
 

 

 

WAKACJE 2013 – kolonie w Mielnie-Unieściu  

 

Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS” przylega bezpośrednio do morza. 

Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 – 

45 m. Jednocześnie usytuowanie ośrodka, który posiada własne zejście do morza  

pozwala na bardzo dobrą izolację od sezonowego gwaru turystycznego, przy 

zachowaniu bliskości do wszystkich atrakcji miejscowości Mielno i Unieście. Na 

terenie ośrodka znajdują się boiska do piłki siatkowej, koszykówki, kort 

tenisowy, dwa trawiaste place zabaw,  stoły do ping-ponga, siłownia itp.   

 

http://www.mielno.de/
http://www.uniescie.nad.morzem.net/
http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HH44UbYvWo_JjM&tbnid=BzUYtClK4QnWwM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mielno.biz.pl/&ei=fn04UdOSJonYtAaogoHQDQ&psig=AFQjCNEeMAX7VEMOHEhh9TESJ0resThKiw&ust=1362743038680947
http://www.uniescie.wybrzeze.com.pl/


 

 

Terminy turnusów: 

T.  Termin turnusu 

  Ilość dni 

   turnusu 

  Dzienna 

stawka 

          pobytu  

    Opłata 

   za pobyt 

     Limity 

  wiekowe 

Pojemność 

turnusu 

 I. 

 

   22-31.07.2013r. 

 

10 

 

         80zł. 

 

800zł. 

 

8-15 lat 

48 

II. 

 

   01-14.08.2013r.  

14 

 

80zł. 

 

1 120zł. 8-15 lat          48 

III.    16-27.08.2013r.  12 80zł. 960zł. 

 

8-15 lat 

48 

 

Cena zawiera: 

 Zakwaterowanie w ośrodku 

 Wyżywienie (3 posiłki) 

 Opiekę kadry wychowawczej 

 Opieka lekarska na miejscu 

 Ubezpieczenie NNW 

 Zajęcia zawarte w programie 

Program: 

 Gry zespołowe,  

 Gry i zabawy na kąpielisku pod okiem ratownika, 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 Dwie wycieczki  

 Konkursy z nagrodami  

 Gry terenowe   
 

 

http://www.wypoczywam.pl/obiekty/61/4.jpg


 

 

 

 

Informacje dot. Ośrodka Wypoczynkowego  
„KROKUS” w Mielnie-Unieście 

 
Położenie 

Do Bałtyku jest: 50 jest  

Do jeziora: Jamno jest 100 m  

Do rzeki: kanał jamneński jest 
2 km  

Do miasta powiatowego: Koszalin jest 17 km  

Do miasta wojewódzkiego: Szczecin jest 165 km  

Do regionalnego, znanego ośrodka turystycznego: Kołobrzeg, z 35 m  

Do przejścia granicznego w miejscowości: Kołbaskowo jest Niemcami m 170 km  

Do drogi krajowej (ulicy asfaltowej): w Unieściu jest 10 m  

 
 

 

Atrakcje w zasięgu spacerów 
 

czysta plaża nadmorska, z kryształową wodą Bałtyku; Mielno położone na mierzeji między morzem, a jeziorem Jamno, 
liczne punkty koncertowania kapel z całej Polski, trasy wycieczkowe plażą wzdłuż wybrzeża: na wschód - do kanału 
łączącego morze z jeziorem Jamno, na zachód - do Mielenka, Chłopów i Sarbinowa  

 

 

Atrakcje w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej 

Łazy (9 km na wschód), wycieczka rowerowa wokół jeziora Jamno, oddalony o 12 km Koszalin, z atrakcjami 
turystycznymi i kulturalnymi(dobrze utrzymana ścieżka rowerowa biegnie do samego Koszalina), Łazy (9 km na wschód), 
Mielenko, Chłopy, Sarbinowo i dalej Gąski (10 km), z popularną latarnią morską, jako punktem widokowym 

 

 
 

Obiekt 

Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: 65.000 %  

Pawilonów hotelowych murowanych jest: 3  

Budynków piętrowych jest: 3  

Można mieć przy sobie psy: Tak 

Można mieć przy sobie koty: Tak 

  

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/21322233.jpg&imgrefurl=http://mapa.nocowanie.pl/uniescie/zdjecia/21322233/&h=332&w=500&sz=140&tbnid=_nPW-Z_WR9jxhM:&tbnh=90&tbnw=136&prev=/search?q=zdj%C4%99cia+plazy+w++Mielnie+Uniesciu&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=zdj%C4%99cia+plazy+w++Mielnie+Uniesciu&usg=__-j_CPqHgNNLsk7tQx2jvO4ERJYM=&docid=lWRN2wGPng1GPM&hl=pl&sa=X&ei=BH04UYqwNIaptAaK9YCwCg&ved=0CEsQ9QEwBw&dur=465


 
 
 
 

Rodzaje pokoi 

Pokoje jednoosobowe: Tak 

Pokoje dwuosobowe: Tak 

Pokoje trzyosobowe: Tak 

Pokoje czteroosobowe: Tak 

Apartamenty: Tak 

Pokoje - studia Tak 

Wyżywienie 

Stołówka jest na miejscu: Tak 

Posiłki wydawane są na 2 zmiany: Tak 

Na miejscu jest grill: Tak 

Do restauracji na zewnątrz jest: 50 m  

Sport i zabawy na miejscu 

Dla dzieci jest plac zabaw: Tak 

Jest miejsce na organizację ogniska: Tak 

Do dyspozycji jest kort tenisowy: Tak 

Sport i zabawy w niedalekim sąsiedztwie 

Do basenu, aqua parku, na zewnątrz, jest: 1 km  

Do muzeum regionalnego w miejscowości: Koszalin m 17 km  

Do night-clubu jest: 200 m  

Istnieje możliwość (poza obiektem) 

Pływania na otwartych wodach: Tak 

Pływania w basenach: Tak 

Żeglowania, windsurfingu: Tak 

Wycieczki statkiem: Tak 

Pływania łodzią, kajakiem: Tak 

Łowienia ryb: Tak 

Jazdy na koniach: Tak 

Handel i usługi 

Do kiosku jest: 20 m  

Do banku (bankomatu) jest: 2 km 

Komunikacja 

Do lotniska w miejscowości: Goleniów jest 130 km 

Do stacji PKP w miejscowości: Koszalin jest 14 km 

Do stacji PKS w miejscowości: Koszalin jest 14 km 

Do przystani wodnej (portu) w miejscowości: Mielno jest 1 km 

Do stacji benzynowej w miejscowości: Mielno 2,5  

Do stacji z gazem napędowym (LPG) w miejscowości: Mielno 2,5  

Bezpieczeństwo środków transportu 

Do dyspozycji gości jest parking dozorowany: Tak 

Pojazdy, na parkingu dozorowanym, mieszczą się w: 100 %  

"Zielone szkoły" i kolonie 

Organizowane są "zielone szkoły": Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Okresy działalności obiektu 

Sezon wczasowy trwa: 10.06 - 21.09  

Obiekt jest czynny latem: tak -  

Obiekt jest czynny zimą: tak -  

Jest czynny wiosną: tak -  

Jest czynny jesienią: tak -  

Otwarty cały rok:                                                     Tak 

 
 

Dane teleadresowe obiektu 

"Krokus" Policyjny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZW NSZZ 
Policjantów  
6 Marca 13 (Unieście) 
76-032 Mielno 

Województwo: zachodniopomorskie 

Powiat: koszaliński 

Miejscowość: Mielno 

Telefon Fax: 94 318 93 23;fax 318 94 78 

Telefon Fax: +48 94 318 93 23;fax 318 94 
78 

E-mail: krokus@ta.pl 

 

mailto:krokus@ta.pl

