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Rezerwując wcześniej 

oszczędzisz nawet 

 do 100 zł 
Ilość miejsc w ofercie WCZEŚNIEJ = 

TANIEJ jest limitowana. Każdy termin 
to ograniczona liczba miejsc ze zniżką 
- wybierz jak najwcześniej najlepszy 
termin i rezerwuj! Warunkiem otrzy-
mania zniżki w ofercie Wcześnie-
j=Taniej jest rezerwacja miejsca 
(podpisanie umowy zgłoszenie) w 
wyznaczonym czasie obowiązywa-
nia promocji oraz wpłata zaliczki. 

WYJAZDY GRUPOWE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
(z opcją rezerwacji transportu i opieki)

Zapraszamy! 
Watra Travel  tel. 81 743 76 56 e-mail: biuro@watra-travel.pl



Harctur Sp. z o.o. w Łodzi. NIP 725-001-17-87, REGON 470678732 Spółka zareje-
strowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia Łodzi, XX Wydz. Krajowego 
Rejestru Sądowego nr KRS 0000155054. Spółka wpisana do Rejestru Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego nr wpisu 084, po-
siada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wydaną przez Signal Iduna Polska TU 
SA nr M 514756. Biuro jest członkiem Polskiej Izby Turystyki.

Watra Travel Sp. z o.o. z Lublina, NIP 712-25-06-738, REGON 008418986 Spółka 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydz. Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego nr KRS 0000186859. Spółka wpisana do Rejestru Or-
ganizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr wpisu 
053, posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wydaną przez TU Europa 
nr GT 369/2018. Biuro jest członkiem Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie i 
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Organizatorami imprez zawartych w katalogu są:

Biuro Agencyjne, w którym również 
zarezerwujesz naszą ofertę

WYPOCZYNEK W POLSCE
REGION MIEJSCOWOŚĆ Atrakcje Grupy wiekowe Str.

MORZE BAŁTYCKIE

Jastrzębia Góra Wypoczynek nad Bałtykiem + wycieczka promowa do Szwecji 7-13, 14-18 13
Niechorze Nadmorska Przygoda, Lasertag, Archertag,Cesarskie Kąpieliska (Niemcy) 7-12, 13-18 14-15
Pogorzelica Fabryka Atrakcji, Taniec, Laser Tag, Jak Ryba w Wodzie 7-13, 14-17 16-17
Łukęcin Relaks i wypoczynek nad morzem + wycieczka promowa Malmo i Kopenhaga 7-13, 14-18 18
Władysławowo/
Chłapowo Wypoczynek nad morzem + wycieczka promowa do Szwecji 10-13, 14-18 19

ROZTOCZE
Krasnobród Wycieczki, kąpiele nad zalewem, sportowe atrakcje, leniuchowanie.... 7-13 20-21
Janów Lubelski Jazda konna, paintbal i survival, pływanie, motocross, krav maga... 7-18 22-23

TATRY
Małe Ciche Janosikowa Adrenalina 7-10, 11-14 24-25
Małe Ciche Tatrzańska Moc Energii 10-13, 14-18 26-27

KOTLINA KŁODZKA Duszniki Obóz Młodych Odkrywców, Młody Masterchef 8-12, 13-17 28-29

KARKONOSZE Szklarska Poręba Z wycieczkami do Czech, Karkonosze Aventura, Projekt Arado 7-14, 14-18 30

BESKID ŻYWIECKI Korbielów Dla miłośników górskich wypraw, wycieczki na Słowację 7-13, 14-17 31

WYPOCZYNEK ZA GRANICĄ
KRAJ MIEJSCOWOŚĆ Atrakcje Grupy wiekowe Str.

BUŁGARIA Złote Piaski Hotel 3*, animacje, clubbing i relaks na pięknych plażach 12-18, 18-25 4-5
WŁOCHY Rimini Hotel 3*, wypoczynek na Riwierze, Wenecja i zabawa w Mirabilandii 2 dni! 12-18 6-7

HISZPANIA Lloret de Mar Hotel 4*, plażowanie, animacje z Don Juanem, Internati onal Integrati on 12-18 8-9
GRECJA Paralia/Olimpic Beach Hotel 3*, tuż przy plaży, wycieczka na Olimp 12-18 10-11
WĘGRY Hajduszoboszlo Hotel 3*, zabawa na kąpielisku Hungarospa 9-13, 14-17 12

Biuro jest członkiem 

www.watra-travel.pl

Znajdź nas również na FB:
facebook.com/watratravelyoung

WATRA TRAVEL Sp. z o.o.
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 30
tel. 81 743 76 56, tel.kom. 726 06 56 66 
fax 81 743 77 75
e-mail: biuro@watra-travel.pl
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Jeśli 
byłeś już z nami 

na wakacjach i w tym 
roku ponownie wybierasz się 
z nami na wakacyjny wyjazd - 

koniecznie nam o tym przypomnij! 
Dla wszystkich, którzy podróżują z 

nami kolejny raz mamy 

RABAT dla STAŁEGO KLIENTA 
50 ZŁ 

Zniżka nie łączy się z 
promocją za wczesną 

rezerwację.

Z PRZYJACIÓŁMI JEST TANIEJ!

Jeśli 
zbierzesz paczkę 

znajomych - również mamy dla Was 
zniżki! W pzypadku rezerwacji grupo-

wych, niezależnie od terminu założenia 
rezerwacji, proponujemy Wam 

zniżkę od 50 do 100 zł 
Wysokość zniżki ustalana jest indywidu-

alnie i uzależniona jest od liczebności 
Waszej grupki oraz terminu rezerwacji. 

