
Zielone Szkoły na Warmii 
i Mazurach

 Ośrodek Restauracja Krokodyl 
nad jeziorem Mielno  

Cena już od 75 zł/ os*

* Podana cena to doba  hotelowa z pełnym wyżywieniem (nocleg, śniadanie, 
obiad, kolacja, korzystanie z atrakcji ośrodka). Cena nie zawiera biletów 

wstępu, transportu oraz zajęć dodatkowych. 

Zapraszamy szkoły, kluby sportowe i inne zorganizowane grupy 
dziecięce i młodzieżowe na pobyty wiosenne, letnie oraz 
jesienne (zielone szkoły, wycieczki,integracje) do pięknego i 
malowniczo położonego Ośrodka KROKODYL – usytuowanego 
nad brzegiem jeziora Mielno. Jego wyjątkowe położenie wśród 
lasów i wody tworzy zdrowy mikroklimat, który wprowadza w 
pogodny nastrój, a unikalne walory przyrodnicze pozwalają na 
aktywny wypoczynek i ukojenie zmysłów.

NASZA OFERTA:

Posiadamy swobodny dostęp do jeziora, dwa pomosty, sprzęt 
wodny, rowery terenowe oraz duży ogród z boiskiem do 
siatkówki i placem zabaw. 

Ośrodek dysponuje  miejscem noclegowym  dla maksymalnie  
43 osób. Wszystkie pokoje są wyposażone w pełny węzeł 
sanitarny. 

ZIELONE SZKOŁY W KROKODYLU #1



W naszym ośrodku znajduje  się restauracja z tarasem 
widokowym, oraz sala dedykowana zajęciom sportowym i 
świetlicowych. 

Jako jedyny ośrodek na Mazurach organizujemy zajęcia 
wioślarskie (łodzie wiosłowe) dla dzieci i młodzieży, 
prowadzone przez doświadczoną i wielokrotnie utytułowaną 
kadrę trenerską związaną na odzień z Warszawskim 
Towarzystwem Wisła dla Wioślarzy 

W każdym pobycie organizujemy ognisko z pieczeniem 
kiełbasek lub/i dyskoteki.

Na Państwa życzenie zorganizujemy również wybrane zajęcia 
fakultatywne, sportowe i wycieczki.

Zajęcia dodatkowe:

Na Państwa życzenie zorganizujemy dodatkowe zajęcia rekreacyjne, sportowe i 
edukacyjne jak również gry i zabaw terenowe.

- cena  od 30- zł/os, czas trwania ok 1,5 h (max liczba uczestników 25 os)
- przy wyborze kilku zajęć, proponujemy zniżki

Wycieczki, warsztaty i lekcje muzealne:

Wioska Garncarska 
- zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie Garncarskiej Wioski – garncarnia z pokazem 
toczenia na kole garncarskim, muzeum garncarstwa, mazurska stodoła, mazurska 
kuźnia, dawne sprzęty gospodarstwa wiejskiego, galeria  wybrany warsztat 
rzemieślniczy, prezentacja nt. tradycji mazurskich 

AQUAPARK w Olsztynie 
-poziomowy aquapark Pluski koło Olsztyna to relaks i zabawa dla małych i dużych.  

Huta Szkła w Olsztynku 
- zwiedzanie huty oraz galerii szkła artystycznego. 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  
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- zaprasza do odwiedzenia ekspozycji muzeum gdzie dostępne są: wystawy 
stałe oraz  czasowe, lekcje muzealne oraz zajęcia dodatkowe jak: np. 
strzelanie z łuku i wiele innych) 

Park Etnograficzny w Olsztynku 
- Oferta edukacyjna przygotowana przez Muzeum dotyczy  szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych i średnich.  
Obecnie tematyka lekcji muzealnych dotyczy ekspozycji stałych w obiektach 
udostępnianych do zwiedzania, wystaw stałych i czasowych organizowanych 
w Salonie Wystawowym, a także niewielkich ekspozycji przygotowywanych 
specjalnie na konkretne lekcje. Tematy lekcji są zróżnicowane, związane z 
historią Warmii i Mazur, obrzędami i zwyczajami mieszkańców wsi, sztuką 
ludową, a także z kulturą innych narodów. Prowadzone są lekcje na temat 
budownictwa ludowego, ubioru ludowego, codziennej pracy i zajęć 
mieszkańców wsi.  
Do najpopularniejszych lekcji zalicza się malowanie na szkle oraz lepienie z 
gliny. 

Planetarium – Zajęcia Edukacyjne Pod Sztucznym Niebem Prezentujące W 
Przystępny Sposób Wiedzę Astronomiczną Stanowiącą Element Szkolnych 
Programów Nauczania. 
Obserwatorium – Teleskopowe Pokazy Nocnego Nieba 

Muzeum Techniki -Pasjonująca Podróż W Czasie, Podczas Której, 
Przemieszczając Się Po Dawnych Tartacznych Halach, Dowiemy Się Nie 
Tylko Jak Wykorzystywano Liczne Wynalazki I Odkrycia, Jak Produkowano, 
Podróżowano, Komunikowano Się I Wznoszono Domy W Nieodległej, Ale 
Przecież Już Zapomnianej Przeszłości – Ale Także Jak Wyglądali Dawni 
Olsztynianie, Jak Mieszkali I Jakim Oddawali Się Rozrywkom. 
Muzeum Przyrody – 18900 Eksponatów Ze Zbiorów Zoologicznych, 
Botanicznych I Geologicznych. 
Gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej Z Xiv Wieku I Muzeum Warmii I 
Mazur – Niepowtarzalny Charakter Zbiorów Z Kolekcji: Rzeźby Gotyckiej, 
Malarstwa Religijnego Warmii, Portretu Holenderskiego, Wyrobów 
Konwisarskich I Ludwisarskich, Grafiki Współczesnej. 
Starówkę Olsztyńską – Kamienice, Sklepy, Restauracje I Pamiątki Z 
Olsztyna 

-cena wstępu zgodna z cennikiem wybranego obiektu 

-możliwość zorganizowania transportu 

-możliwość wykupienia przewodnika 
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Serdecznie Zapraszam Do Kontaktu: 

tel.:665642525 
kontakt@krokodyl.mielno.pl 
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