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PROGRAM 
- wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamko-
wej na Hradczanach (Pałac Prezydencki, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zam-
kowe Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe Miasto 
- wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w centrum Handlowo-Rozryw-
kowym „Babilon”, wizyta w największym w Czechach aquaparku: baseny, zjeż-
dżalnie, masaże, sauny, kąpiele wirujące, masujące, jaskinie, następnie wizyta 
w niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku Nauki i Zabawy - iQlandia . 
W iQlandii odwiedzający mogą odbyć m.in. trening kosmonauty, powędrować 
z wnętrza Ziemi do odległych galaktyk, doświadczyć trzęsienia ziemi, przeżyć 
wichurę, spadające bomby, obejrzeć taniec błyskawic, spotkać się z robotem 
przyszłości, na desce skateboardowej przelecieć przez cały Układ Słoneczny, 
spróbować dań kuchni molekularnej. W trakcie przejazdu zwiedzanie Harra-
chova - zespół skoczni narciarskich i Huty Szkła.
- wycieczka do rezerwatu Skalne Miasto, wędrówka po bajkowym świecie fanta-
stycznych form skalnych, które osiągają wysokości bliskie 100 m; w trakcie wycieczki 
uczestników oczekuje również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką pośród skał.
- Karkonosze AVENTURA – czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingo-
wymi po malowniczej rzece Bóbr. Każdy uczestnik jest wyposażony w kamizel-
kę, pagaj, kask, pontony są profesjonalne i bezpieczne.
- wizyta w Parku Rozrywki Esplanada www.parkesplanada.pl, doskonała zaba-
wa i adrenalina dla każdego od 6 do 99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnią grawitacyjną 
Alpine Coaster
- zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktyw-
na prezentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. 
- Projekt Arado – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, najnowocze-
śniejszym podziemnym kompleksie w Polsce, przewodnik wcielający się w rolę 
agenta polskiego wywiadu prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice
- Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”  to gra Szlakiem Ducha Gór, zaba-
wa i historia w jednym, kto odwiedzi wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie 
hologramy w Księdze Skarbów zostaje wpisany do „Księgi Zdobywcy Skarbów”, 
dostanie certyfikat, zdobędzie miano „Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Porę-
by” oraz otrzymuje atrakcyjną nagrodę.
- zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła - spotkanie z hutnikami – po-
kaz wyrobu szkła (możliwość zakupu pamiątek ze szkła); 
-„Muzeum Energetyki”
- wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka, 
do schroniska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką
- zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, dyskoteki, ogniska,  konkursy

PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka do DREZNA +100 zł i ok. 13 euro na wstępy. CZESKI RAJ +75 zł i ok. 260 
KCZ. KARPACZ - Park Wodny Tropikana, Retro Muzeum Konsol Gier +100 zł. TROL-
LANDIA Park Linowy +25zł, SAKSOŃSKA SZWAJCARIA +100 zł i ok. 15 Euro, 
BUMPER BALL - mecz piłki nożnej w dmuchanych kulach +70 zł. Szczegółowe opisy 
programów na www.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Halny”, o bardzo wysokim standardzie, po generalnym 
remoncie w 2017 r, w centrum Szklarskiej Poręby. Komfortowo urządzone pokoje 
2,3,4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy z TV, bal-
konem oraz bezpłatnym wi-fi. Obiekt posiada dużą działkę boisko do gier zespoło-
wych, salę dyskotekową, stołówkę, miejsce na ognisko, plac zabaw i salę do ćwiczeń.  
Niedaleko obiektu profesjonalne zaplecze sportowe Orlik .

ŚWIADCZENIA W CENIE
• zakwaterowanie • wyżywienie  • realizację programu • opiekę pedagogiczną 
• opiekę pielęgniarki • ubezpieczenie • składka na TFG 0 zł. CENA NIE ZAWIE-
RA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, obligatoryjnej kwoty 900 KCZ 
na opłatę wstępu, opłat za wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 2,5%-3% wartości imprezy.

kolonia | obóz młodzieżowy
Karkonosze - SZKLARSKA PORĘBA
ZŁOTA PRAGA | SKALNE MIASTO | PARKI ROZRYWKI

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka (w tym podwieczorek); pierwsze 
świadczenie – obiadokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świad-
czenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu zakończenia turnusu.

TRANSPORT
PKP – trasa główna: Warszawa – Skierniewice -  Łódź – Pabianice – Sie-
radz – Kalisz - Ostrów Wlkp. - Oleśnica - Wrocław – Jelenia Góra  wyjazd 
rano pociągiem w pierwszym dniu turnusu, powrót pociągiem wieczorem, 
na trasie dworzec PKP – pensjonat – dw PKP – przejazd autokarem; wyjazd 
z Warszawy + 100 zł, Łodzi + 100 zł, Pabianic + 100 zł, Sieradza + 100 zł, 
Kalisza + 100 zł,  Ostrowa Wielkopolskiego + 100 zł, Wrocławia  + 100 zł. Tra-
sy antenowe – PKP lub Flixbus (PKS) -  z Krakowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, 
Opola, Poznania, Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa, Częstochowy, Olsztyna, 
Białegostoku  + 150  zł, ze Słupska, Koszalina ,Gdańska, Bydgoszczy + 180 
zł, Zielonej Góry, Szczecina, + 200 zł. Wyjazdy z poszczególnych miejscowo-
ści realizowane są przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, W przypadku zbyt 
małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie 
antenowe na 7 dni przed wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni 
przed turnusem na www.

UWAGI
Każdy uczestnik powinien posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną, aktualny pasz-
port lub dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną na przejazd PKP. Osoby z 
dietą – prosimy o informacje przy zgłoszeniu udziału w imprezie. Dieta wegetariań-
ska i wegańska – bezpłatna, dieta bezglutenowa – płatna 100 zł. Imprezy fakultatyw-
ne są realizowane przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Terminy
Ceny w PLN od os za turnus

TURNUSY 12-DNIOWE
do 15.03.19 do  15.04.19 CENA

1 24.06-05.07 1620 1670 1720
2 05.07-16.07 1620 1670 1720
3 16.07-27.07 1620 1670 1720
4 27.07-07.08 1620 1670 1720
5 07.08-18.08 1620 1670 1720
+ obowiązkowo 900 Koron Czeskich na opłatę wstępów, płatne na miejscu

wiek  
uczestników
7-14 lat

14-18 lat

czas  
trwania

12 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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