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PROGRAM 
- wycieczka autokarowa na Słowację - Niskie Tatry - wycieczka do Doliny 
Demianowskiej, zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń – Jaskini Svobody 
lub Jaskini Lodowej, następnie pobyt w wyjątkowo atrakcyjnym parku wodnym 
TATRALANDIA – największym w Europie Środkowej: 5 basenów z licznymi atrak-
cjami, zjeżdżalniami, wodnymi huśtawkami, parasolami wodnymi, sztucznym desz-
czem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leżakami i gejzerami, trójślizgawkami itp.
- jednodniowa wycieczka autokarowa na Słowację - Mała Fatra - wyciecz-
ka do bardzo malowniczej Doliny Vratnej, przejście atrakcyjną i malowniczą 
trasą tzw. „dierami” ze Stefanovej do Terchovej oraz zwiedzanie Muzeum 
Janosika w Terchovej 
- wycieczka do największego Parku Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA 
www.energylandia.pl – 60 atrakcji w 3 strefach, 29 ogromnych urządzeń, 20 
gier i zabaw interaktywnych, Water Park, kino 7D,  strefa dziecięca (wiele atrak-
cji bajkowych, karuzele, superpompy, kolejki), strefa familijna: głównie atrakcje 
wodne, spływ Kopalnią Złota, Splash Bottle, Atlantis - spływ rwącą rzeką, strze-
lanie z armatek wodnych, spływ łódką po specjalnym wodnym torze i strefa 
ekstremalna czyli młodzieżowa to prawdziwe wyzwanie pełne  adrenaliny i sza-
lonych przygód, ty znajdują się najszybsze i najwyższe urządzenia m.in. Roller 
Coastter,  Tsunami Dropper, Aztec Swing; pobyt uzupełniają liczne widowiska. 
W czasie przejazdu krótki pobyt w Wadowicach.
- wycieczka autokarowa do Wiednia jednodniowa impreza, w programie bul-
war Ringstrasse, spacer po starówce i obejrzenie wspaniałych budowli opery, parla-
mentu, teatru, ratusza, bajecznego domu malarza Hundertwassera, wstęp do pała-
cu Schonbrunn i Katedry Św. Szczepana, na zakończenie atrakcyjna wizyta w jednym 
z największych i najnowocześniejszych lunaparków PRATER - wycieczka realizowana 
tylko w turnusie 15-dniowym)
- wycieczki piesze w góry szlakami Beskidu Żywieckiego: na Pilsko, na Halę 
Miziową, do wodospadu w Sopotni,
- zajęcia rekreacyjne: basen letni, gry zespołowe, tenis stołowy, bieg terenowy, 
ogniska, dyskoteki, przejażdżki konne, spartakiada sportowa, turniej piłki 
siatkowej, nożnej, badmintona, wielobój sprawnościowy, turniej gry w bilard.

PROGRAM FAKULTATYWNY
SŁOWACJA „Ścieżką w Koronach Drzew Bachledką” Cena 100 zł + 
16 euro. ORAVICE NA SŁOWACJI - baseny termalne Cena 100 zł/os. 
+ 18 euro, DETEKTYWISTYCZNA  PRZYGODA - GRA - LASER TAG Cena 
110 zl/os. WYCIECZKA DO BUDAPESZTU Cena +200 zł + ok. 4000 forin-
tów / ok. 60 zł, ZYWIEC + PARK LINOWY „Trollandia” Cena 120 zł/os.  
Dokładne opisy imprez na stronie www.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Darz Bór” www.darzbor.net, pokoje 2,3,4-o-
sobowe z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dysponuje: świetlicą, sprzętem dys-
kotekowym, stołem do ping-ponga, boiskiem sportowym, basenem letnim z 
podgrzewana wodą, miejscem na ognisko. 

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek): pierwsze świadczenie – obiadokolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz  suchy prowiant w dniu wyjaz-
du. Na wycieczkę do Wiednia  i Budapesztu uczestnicy otrzymują suchy prowiant za 
całodzienna stawkę żywieniową (wskazane dodatkowe kieszonkowe na ciepły posiłek 
ok. 10 euro).

ŚWIADCZENIA W CENIE
• zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę powrotną 
• realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wychowaw-
cy) • opieka medyczna • ubezpieczenie • składka na TFG: 10 zł turnusy 
15 dni, 0 zł turnusy 12 dni. 
CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnej opłaty za realizację programu 35-
45 Euro (płatna na miejscu), dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, 
opłat za wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
2,5% wartości imprezy.

Terminy
Ceny w PLN od os 

za turnus

TURNUSY 15-DNIOWE

do 15.03.19 do 15.04.19 CENA

1 30.06-14.07 1660 1710 1760
2 15.07-29.07 1660 1710 1760
3 30.07-13.08 1660 1710 1760
4 14.08-28.08 1660 1710 1760

+ obowiązkowo 45 Euro na relizację programu, płatne na miejscu

kolonia | obóz młodzieżowy
Beskid Żywiecki - KORBIELÓW

WYCIECZKA DO WIEDNIA | WYCIECZKI NA SŁOWACJĘ

TRANSPORT
PKP trasa główna: Warszawa – Łódź - Katowice , wyjazd rano pociągiem w pierw-
szym dniu turnusu, powrót po południu w ostatnim dniu turnusu: Warszawa+ 100 zł, 
Łódź + 100 zł, Piotrków Trybunalski + 100 zł, Radomsko + 100 zł, Częstochowa, + 100 zł,  
Katowice + 70 zł. Wyjazdy antenowe: PKP  lub busem z: Olsztyna + 150 zł, Lublina 
+ 150 zł, Krakowa + 150 zł, Poznania + 150 zł, Białegostoku + 150 zł, Radomia + 150 zł, 
Płocka + 150 zł, Siedlec + 150 zł, Kielc + 150 zł, Wrocławia + 150 zł, Głogowa + 150 zł, 
Opola + 150 zł, Zielonej Góry  + 150 zł, Gdańska + 170 zł, Bydgoszczy + 170 zł, Torunia + 
170 zł, Włocławka + 170 zł, Rzeszowa + 170 zł, Szczecina + 170 zł. Wyjazdy realizowane  
- przy zgłoszeniu się minimum 7 osób. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach 
antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem In-
formacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem. 

UWAGI
Należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie 
do pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy 
od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobi-
sty. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Osoby korzystające z 
przejazdu PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Terminy
Ceny w PLN od os 

za turnus

TURNUSY 12-DNIOWE

do 15.03.19 do  15.04.19 CENA

1 30.06-11.07 1470 1520 1570
2 15.07-26.07 1470 1520 1570
3 30.07-10.08 1470 1520 1570
4 14.08-25.08 1470 1520 1570

+ obowiązkowo 35 Euro na relizację programu, płatne na miejscu

wiek  
uczestników
7-13 lat

14-18 lat

czas  
trwania

12, 15 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł


