HARCERSKA AKCJA
LETNIA 2020



lesnastacja.pl

|



+48 537 111 955

|



biuro@lesnastacja.pl

Leśna Stacja
– najlepsza miejscówka
na nadchodzące wakacje.
Druhno, Druhu!

HCEEiZR Leśna Stacja to wyjątkowa baza

obozowa z zabytkową leśniczówką, położona
w samym sercu Borów Tucholskich. Solidny,
zmodernizowany budynek stanowi bezpieczne
schronienie w samym środku sosnowego
lasu. Atrakcyjne położenie bazy zapewnia
niezliczone możliwości do przeprowadzenia
niezapomnianego obozu czy kolonii, niezależnie
od warunków pogodowych.

Bezpieczna przestrzeń
w środku lasu.

Nocleg

40 miejsc noclegowych

w namiotach
typu „Skaut”

w budynku Leśnej Stacji

Letnia
zadaszona stołówka

Pyszna
harcerska kuchnia
a w menu 3 posiłki dziennie
+ podwieczorek (lub suchy
prowiant na wycieczki)

Boisko

Opieka medyczna

do piłki nożnej i siatkowej

wraz z izolatką

Umywalnie

Prysznice

z zimną wodą dostępne
przez całą dobę

z ciepłą wodą

Nowość!
fot. Ela Zeman

40 rowerów

Zrób przystanek
w Leśnej Stacji!

•• Nowy sprzęt i wyposażenie,
w tym zakupione w roku 2018 namioty.
•• Malownicza okolica
z nowopowstałą ekologiczną
ścieżką dydaktyczną.
•• Bezpieczne schronienie
w murowanym, solidnym budynku.
•• Kierownik Bazy
pomocny i kompetentny, dostępny 24/7.
•• Pełnowartościowe, zdrowe posiłki,
serwowane przez naszą kuchnię.
•• Udostępniona kuchnia samoobsługowa,
otwarta całą dobę.

Co nas wyróżnia:


Możliwość skorzystania z oferty nieodpłatnych,



urozmaiconych, atrakcyjnych dla dzieci

Darmowy internet bezprzewodowy (odłączalny
dla miłośników puszczaństwa).

i młodzieży programów ekoedukacyjnych,
prowadzonych przez zawodowych edukatorów.



Dostęp do rzutnika multimedialnego,



flipcharta, sali kominkowej (świetlica).

Cennik:

39 zł za dzień* pod namiotami

|

Pomoc w organizacji spływów kajakowych.

49 zł za dzień* w budynku

Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę gospodarczą i medyczną.

*

KOŚCIERZYNA
Muzeum
kolejnictwa

WDZYDZKI
PARK
KRAJOBRAZOWY

Skansen Wdzydzki
Zamek Kiszewski

STAROGARD
GDAŃSKI

LEŚNA STACJA

Leśna Huta 4
83-262 Czarna Woda
województwo pomorskie
Kamienne Kręgi
w Odrach (ok. 8 km)

Arboretum
Wirty

Muzeum
Borów Tucholskich
w Czarnej Wodzie

PARK
NARODOWY
BORY
TUCHOLSKIE

Aquapark
w Chojnicach
(ok. 35 km)

Akwedukt
w Fojutowie
(ok. 20 km)

CHOJNICE

Wiedza, pasja, szeroki uśmiech i wielka miłość do przyrody – oto
krótka charakterystyka członków naszego zespołu, odpowiedzialnych
za edukację i dobrą zabawę na przystanku Leśna Stacja.

