
 

 

 osrodekbursztyn.com 
bursztyn.miedzywodzie@gmail.com 
72-415 MIĘDZYWODZIE   
UL. WCZASOWA 2    
Tel. 601-187-789 
  

POŁOŻENIE 
Międzywodzie to niewielka, ale malownicza miejscowość, położona we wschodniej części 

wyspy Wolin. Miasteczko leży pomiędzy brzegami zalewu Kamińskiego i Morza Bałtyckiego 
oraz graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym. Międzywodzie charakteryzuje się 

leczniczymi wpływami  mikroklimatu morskiego. Czyste powietrze nasycone jodem i 
szerokie piaszczyste plaże sprzyjają długim spacerom. 

 
OPIS OŚRODKA 

Ośrodek „Bursztyn” znajduje się na obrzeżach Międzywodzia, z dala od zgiełku ulic. 
Obiekt zajmuje 2ha terenu zamkniętego – monitorowanego 24h. Położony jest na  gęsto 

zalesionym  terenie w odległości 250m od morza. 
Ośrodek posiada wydzieloną plażę dla gości oraz 

strzeżone kąpielisko wodne przez dwóch ratowników. 
Budynek składa się z dwóch skrzydeł. W prawym 

skrzydle (B)  są pomieszczenia 4 i 2, 4 i 3  osobowe, 
dwupokojowe z pełnym węzłem sanitarnym. W lewym 
skrzydle (A) pokoje 2, 3 i 4 osobowe z umywalkami 

(ciepła i zima woda), WC i natryski na każdej 
kondygnacji. W prawym skrzydle znajduje się 

całodobowy gabinet pielęgniarki oraz izolatki. Na 
pierwszym piętrze mieści się przestronna stołówka. 

Obok kawiarenka z małymi przysmakami. 
 

ATRAKCJE OŚRODKA 
Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy duży, ogrodzony teren do gier i zabaw, m.in.: 
• Boisko do siatkówki plażowej 

(trawa) 
• Boisko do piłki nożnej (piasek) 
• Boisko do piłki koszykowej 
• Boisko do kometki 
• Tenis stołowy 
• Sprzęt sportowy  
• Miejsce na ognisko 
Ponadto do dyspozycji wczasowiczów są: 
• Sala  TV 
• Duża świetlica ( 75m2) 
• Kawiarenka z  dyskoteką 
• Bezpłatny dostęp do Internetu dla kadry z własnymi laptopami 

ATRAKCJE W OKOLICY 

M. Bałtyckie 



 

 

Nasz ośrodek to idealna baza wypadowa. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów znajduje 
się wiele atrakcji turystycznych takich jak: 

• Rejs statkiem po Morzu lub Zalewie Kamieńskim w Dziwnowie (6km) 
• Most zwodzony w Dziwnowie (5,5km) 

• Rezerwat Żubrów na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (18km) 
• Jezioro Turkusowe (27km) 

• Wioska Wikingów w Wolinie (20km) 
• Latarnia Morska w Świnoujściu (40km) 
• Fort Gerharda w Świnoujściu (40km) 

• Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach (21km) 
• Molo w Międzyzdrojach (21km) 

Oraz wiele innych, których nie sposób wymienić… 
 

Pomagamy w realizacji wycieczek, zabaw, konkursów, neptunalii, ognisk i innych pomysłów 
kadry. 

 

OFERTA CENOWA Z PEŁNYM WYŻYWIENIEM 
(śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

 
KOLONIE LETNIE I OBOZY WAKACYJNE  

(24.06.2022-31.08.2022) 
 

Pokoje z umywalkami – 72zł   Pokoje 6 - 7 osobowe z łazienkami – 82zł 

Podane ceny dotyczą pobytów minimum tygodniowych, w cenę wliczone jest ognisko z 
kiełbaskami, opieka pielęgniarki, opieka ratownika na plaży  

(wymienione punkty dotyczą oferty kolonijnej).  
Przy krótszych pobytach stawka ustalana jest indywidualnie. 

Pobyt opiekunów - jeden na 15 płatnych uczestników GRATIS!! 

REZERWCJE : 601-187-789  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 