Dodatkowo dla Waszej grupki może-
my również zorganizować wyjazd 

z każdego zakątka Polski! To 
się naprawdę opłaca! 
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BUŁGARIA kolonia | obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 18+
Morze Czarne - ZŁOTE PIASKI

PROGRAM
Impreza 10 dni – Pobyt w Bułgarii 8 dni (7 noclegów).
1 dzień – wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy.
2 dzień - przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuż-
szy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 12 Euro). Przy-
jazd do hotelu w Bułgarii w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
3 - 8 dzień – Wypoczynek w Bułgarii. Podczas pobytu: 
- LEŻING, PLAŻING, SMAŻING
- PROGRAM ANIMACYJNY W HOTELU PROWADZONY PRZEZ KADRĘ 
ANIMATORÓW (pool party, zajęcia taneczne i fi tness, karaoke, kino pod 
gwiazdami, zajęcia sportowo-animacyjne, turnieje sportowe)
- DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH W ZŁOTYCH PIA-
SKACH (wstęp na dyskotekę ok. 12 Lewa) m.in.:  Papaya Disco - klub z 
imprezami tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie dla mło-
dzieży z Polski, Bonkers Disco - klub muzyczny znany z imprez z oświetle-
niem UV, imprez z pianą oraz ze świetnej muzyki, PR Club- elegancki klub 
muzyczny z bardzo dobrym nagłośnieniem; codziennie inne gatunki mu-
zyki, Arrogance Music Factory - klub muzyczny dla dorosłych i młodzieży 
powyżej 16 roku życia, 5 sal z różnymi gatunkami muzyki.
- CITY GAME – oprowadzimy Cię po kurorcie: port, najfajniejsze kluby, 
sklepy warte polecenia, a dla odważnych i uważnych nagrody po pełnej 
wyzwań grze miejskiej
- KAMIENNY LAS  - piesza wycieczka do klasztoru MONASTIR AŁADŻA wy-
kutego w wysokich skałach, jedyny tego rodzaju w całym świecie
- WARNA TOUR – półdniowa wycieczka autokarem na krótkie zwiedzanie 
i zakupy
- piesza (OB)Czajka – poznamy spokojniejszą część kurortu Złote Piaski
9 dzień – wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas wolny na 
plażowanie i zabawę przy basenie. Obiad przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii 
w godzinach popołudniowych.
10 dzień – Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację, w trakcie podróży 
dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 12 Euro). 
Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych wg rozkładu jazdy (Katowice 
około 14.00). 

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych)

AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH - w stylu mau-
retańsko-śródziemnomorskim z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych 
atrakcji. ok. 22 Euro. 
JEEP SAFARII - przejażdżka jeepami po okolicy z piknikiem i animacjami. 
ok. 27 Euro. 
JACHT PIKNIK-  rejs statkiem spacerowym wzdłuż wybrzeża: kąpiele, nur-
kowanie, wędkowanie, obiad z morskimi specjałami. ok. 29 Euro 
BAŁCZIK I KALIAKRA –  Bałczik - malownicze miasteczko ze słynnym ogro-
dem botanicznym, dawna rezydencja królowej Rumunii - Marii. Kaliakra to 
przylądek ze stromym wybrzeżem klifowym –najbardziej spektakularny wi-
dok na całym bułgarskim wybrzeżu, utworzony przez naturę.  ok. 22 Euro. 
WARNA + DELFINARIUM - popołudniowa wycieczka autokarowa do War-
ny (Mauzoleum Warneńczyka, show w delfi narium i czas wolny na zakupy) 
ok. 29 Euro

ZAKWATEROWANIE
Hotel RIVA PARK 3* położony w Złotych Piaskach, w pobliżu centrum z mnó-
stwem dyskotek, bazarów, barów; ok. 5 minut od plaży. Przy hotelu ogromny 
basen odkryty (40 m długości), boisko do siatkówki, koszykówki, małe bram-
ki do piłki nożnej oraz scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnie-
niem (animacje). Leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. Ręczniki kąpielo-
we dostępne za kaucją. Obiekt monitorowany całodobowo. Wifi  bezpłatnie 
w hallu hotelowym. Sejf w recepcji ( dodatkowo płatny). Pokoje  4, 5, 6 
– osobowe z łazienkami, balkonami, Tv sat, mini bar lub lodówka. Klimaty-
zacja w pokojach. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska i europejska: śniadanie, obiad i kola-
cja – szwedzki stół - napoje wliczone w cenę). W hallu przy recepcji woda 
dostępna przez cały dzień. Pobyt  od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu 
w dniu wyjazdu. 

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

wiek 
uczestników
13-18 lat
18-25 lat

czas 
trwania

10 dni

KLUBY DYSKOTEKOWE | SUPER ANIMACJE | MŁODZIEŻOWY HOTEL 
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obóz młodzieżowy
Morze Czarne - ZŁOTE PIASKI

WAKACJE NAD MORZEM CZARNYM

BUŁGARIA

nr Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 CENA

1 23.06-02.07 1460 1510 1560
2 30.06-09.07 1560 1610 1660
3 07.07-16.07 1560 1610 1660
4 14.07-23.07 1560 1610 1660
5 21.07-30.07 1560 1610 1660
6 28.07-06.08 1560 1610 1660
7 04.08-13.08 1560 1610 1660
8 11.08-20.08 1560 1610 1660

