
INTEGRACYJNE CENTRUM OPIEKI WYCHOWANIA TERAPII  KKWR

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku
Serock ul. Wyzwolenia 31

tel.: 22 782 68 43

NAJNIŻSZE CENY NA MAZOWSZU!!!  

Przedstawia ofertę Ośrodka Wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży, organizujemy:

- zielone szkoły, 
- pobyty integracyjno – rekreacyjne,
- białe szkoły,
- kolonie,
- pobyty dwudniowe,
- programy pobytowe,
  profilaktyczno-wypoczynkowe,
  socjoterapeutyczne,  
- imprezy plenerowe,
- obozy tenisowe, 
- obozy konne.

Prowadzimy całoroczną działalność dydaktyczną, opiekuńczą i terapeutyczną. Zapewniamy sprzęt,
pomieszczenia i wykwalifikowanych instruktorów prowadzących zajęcia.

Ośrodek usytuowany jest  w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim, 40 km od Warszawy.  Posiada
atrakcyjne  uwarunkowania  turystyczno  –  wypoczynkowe,  nieskażone  środowisko  naturalne,
ciekawe  szlaki  turystyczne.  Rozwinięta  baza  rekreacyjno  wypoczynkowa  oraz  malowniczy
krajobraz okolicy i  liczne zabytki  historyczne  z  okresu średniowiecza w pełni  usatysfakcjonują
pobyt  naszym klientom.  Obiekt  położony  jest  400  m od  strzeżonej  plaży  miejskiej,  w  pobliżu
dużych sklepów, aptek, ośrodka zdrowia.

Okolice:
Śladami  historii:  w  najbliższej  okolicy  znajdują  się;
Ruiny Dworku Jerzego Szaniawskiego,
Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie,
Kościół  Zwiastowania  Najświętszej  Marii  Pannie
wybudowany w 1526 r., jeden z najstarszych rynków na
Mazowszu,
Pułtusk – Wenecja Północy,
Miasto biskupie,
Modlin – twierdza – koszary carskie.
 
Baza lokalowa



Nasza baza lokalowa to budynek główny, domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym  i domki
pobytu  letniego  (ilość  miejsc  noclegowych  80).  Budynek  posiada  udogodnienia  dla  osób
niepełnosprawnych.

Dysponujemy:
- salami szkoleniowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt konferencyjny, nagłośnienie, zestaw 
video, sala nr 1 (max 100 osób), sala nr 2 (max 35 osób),
- salą komputerową,
- salą rehabilitacyjną i siłownia,
- boiskiem sportowym,
- pracownią plastyczną,
- salą multimedialną z możliwością gry xbox kinect,
- stołówką, zapewniającą posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet klienta.

Na terenie ośrodka: oświetlone boisko sportowe, stoły do ping-ponga – zewnętrzne i wewnętrzne,
suchy  basen  z  kulkami,  plac  zabaw,  możliwość  wypożyczenia  rowerów,  miejsce  na   imprezy
plenerowe (ognisko, grill, dyskoteka).

Sport i rekreacja dodatkowo płatne:
- możliwość nauki gry w tenisa (kort kryty, odległość ok. 800 m),
- paintball (wyjazd uczestników na teren gry),
- wyjazdy na basen, Aquapark Jachranka,
- kręgielnia (odległość ok. 1000 m),
- rejsy po Zalewie Zegrzyńskim (statek gondola, łodzie motorowe, kajaki),
-  wyjazdy  do  Warszawy  zwiedzanie  miasta  z  przewodnikiem  (Zamku  Królewskiego,  Starego
Miasta,  Centrum  Nauki  Kopernik,  Kolumny  Zygmunta,  Grobu  Nieznanego  Żołnierza,
Krakowskiego Przedmieścia, Powązek, zwiedzanie Łazienek, Pałacu Kultury i Nauki)

Wycieczki i wstępy do muzeów są dodatkowo płatne.

http://www.integracjaserock.pl

Koszty pobytu : 65 zł /osobodzień: (uwzględniające nocleg, 4 posiłki, opiekę wychowawczą).




