
Mi dzyzdroje – miasto w pó nocno-
zachodniej Polsce, w woj.
zachodniopomorskim, w powiecie
kamie skim,  po one na wyspie
Wolin nad Morzem Ba tyckim.
Wed ug danych z 30 czerwca 2009
miasto mia o 5502 mieszka ców.

Mi dzyzdroje s  o rodkiem
wypoczynkowym i turystycznym. W mie cie znajduje si
siedziba dyrekcji Woli skiego Parku Narodowego.
Popularn  letni  imprez  rozrywkow  jest organizowany
corocznie Europejski Festiwal Gwiazd. Walorami
turystycznymi miasta s : po enie nad morzem,
piaszczyste pla e, wzniesienia w Pa mie Woli skim,
blisko  Woli skiego Parku Narodowego, historyczne
zabudowania uzdrowiskowe i Park Zdrojowy w
nadmorskiej cz ci miasta.

Do atrakcji turystycznych Mi dzyzdrojów mo na zaliczy :

Promenad  Gwiazd
molo o d ugo ci 395 m, b ce tak e przystani
morsk , sk d rejsy do winouj cia i niemieckich
portów Uznamu,
gabinet figur woskowych ,
kino "Eva", otwarte w 2009 roku
obiekty Woli skiego Parku Narodowego, w
którym znajduj  si : Zagroda Pokazowa ubrów
oraz Muzeum Przyrodnicze z ywymi bielikami w
wolierach,
punkty widokowe: Kawcza Góra i Gosa ,
ko ció w. Piotra Aposto a,
kaplica Stella Matutina.

Wapnica -  wie  w województwie  zachodniopomorskim,  w
powiecie  kamie skim,  w  gminie  Mi dzyzdroje,  5,5  km  na
po udnie od Mi dzyzdrojów. Wie  po ona na wyspie
Wolin, wzd  po udniowego skraju Doliny Trzci gowskiej,
pomi dzy le nymi Pagórkami Lubi sko-Wapnickimi
Woli skiego Parku Narodowego. Na po udniu Jezioro
Turkusowe i obszar  ochrony  cis ej  im.  prof.  W adys awa
Szafera. 1 km na wschód-pó nocny wschód obszar ochrony
cis ej im. dr. Bogdana Dyakowskiego. Na zachodzie, nad

jeziorem Wicko Wielkie (zatoka Zalewu Szczeci skiego) –
port Wapnica.

Wie  letniskowa, za ona w po owie XVII w., dawniej
znana z rozleg ych pok adów kredy (porwak lodowcowy),
która by a tu wydobywana na potrzeby du ej cementowni
w pobliskim Lubinie (0,5 km na po udnie od portu w
Wapnicy).

Jezioro Turkusowe -  jedna  z  atrakcji Woli skiego Parku
Narodowego, na po udniu Wapnicy. Jezioro powsta o na
skutek zalania wyrobisk dawnej kopalni kredy wodami
podskórnymi. Na po udniowym wysokim brzegu (Piaskowa
Góra) punkt widokowy. W pobli u znakowany niebieski
turystyczny Szlak Nad Ba tykiem i Zalewem Szczeci skim
(Mi dzyzdroje  Wolin).

rodek Kolonijno - Wczasowy
w Wapnicy k/ Mi dzyzdrojów

           _________________________________________

rodek Wczasowo-Kolonijny
„Z OTA RYBKA”

72-519 Wapnica, ul. Turkusowa 20
tel. (91) 32-84-101



YCIE  KOLONIJNE W OBRAZKACH

    Zwiedzanie okolicy                Odpoczynek pora na lody

Prezentacja grup kolonijnych  Spacery w Mi dzyzdrojach

Gitara, ognisko i piew              K piele w morzu

Konkurs rze b z piasku        Konkurs na odlotow  fryzur

       Karaoke                                     Dyskoteki

Wycieczka do Fortu Gerharda i Latarni  Morskiej

 Maraton u miechu                             Mam talent

                   Chrzest   Kolonijny – Neptunalia

Rejs statkiem po Morzu Ba tyckim

Spartakiada kolonijna

Wycieczka do Rezerwatu ubrów

Wycieczka do winouj cia

W Mi dzyzdrojach mo na spotka  gwiazdy

Wypasione wakacje

W zwi zku tak bogatym programem
kolonijnym oraz mi  i rodzinn  atmosfer
osiemdziesi t procent uczestników wraca tu
ponownie.

SPRÓBUJ  I  TY  !!!!!!!