Wczasy 18-25 lat dopłata +90 zł/os/turnus

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • korzystanie z basenu • zajęcia z animatorami • opieka wycho-
wawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-25 lat) • ubezpieczenie 
TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 Euro; KL 30 000 Euro; 
bagaż 300 Euro) • opiekę pilota • składka na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej hotelowej kaucji 
zwrotnej 15 Euro. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmienności ceny +50 
zł, ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat,  Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 
Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. +80zł, Częstochowa +50 
zł, Katowice – bez dopłat. Przy wyjazdach z miast: Zamość 70 zł, Białystok 
180 zł,  Kielce 150 zł,  Rzeszów +150 zł, Tarnów +120 zł, Kraków +120 zł, 
Gliwice + 80 zł, Olsztyn 170 zł, Toruń + 160 zł,  Gdańsk 190 zł, Poznań 
180 zł, Opole 90 zł, Wrocław +160 zł transport realizowany przy min. 4 
uczestnikach. Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd pod opieką 
osoby dorosłej innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie 
(np. mikrobusem, PKP lub samochodem osobowym) oraz przesiadkę do 
autokaru docelowego. 

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na 
wybrany program fakultatywny + kaucja hotelowa 15 Euro, która obejmu-
je ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa, zwra-
cana po wykwaterowaniu w przypadku braku szkód). Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Bagaż do 
autokaru: bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny do autokaru 
mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodatkowo można 
zabrać poduszkę, kocyk. 
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WŁOCHY

PROGRAM  
1 dzień - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Cze-
chy, Austrię.
2 dzień -  Spacer po Wenecji (należy posiadać 25 euro na tramwaj wodny  
i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini w godzinach wieczornych. Zakwa-
terowanie. Kolacja. Nocleg.
2–9 lub 10 dzień - Pobyt w Rimini, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych oraz realizacja programu rekreacyjnego. 
Leniwie: 
- Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu,
- spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami, pizzeriami i 
atrakcyjnymi sklepami. Okazja do spróbowania włoskich specjałów i zro-
bienia świetnych zakupów.
Aktywnie:
- turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z na-
grodami,
- zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augu-
sta, ruiny amfi teatru sięgające czasów rzymskich, dwa główne place mia-
sta ze statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio 
Malatesti ano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu (koszt biletów 
na autobus miejski ok. 7 euro),
- gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego,
- wycieczki fakultatywne dla chętnych, 
Imprezowo:
- wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Carnabi – 3 
poziomowa dyskoteka, Altromondo – w stylu kosmicznym czy Baja Im-
periale – jedna z największych w Europie lub Peter Pan, Villa delle Rose 
(wstępy dodatkowo płatne).
- nawiązywanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie,
- ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki – Mirabilandia (należy 
obligatoryjnie posiadać 35 euro). Super zabawa w jednym z największych 
Parków Rozrywki w Europie – bilet na 2 dni. Wewnątrz parku 7 stref tema-
tycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 
12 sklepów. Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (przed-
stawienia, akrobacje, pokaz sztucznych ogni), ogromne koło Diabelskiego 
Młynu o wysokości 90m, gigantyczna kolejka górska Katun, spływ kory-
tem rzecznym imitującym Rio Bravo.
9 lub 10 dzień - Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabi-
landii – drugi dzień zabawy na całego. Lunch w Mirabilandii. Wyjazd do 
Polski, przejazd przez Austrię, Czechy.
10 lub 11 dzień - Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym roz-
kładem jazdy.

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizowany przy min. 15 os. chętnych): 

RZYM – całodzienna wycieczka do stolicy. W programie zwiedzanie naj-
mniejszego Państwa Świata, czyli Watykanu: Plac Św. Piotra oraz Bazylika 
Św. Piotra, spacer z przewodnikiem po  Rzymie gdzie zobaczymy: Kolo-
seum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, 
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.  Cena ok. 60 euro.

