĘSTOCHOWA z noclegiem - wyjazd godz. 6:00- koszt 114 zł
Podziękowanie za cały rok działalności

Zapraszamy na spotkania w „KULTURALNI” w drugi wtorek każdego miesiąca o godzinie 16.00
(lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna)

Elżbieta Zabrocka

