
POLSKAPOLSKA

DUSZNIKI ZDRÓJ - miasteczko idealne dla ludzi gotowych na interesu-
jące przeżycia. Każdy, kto pragnie oderwać się od pełnego napięć życia 
codziennego z pewnością będzie mógł atrakcyjnie wypocząć w tym ma-
lowniczym kurorcie.

PROGRAM dla wszystkich
ODGRYWAMY ZŁOTĄ PRAGĘ – wycieczka do stolicy Czech: zwiedzanie 
wzgórza zamkowego praskich Hradczan - Katedra Św. Wita, Zamek Królew-
ski, Bazylika Św. Jerzego. Spacer przez Małą Stranę do Mostu Karola - jednej 
z głównych atrakcji Pragi. Następnie spacer po Vaclawskim Namesti – miej-
scu najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań publicznych, 
Brama Prochowa, Dom Miejski, Wieża Ratuszowa z zegarem „Orloj”.
 „W POSZUKIWANIU ZŁOTA” wycieczka do kopani złota w Złotym Stoku 
– zwiedzanie podziemnej Trasy turystycznej: „Sztolni Gertruda”, „Chodnika 
Śmierci”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci oraz jedynego w Polsce 
podziemnego wodospadu w „Sztolni Czarnej”. Wizyta w Średniowiecznej 
Osadzie Górniczej na którą składają się urządzenia górnicze zbudowane w 
skali 1:1. Również natrafimy na pełen tajemnic i strachów podziemny tu-
nel, który kończy się wizytą w chacie złotostockiego Kata. Płukanie Złota 
- wypróbuj również profesjonalny sprzęt do płukania i znajdź swoje złoto i 
dostaniesz certyfikat Zdobywcy Kopani Złota.
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA - wizyta w jednej z najpiękniejszych i najdłuż-
szych jaskiń udostępnionych do zwiedzania w Polsce położonej w Masy-
wie Śnieżnika.
GÓRY STOŁOWE: wycieczka autokarowo-piesza do Parku Narodowego 
Gór Stołowych – wejdziemy na najwyższy szczyt pasma  Szczeliniec Wielki 
lub Błędne Skały odkryją przed nami swoje labirynty. Po drodze odwiedzi-
my Czermną gdzie znajduje się Kaplica Czaszek. 
Torfowisko pod Zieleńcem: wycieczka do rezerwatu torfowiskowego. 
Miejsce to przyciąga pięknymi krajobrazami oraz wspaniałą florą. Wy-
cieczka do Schroniska Pod Muflonem położonego na stokach Ptasiej 
Góry górującej nad Dusznikami.
Duszniki Zdrój: spacer po uzdrowisku - park zdrojowy z Pijalnią Wód Mi-
neralnych, Muzeum Papiernictwa, Rynek, Dworek Fryderyka Chopina, 
piękna kolorowa fontanna podświetlana po zmroku.

Aquapark w Kudowie: zajrzymy do Kudowy aby popluskać się 2 godziny w 
największym w okolicy Aquaparku: poza pełnowymiarowym basenem pły-
wackim do dyspozycji jest także brodzik dla dzieci, 92-metrowa zjeżdżal-
nia, jacuzzi, basen rekreacyjny z masażami, gejzerami i sztuczną rzeką.
Wesołe wieczorki: dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, 
zabawy i konkursy z nagrodami: chrzest kolonijny, piżama party, konkurs 
fryzur i makijażu. 
Gry i zabawy terenowe: budowa szałasów, nauka rozpalania ogniska, pod-
chody terenowe, nauka poruszania się w terenie bez mapy i kompasu (z od-
znaką sprawności), biegi na orientację, budowanie tam na potoku, strzelnica 
LOK - 10 strzałów z wiatrówki, dyplomy dla najlepszych uczestników.
Spartakiada Sportowa: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej 
badmintona, wielobój sprawnościowy, bieg 60m pod górę, turniej gry w 
ping-ponga, turniej skoków na skakance, warcaby plenerowe