REPUBLIKA SAN MARINO – półdniowe zwiedzanie najstarszej republiki 
Europy, założonej w IV w. To malutkie Państwo posiada własną mennicę, 
znaczki pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie zwiedzania: Brama 
św. Franciszka, Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della 
Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La Cesta i La 
Montale oraz czas wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa). Cena 
ok. 20 euro.
DYSKOTEKI W KLUBACH (wstęp od 16 lat): najsłynniejsi Dj’e, przeboje 
znane ze światowych list przebojów, zabawa w międzynarodowym towa-
rzystwie to znaki rozpoznawcze najlepszych dyskotek w Rimini: Carnaby 
– legendarna dyskoteka z żółtym garbusem na dachu, gdzie na każdym 
z trzech pięter przeniesiesz się w inny  muzyczny świat: pierwszy – The 
Cave- utrzymany w klimacie hip hopu i rapu; Drugi – The Dance Arena 
– gdzie każdy fan elektro i house poczuje jak bije serce dyskoteki. Trzeci 
poziom – Disco PUB- gdzie możecie się  wyszaleć do woli w rytmach disco, 
rock and lati no – ok. 10 euro/wstęp, 25 euro – karnet na 3 wstępy. Altro-
mondo - nowoczesne wnętrze w kosmicznym klimacie, znani dj-e, każdego 
dnia inne atrakcje np. piana party. Uwielbiana przez młodzież z całej Euro-
py, która zapełnia jej parkiety bawiąc się w 3 różnych salach z sound syste-
mem najlepszej jakości i efektami świetlnymi ostatniej generacji. Gościli tu 
między innymi Tiesto, Hardwell, Don Diablo, Nicky Romero, Marshmello, 
Deorro, Showtek, Oliver Heldens i wielu innych wspaniałych artystów - ok. 
17 euro/wstęp. Baja Imperiale – baseny, fontanny oraz ogromne posą-
gi... Klub wyglądem przypomina rzymską świątynię. Był tu kręcony między 
innymi fi lm S.P.Q.R, a cyklicznie odbywają się pokazy mody największych 
projektantów. Posiada 5 parkietów, a na każdym z nich mieści się bar. W 
ostatnich latach klub odwiedziły takie gwiazdy jak Snoop Dog, Steve Aoki, 
Marti n Solveig, Bob Sinclar - od ok. 20 euro/wstęp. Peter Pan - bez wątpie-
nia jest najpiękniejszym i najpopularniejszym klubem nocnym w Riccione 
- we Włoszech. Usytuowany jest na wzgórzach, w przepięknej lokalizacji. 
Słuchając najlepszych DJ’ów na świecie, takich jak Andrea Olivia, Art De-
partment, Axwell, Benny Benassi, Bob Sinclar, Carnage, H.O.S.H., czy Karri 
Chandler, a przy tym poczujesz włoski klimat, który będzie unosił się w 
powietrzu. Peter Pan należy do czołówki włoskich klubów i jest otwarty na 
wszystkie muzyczne style i trendy - ok. 17 euro/wstęp. Villa delle Rose - 
Po zachodzie słońca na wzgórzach Riccione możemy ujrzeć tylko i wyłącz-
nie światła refl ektorów, które oświetlają kolejną perełkę na mapie dysko-
tekowego wybrzeża Emilia-Romagna. Klub powstał dzięki nieodpartemu 
urokowi malowniczej scenerii oraz wrodzonej elegancji i oryginalności, 
która powstaje w tym miejscu od lat 90. Kto odwiedza Ville - odlicza tylko 
czas, do kolejnej imprezy - ok. 17 euro/wstęp.
AQUAFAN – Park Wodny: najpopularniejszy Park Wodny w Europie o po-
wierzchni 100 tys. m2. Łączna długość zjeżdżalni to 3 kilometry! Szeroki 
wybór klasycznych rozrywek wodnych: zjeżdżalnie, basen z falami, rwą-
ca rzeka i dyskoteka w pianie. Super zabawa gwarantowana. Cena ok. 25 
euro.
MIRABEACH – to aquapark z plażą oraz licznymi zjeżdżalniami położony 
tuż obok Mirabilandii. W czasie pobytu w Mirabilandii za dopłatą możesz 
korzystać z wszystkich udogodnień oferowanych przez ten Aquapark. 
Oczywiście przyda się strój kąpielowy i ręcznik. Cena ok. 15 euro.

obóz młodzieżowy
Riwiera Adriatycka - RIMINI

NAJLEPSZE DYSKOTEKI W EUROPIE 

WŁOCHY

wiek 
uczestników
12-19 lat

czas 
trwania

10 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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WŁOCHY WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE
Hotel *** MARIKA www.hotel-marika.it bardzo dobrze położony, przy-
jemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, położony ok. 150 metrów od 
plaży, w dzielnicy Miramare – najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzie-
ży, blisko dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami  (nie-
które w „typie włoskim” tj. bez kabiny – natrysk zamontowany w ścianie), 
TV (możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala TV, winda. 
Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimatyzacja dodatko-
wo płatna – ok. 10 euro/ pokój/doba. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na powrót oraz 
posiłek w Mirabilandii. Śniadania – bufet, lunch i kolacje – serwowane + 
bufet sałatkowy, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). W trak-
cie całodziennych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. W turnusie 
15.08.-24.08. – 2 posiłki dziennie.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja 
programu • opieka wychowawców i kierownika • ubezpieczenie (KL 
10000 Euro, NNW 15000 zł, BG 1000 zł) • składka na TFG (10 zł). 
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, 
obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii na 2 dni – 35 Euro, ob-
ligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji 
- 25 Euro, obligatoryjnej opłaty miejscowej – 15 Euro, kaucji zwrotnej 
– 20 Euro, opłat za program fakultatywny, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 2-3 % wartości imprezy, gwarancji stałej ceny + 80 zł.

Nr Termin Ilość 
dni

Cena do 
15.03.2019

Cena do 
15.04.2019 CENA

1 27.06 - 06.07 10 1499 1549 1599
2 04.07 - 13.07 10 1549 1599 1649
3 11.07 - 20.07 10 1549 1599 1649
4 18.07 - 27.07 10 1549 1599 1649
5 25.07 - 03.08 10 1549 1599 1649
6 01.08 - 10.08 10 1549 1599 1649
7 08.08 - 17.08 10 1499 1549 1599
8 15.08 - 24.08 10 1399 1449 1499

Cena skalkulowana przy kursie Euro NBP z dn. 29.10.2018

obóz młodzieżowy
Riwiera Adriatycka - RIMINI

MIRABILANDIA 2 DNI + ZWIEDZANIE WENECJI

TRANSPORT
autokar LUX z WC, klimatyzacją, dvd/video. Wyjazdy potwierdzone: z Gorzy-
czek – bez dopłat, Katowic + 50 zł, Gliwic + 50 zł, Żor + 30 zł, Knurowa + 50 zł, 
Jastrzębia Zdroju + 20 zł, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 130 zł, Piotrkowa Tryb. + 
90 zł, Częstochowy + 70 zł, Lublina + 150 zł, Gdańska + 190 zł. Wyjazdy do po-
twierdzenia (min. 4 uczestników): z Krakowa + 100 zł, Puław + 150 zł, Radomia 
+ 130 zł, Bielska-Białej + 60 zł, Cieszyna + 60 zł, Torunia + 170 zł, Poznania + 170 
zł, Wrocławia + 150 zł, Opola + 130 zł, Rzeszowa + 190 zł, Tarnowa + 190 zł, 
Kielc + 100 zł, Białegostoku + 250 zł, Szczecina + 250 zł. Na odcinkach krajowych 
przejazdy mogą być realizowane również busem, Flix Busem, samochodem lub 
PKP – miejsca rezerwowane. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obej-
mującej ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.  Uczestnicy 
powinni posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną, paszport lub dowód 
osobisty, strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z filtrem. Proponowa-
ne kieszonkowe : ok. 100 Euro + wycieczki i atrakcje fakultatywne. Obo-
wiązki pilota pełni kierownik. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostęp-
ne na 7 dni przed wyjazdem.



PROGRAM
Impreza 12 dni – pobyt  na Costa Brava  8 dni (7 noclegów).
1 dzień – Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd do Włoch. Po drodze krótkie postoje na odpoczynek i na posiłek (re-
alizowany we własnym zakresie).
2 dzień – Przyjazd do Mediolanu – zwiedzanie miasta m.in.: Piazza Du-
omo z gotycką katedrą, Galeria Vitt orio Emanuele z eleganckimi kawiar-
niami i sklepami, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Zamek Sfo-
rzów. Wizyta w mediolańskiej dzielnicy mody.
Wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii – nocny przejazd przez Francję.
3 dzień – Przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Zakwate-
rowanie w godzinach popołudniowych. 
3-10 dzień pobyt w Lloret de Mar – w programie: 
- LEŻING, PLAŻING, SMAŻING
- ODKRYWAJ LLORET – city game
- INTERNATIONAL INTEGRATION
- GRAJ i WYGRYWAJ, czyli rozgrywki sportowe
- CLUBBING – najsławniejsze dyskoteki w Lloret (dla osób pow. 16 lat)
- ANIMACJE z DON JUANEM m.in. WATER PARTY, KARAOKE, WATERPO-
LO, MOVIE NIGHTS
- dla chętnych wycieczki i korzystanie z programu fakultatywnego
10 dzień – Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas na pla-
żowanie i zabawę przy basenie. Ciepły posiłek przed podróżą. Wyjazd z 
Hiszpanii w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd do Wenecji.
11 dzień - Przyjazd do Włoch. Śniadanie - suchy prowiant. Rejs statkiem 
do Wenecji i zwiedzanie miasta m.in.: Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Do-
żów, Rialto. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd Włochy, 
Austrię.
12 dzień – Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.

8

HISZPANIA
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PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych) 

WATER WORLD – jeden z najatrakcyjniejszych i największych parków wod-
nych w całej Hiszpanii z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po 
ekstremalne zjeżdżalnie. Cena: w biurze 140 zł; na miejscu ok. 30 Euro. 
TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM - morska wycieczka 
statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego wybrzeża do Tossa de Mar. Cena: w 
biurze 115 zł; na miejscu ok. 24 Euro. 
DYSKOTEKI – Wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de 
Mar oferują muzykę w prawie każdym gatunku, co gwarantuje dobrą za-
bawę dla każdego. (karnet na 4 wejścia). Cena: w biurze 130 zł; na miej-
scu ok. 27 Euro). 
WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN - Zwiedzanie m.in.: Las 
Ramblas, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, Katedra Sagrada Familia. 
Wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa powyżej 20 os. ok. 
20 Euro/os, poniżej 20 osób ok. 25 Euro/os). Wieczorem na Placu Hiszpań-
skim - pokaz tańczących fontann - Font Magica. Cena: w biurze 100 zł, na 
miejscu ok. 30 Euro.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Don Juan Resort 4****  to kompleks 3 budynków położonych w 
centrum Lloret de Mar, w pobliżu dyskotek, ok. 5 minut spacerem od 
głównej plaży i ok. 10 minut od plaży Fenals. Na terenie hotelu znajdują 
się 2 odnowione baseny, leżaki przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, 
winda, boisko do koszykówki, piłki nożnej, odpłatnie: bilard, piłkarzyki, 
pokój gier, korty tenisowe. WiFi bezpłatne w całym obiekcie. Na miej-
scu atrakcyjne animacje w hotelu. Do dyspozycji obozowiczów pokoje 3 i 
4-osobowe z łazienkami, balkonem/tarasem i klimatyzacją, TV, sejfem (za 
dodatkową opłatą)

WYŻYWIENIE
HISZPANIA - Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu – kuchnia śród-
ziemnomorska (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). 
Wyżywienie w restauracji hotelowej. Napoje zawarte w cenie: śniadanie- 
kawa, herbata, soki; obiad i kolacja – woda. WŁOCHY - śniadanie w formie 
suchego prowiantu.

HISZPANIA obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 
Costa Brava - LLORET DE MAR

FIESTA ESPANA & ESPRESSO ITALIANO | HOTEL 4* 

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

czas 
trwania

12 dni

wiek 
uczestników
12-18 lat
18-25 lat
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HISZPANIA

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • opieka wychowawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-
25 lat) • ubezpieczenie TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 
Euro; KL 30 000 Euro; bagaż 300 Euro)  • składka na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej opłaty za prze-
wodnika i program w Wenecji ok. 28 Euro, taksy klimatycznej dla osób 
powyżej 16 lat. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmienności ceny +50 zł, 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.

9

obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 
Costa Brava - LLORET DE MAR

WIYZTA W MEDIOLANIE | WENECKI SPACER | RYTMY LATINO

Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 Cena regularna

06.07-17.07 2190 2240 2290

13.07-24.07 2190 2240 2290

20.07-31.07 2190 2240 2290

Wczasy 18-25 lat dopłata +90 zł/os/turnus

HISZPANIA

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat  Puławy +30 zł, Radom +80 zł, 
Warszawa +130 zł, Łódź +150 zł, Piotrków Tryb. + 120 zł, Częstochowa +60 
zł, Katowice – bez dopłat. Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach 
przy wyjazdach z miast: Zamość +80 zł, Kraków +120 zł, Kielce +150 zł, 
Rzeszów +150 zł, Mielec +120 zł, Tarnów +100 zł, Toruń + 180 zł, Białystok 
+150 zł, Poznań +180 zł, Gdańsk +200 zł. Na odcinkach krajowych dopusz-
cza się przejazd innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie 
(np. mikrobusem, PKP, autobusem kursowym lub samochodem osobo-
wym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego. 

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + realizacja pro-
gramu w Wenecji ok. 28 Euro (obowiązkowo) oraz dodatkową kwotę Euro 
na wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji zwrotnej - 20 
Euro (opłata obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane 
są do opłacenia taxy klimatycznej: 1 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recep-
cji hotelowej w dniu przyjazdu). Na dodatkowe gorące posiłki w drodze 
należy przeznaczyć ok. 25 Euro i 25 zł. Prosimy o zabezpieczenie prowian-
tu na czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. Wszyscy 
uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
Bagaż do autokaru –bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny do 
autokaru mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodatko-
wo można zabrać poduszkę, kocyk. 
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GRECJA kolonia | obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 18+
Riwiera Olimpijska - OLIMPIC BEACH/PARALIA

PROGRAM
Impreza 10 dni - Pobyt w Grecji 8 dni (7 noclegów).
1 dzień - Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię lub Bułgarię do Grecji, w 
trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym za-
kresie ok. 10 Euro).
2 dzień - Przyjazd do hotelu w Grecji w godzinach południowych. Zakwate-
rowanie w godz. popołudniowych.
2-9 dzień - Wypoczynek w Grecji. Podczas pobytu: 
- wycieczka na Olimp - uważany za mityczną siedzibę Zeusa i dwunastu 
bogów starożytnej Grecji. Ten najstarszy w Grecji park narodowy wpisany 
został na listę UNESCO. Spacer z Litochoro pięknym wąwozem rzeki Eni-
peas. Następnie, po wjeździe krętą drogą na wysokość ok. 1000 m n.p.m. 
wizyta w schronisku Stavros, skąd rozpościerają  się zachwycające widoki 
na często ośnieżony masyw Olimpu oraz pobliskie wybrzeże Zatoki Ter-
majskiej; 
- plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu 
przy hotelu, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne; siatkówka plażowa, 
konkursy, gry, 
- spacery po okolicy.
- w trakcie pobytu możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych 
m.in.: Ateny, Saloniki, wieczór grecki, rejs na Skiathos, Piracka Łajba, 
- wyjścia z opiekunami do dyskotek w klubach młodzieżowych w cen-
trum Paralii (wstęp od lat 16, bilety wstępu płatne dodatkowo)
9 dzień - Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas 
wolny na ostatnie zakupy. Wyjazd z Paralii w godzinach przedpołudnio-
wych. Przejazd przez Macedonię lub Bułgarię, Serbię, Węgry i Słowację. 
W trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 10 Euro). 
10 dzień - Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych/wieczornych wg roz-
kładu jazdy (Katowice około 17:00, pozostałe miasta wg rozkładu jazdy). 

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych)

ATENY - m.in. święte Wzgórze Akropolu, Forum Romanum, Parlament ze 
zmianą warty, Łuk Hadriana. W drodze powrotnej Termopile. Cena ok. 45 
Euro. GRECKI WIECZÓR - wieczór zabawy ku czci Dionizosa. Dania kuchni 
greckiej, grecka dobra muzyka i nauka tańca ludowego. Cena ok. 25 Euro.  
SKIATHOS - zielona wyspa Archipelagu Sporad. Liczne zatoki i zatoczki. Ką-
piel morska na Plaży Koukonaries. Cena ok. 38 Euro. PIRACKA ŁAJBA - rejs 
po Zatoce Termajskiej, możliwość kąpania się i skoków do wody. Obiad. 
Cena ok. 25 Euro. METEORY - Zwiedzanie średniowiecznych klasztorów 
„zawieszonych w chmurach”, wizyta w wytwórni ikon. W drodze powrot-
nej przejazd Doliną Tembi. Cena ok. 28 Euro. SALONIKI – zwiedzanie m.in. 
Biała Wieża, kościół Agios Dimitrios, ul. Egnati a z Łukiem Galeriusza i Ro-
tundą Agios Giorgios. Alikies, pola solankowe, kąpiele błotne. Cena ok. 
22 Euro.

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

wiek 
uczestników
12-18 lat
18-25 lat

czas 
trwania

10 dni

KLUBY DYSKOTEKOWE | WYCIECZKA NA OLIMP | HOTEL 3* PRZY PLAŻY
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kolonia | obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 18+
Riwiera Olimpijska - OLIMPIC BEACH/PARALIA
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GRECJA

nr Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 CENA

1 30.06-09.07 1670 1720 1770
2 07.07-16.07 1670 1720 1770
3 14.07-23.07 1670 1720 1770

Wczasy 18-25 lat dopłata +150 zł/os/turnus

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • opieka wychowawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-
25 lat) • ubezpieczenie TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 
Euro; KL 30 000 Euro; bagaż 300 Euro) • miejscową opiekę medyczną 
• opiekę pilota • składka na TFG 10 zł/os. CENA NIE ZAWIERA: dopłat 
do wyjazdów z poszczególnych miast, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej 
hotelowej kaucji zwrotnej 15 Euro. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmien-
ności ceny +50 zł, ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.

  RELAKS NA PLAŻY | MIĘDZYNARODOWE INTEGRACJE

ZAKWATEROWANIE
Hotel  PLATON*** - OLIMPIC BEACH Hotel położony jest ok. 50 m od pla-
ży, 100 m od centrum tradycyjnej greckiej miejscowości Olimpic Beach, 3 
km od centrum Paralii. Ze wszystkich pokoi roztaczają się widoki na morze 
i górę Olimp. Z obiektu w zaledwie kilka chwil dotrzeć można na piękną, 
czystą, długą, szeroką i piaszczystą plażę z łagodnym zejściem do mo-
rza, oznaczoną Błękitną Flagą. W hotelu: restauracja, kawiarnia, basen z 
leżakami, bar w lobby, na plaży boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, 
przechowalnia bagażu. Pokoje: zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobo-
wych. W każdym pokoju: klimatyzacja, balkon, tv, łazienka, WiFi, telewizja 
satelitarna, mini lodówka.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadanie, lunch i kolacja, woda do posiłków. Pierwsze świad-
czenie lunch w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w ostatnim 
dniu pobytu i suchy prowiant na drogę powrotną. 

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat,  Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 
Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. +80zł, Częstochowa +50 zł, 
Katowice – bez dopłat. Przy wyjazdach z miast: Zamość +70 zł, Białystok 
+180 zł, Kielce +150 zł,  Rzeszów +150 zł, Tarnów +120 zł, Kraków +120 zł, 
Olsztyn +170 zł, Toruń + 160 zł,  Gdańsk +190 zł, Poznań +180 zł, Opole +90 
zł, Wrocław +160 zł transport realizowany przy min. 4 uczestnikach. Na 
odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd pod opieką osoby dorosłej 
innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (np. mikrobu-
sem, PKP lub samochodem osobowym) oraz przesiadkę do autokaru do-
celowego.

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na 
wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji 15 Euro, która obej-
muje ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód 
osobisty ważny (min. 3 miesiące od daty powrotu). 
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WĘGRY

PROGRAM
1 dzień - wyjazd  wg rozkładu jazdy w godzinach wieczornych, przejazd 
przez Słowację.
2 dzień - przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowa-
nie w pokojach ok. godziny 14:00;  pierwsze świadczenie - obiad.
2-10 dzień - Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo. W programie: zaba-
wa, wypoczynek i plażowanie oraz kąpiele w basenie przy Hotelu Ther-
mal Victoria, pobyt na basenach termalnych (3 wstępy na kąpielisko / 
Hungarospa), zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siat-
kowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
konkursy, piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, dyskoteki oraz udział 
w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, 
pikniki). Dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy 
prowiant na drogę powrotną, wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wie-
czornych, przejazd przez Słowację. 
11 dzień - powrót do Polski w godzinach rannych Kraków-Katowice, do 
innych miast wg. informacji podanych przed wyjazdem na imprezę. 

PROGRAM FAKULTATYWNY
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BUDAPESZTU W programie: wzgórze Ge-
lerta (Panorama miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół Parlamen-
tu, spacer po największym deptaku w Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie 
najsłynniejszych mostów Budapesztu: Most Wolności, Most Łańcuchowy 
i Most Elżbiety. Przejazd na Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia. Rejs 
statkiem po Dunaju. Cena ok. 8500 HUF.
AQUAPARK Aquapark stanowi samodzielną jednostkę na terenie kompleksu ba-
senowego. Wejście do Aquaparku jest możliwe wyłącznie z terenu kompleksu base-
nowego. Wstęp opłacany jest dodatkowo. Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci 
od 12 roku życia. Aquapark extra -  bilet na duże zjeżdżalnie - cena ok. 4000 HUF, 
Aquapark standard - bilet na mini zjeżdżalnie ok.  2700 HUF. UWAGA!ceny wstępów 
AquaPalace i Aquapark są orientacyjne /ceny na rok 2018r w sezonie wysokim będą 
podawane przez Hungarospa dopiero w maju.

ZAKWATEROWANIE
Hotel  Victoria *** położony w Centrum miasta w pobliżu kąpieliska ter-
malnego „Hungarospa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych z 
pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem., bezpłatne wi-fi   w holu przy re-
cepcji. Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen 
zewnętrzny oraz dwa termalne  baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze 
hotelu: sala fi tness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko do koszy-
kówki, plac zabaw. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie, dodatkowy obiad w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną

TRANSPORT
Autokar –  Wyjazdy bez dopłat: Katowice, Kraków. Z pozostałych miast 
przejazd antenowy realizowany przy min. 4 os odbywać się może: auto-
karami i busami liniowymi, PKP pod opieką konwojenta: Łódź/Koluszki + 
110 zł, Lublin + 120 zł, Częstochowa + 70 zł, Gdańsk +170 zł, Kielce + 80 zł, 
Radom 90 zł, Opole + 90 zł, Rzeszów + 100 zł, Tarnów +80, Wrocław +110 
zł, Warszawa +120 zł.