PROGRAM MŁODEGO MASTERCHEF’A
Wakacje to czas zabawy, biegania, zwiedzania, a może i gotowania...  
Czemu nie?
Dla tych, którzy dobrą zabawę kojarzą z kulinarnymi zmaganiami zaprasza-
my na „smakowity” obóz. Proponujemy, aby na kilka dni stać się szefem 
kuchni, poznać tajniki gotowania, komponowania niecodziennych składni-
ków oraz przyprawiania wyjątkowych dań. 
Gotuj z Anią Wojciechowską – szefową łódzkiej pracowni kulinarnej Tytka 
www.pracowniatytka.pl oraz autorką książki „Fifka i żulik – czyli domowa 
kuchnia łódzka”. Ok. 12 godzin zajęć praktycznych, na których przeżyje-
my niesamowitą podróż kulinarną dookoła świata, poznając nowe smaki 
i zapachy.
Przygotujemy nietypowe dania kuchni polskiej oraz światowej. 
ABC Kuchni - nauczymy się interpretować przepisy, odmierzać składniki, po-
znać  techniki krojenia oraz przygotowywania posiłków od początku do końca. 
Piknikowo - przyrządzimy piknikowe przekąski i orzeźwiające napoje. 
Poznamy zdrowe odżywianie – piramida żywności, analiza różnych spo-
sobów odżywiania się, nauczymy się racjonalnie komponować własny 
jadłospis, zapoznamy się z ciekawymi badaniami, a także poznamy skład 
i właściwości wybranych grup produktów. Wszystko to pozwoli nam na 
nowo spojrzeć na to, co jemy i jak jemy.
Będzie świeżo, pachnąco i pysznie.
Konkursy i nagrody - a na koniec konkurs na naszego obozowego Master 
Chef’a oraz dla wszystkich nagroda w postaci książki „Fifka i żulik – czyli 
domowa kuchnia łódzka”.
Program realizowany wraz z programem dla wszystkich.
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę 
powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wy-
chowawcy • opieka medyczna • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 5000 
zł) • podatek VAT • składka na TFG 0 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat za 
wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,5%-3% 
wartości imprezy, obligatoryjnej opłaty 300 KĆ płatne na miejscu.

Nr
Terminy

Ceny w PLN od osoby za turnus
Ilość 
dni

OBÓZ ODKRYWCY OBÓZ MASTERCHEF

do 15.03.19 do 15.04.19 CENA do 15.03.19 do 15.04.19 CENA

1 23.06-04.07 12 1545 1595 1645 1795 1845 1895

2 05.07-17.07 13 1645 1695 1745 1895 1945 1995

3 18.07-30.07 13 1645 1695 1745 - - -

+ obowiązkowo 300 Koron Czeskich na wstępy - płatne na miejscu
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POLSKA

PROGRAM FAKULTATYWNY
ADRSPACH SKALNE MIASTO + 50 zł (płatne w biurze lub na miejscu) i 150 
KĆ (płatne na miejscu): odkryjemy przepiękny labirynt Skalny w Czechach 
stanowiący rezerwat przyrody, na własne oczy zobaczycie z piaskowca wy-
rzeźbiony prawdziwy cud natury. Tu natura stworzyła najróżniejsze forma-
cje skalne o fantastycznych kształtach. Dodatkowo czeka nas podróż łodzią 
po jeziorze o długości ok. 300m. oraz wodospad (19 m.) rzeki Metuje. 
ZOO SAFARI  Dvur Kralove  + 60 zł (płatne w biurze lub na miejscu) i 200 
KĆ (płatne na miejscu): unikalny, jeden z największych w Czechach Ogrodów 
Zoologicznych, położony na terenie ponad 60 ha. Znajdziemy tu wiele cie-
kawych ekspozycji w pawilonach: Zwierząt Drapieżnych (lwy, tygrysy), Ptasi 
Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, Małpy, Orangutany, Wod-
ny Świat, Świat Słoni i wiele innych. Jednak największą atrakcją jest Afrykań-
skie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta kopytne: 
różnego rodzaju antylopy, bawoły i zebry! Po tej części ogrodu poruszamy 
się piętrowym autobusem i z jego pokładu oglądamy zwierzęta

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy Zdrój położony na obrzeżach 
Dusznik Zdroju w otoczeniu lasu iglastego. Pokoje 3,4,5 - osobowe z łazien-
kami oraz typu studio (2+3) z łazienkami. Na miejscu Free Wifi, jadalnia, tenis 
stołowy, boiska sportowe: siatkówka, koszykówka, małe boisko do piłki noż-
nej, sala do zajęć z grami planszowymi, TV, sprzętem dyskotekowym, plac 
zabaw dla małych dzieci, stół do tenisa stołowego, bilard, warcaby ogrodo-
we, wiata grillowa, miejsce na ognisko, własny parking. Teren ogrodzony, 
monitorowany, o powierzchni 2 ha z przepięknym ogrodem.

WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce (śniadania i kolacje – 
bufet, obiady serwowane) na  miejscu oraz suchy prowiant na powrót.

TRANSPORT
Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, Wrocław. Z pozostałych 
miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane:  z Sieradza – bez dopłat, War-
szawy + 100 zł,  Kielc + 100 zł, Radomia + 100 zł, Lublina + 100 zł,  Konina + 100 
zł, Poznania  + 120 zł, Katowic + 100 zł, Gliwic + 100 zł, Piotrkowa Tryb. + 60 zł, 
Częstochowy + 80 zł, Skierniewic + 80 zł, Radomska + 80 zł, Krakowa + 100 zł, 
Szczecina + 200 zł, Gdyni + 190 zł, Gdańska + 190 zł, Torunia + 190 zł, Bydgosz-
czy + 190 zł, Białegostoku + 200 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł.

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 za-
granicznych wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód. Fakultety 
odbywają się przy min. 20 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obowiąz-
kowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.
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