UWAGI
Główne miejsca podstawienia autokaru Katowice, Kraków. prosimy o przybycie na 
zbiórkę ok. 20 min przed planowaną godziną odjazdu. Aktualne godziny wyjazdów 
i powrotów podamy najpóźniej na 3 dni przed imprezą. Proponujemy zabrać ze 
sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowego na własne potrzeby + pieniądze na wybrane 
wycieczki / atrakcje fakultatywne -  pieniądze można zdeponować u wychowaw-
ców. Konieczny  paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna oraz karta kwa-
lifi kacyjna uczestnika.
UWAGA! ceny wstępów Aquapark są orientacyjne /ceny na rok 2019r w 
sezonie wysokim będą podane w miesiącu maju.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • 
opieka pedagogiczna (kierownik, wychowawcy) • opieka pilota na tra-
sie przejazdu • 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa • ubezpie-
czenie AXA (KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, BG 200 Euro) • składka 
na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miejsco-
wości, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji 2,4%-3% wartości imprezy.

kolonia | obóz młodzieżowy
Kąpieliska Termalne - HAJDUSZOBOSZLO
MAGICZNY ŚWIAT BASENÓW HUNGAROSPA
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Nr Terminy CENA

1 03.07-13.07 1670

2 11.07-21.07 1670

3 19.07-29.07 1670

4 27.07-06.08 1670

5 04.08-14.08 1670

wiek 
uczestników
9-13 lat

14-18 lat

czas 
trwania

11 dni

POLSKA

13
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • bilety wstępów 
do zwiedzanych obiektów • opieka pedagogiczna • opieka medyczna • 
ubezpieczenie AXA (NNW 5000 zł) • ubezpieczenie w trakcie wycieczki 
do Szwecji AXA (KL 10000 Euro) • składka TFG • wycieczka do Szwecji 
w turnusach 12-dniowych. CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z 
poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji 2,5%-3% wartości imprezy.
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kolonie | obóz młodzieżowy
Morze Bałtyckie - JASTRZĘBIA GÓRA

EMOCJE W AQUAPARKU Z REKINAMI | WYCIECZKA DO SZWECJI

PROGRAM
1 dzień – przejazd, zakwaterowanie, zapoznanie się z regulaminem kolonii
2-10 dzień
- Wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie (www.aqu-
aprkreda.pl), jedynego w Europie aquparku z żywymi rekinami, ze zjeżdżalnia-
mi przechodzącymi przez akwarium z rekinami, rzeką ze zjazdami pontonami, 
basenem ze sztuczna falą, zjeżdżalnią, której tor przebiega przez szklany tunel 
akwarium z rekinami. 
- Wycieczka autokarowa do Ocean Park we Władysławowie (spotkanie 
z największymi wielorybami, rekinami, olbrzymimi żółwiami, delfi nami, 
orkami) i „mówiący wielorybek” – świetna interaktywna zabawa wizualna, 
następnie zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu.
- wycieczka do labiryntu kukurydzy. Błądzenie i poszukiwanie właściwej drogi 
oraz ukrytych w labiryncie zagadek i obiektów daje niemałą porcję zabawy i 
emocji. Chętni mogą spróbować przejechać kilka metrów rowerem skręcają-
cym odwrotnie.
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika
- gry integracyjne, zabawy wodne, konkursy: m.in. festi wal karaoke,, MamTtalent
- piłka siatkowa, nożna, koszykowa, bieg terenowy, dyskoteki, ognisko
- wizyta w latarni morskiej Rozewie
 - spacer Lisim Jarem – wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża 
Bałtyku, miejscami osiągający głębokość 50 m.
10 dzień – powrót do miast wyjazdu 
lub kontynuacja kolonii w Szwecji dla uczestników turnusu 12-dniowego
- wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), realizowana w turnu-
sie 12-dniowym, na zakończenie turnusu:
- 10-tego dnia wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, kolacja w formie 
bufetu, nocleg w kabinach 4-osobowych wewnętrznych, dyskoteka
- 11 dzień - śniadanie w formie bogatego bufetu 
- przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego na 33 wyspach, wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 
w programie m.in. Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie  
Muzeum Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowymi okrętami wod-
nymi, podwodnym tunelem w którym można podziwiać wrak żaglowca na dnie 
morza, z bogatą kolekcją broni białej, armat. Dla zwiedzających przygotowano 
symulator statku i warsztat marynarza. Na czas wycieczki wskazane kieszonko-
we na drobne zakupy ok. 100 koron szwedzkich.
- powrót na terminal, kolacja na promie w formie bufetu, wypłynięcie promu z 
Karlskrony. Dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg.
12 dzień - przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniadanie, powrót 
do miast wyjazdu.

PROGRAM FAKULTATYWNY
„Trójmiasto inaczej - odkryj tajemnice otaczającego świata” - cena wy-
cieczki 100 zl.os. Wizyta Parku Linowym - cena 35 zł/os. Szczegółowy pro-
gram na www.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „BAŁTYCKI RELAKS” położony ok. 400 m 
od plaży. Ośrodek dysponuje salą sportowo-taneczną z lustrami, salą kinową, 
boiskami (piłka nożna, badminton, siatkówka, unihokej), placem zabaw, świe-
tlicą, siłownią, tenisem stołowym, piłkarzykami, salą TV, mini zoo, sprzętem 
karaoke, wiatami przy ognisku i grilla. Duzy teren ośrodka jest ogrodzony i mo-
nitorowany.Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. 

Ośrodek Wczasowy „KLIF”, położony ok.250 m od plaży. Ośrodek dysponuje 
salą TV, salą gier zręcznościowych, salą dyskotekową, stołówką.  Teren wokół 
ośrodka jest ogrodzony, z placem zabaw, boiskami do siatkówki i koszykówki, 
wydzielonym miejscem na ognisko. Pokoje 2,3,4- osobowe z łazienkami.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie i podwieczorek w stołówce ośrodka, pierwsze świadczenie – kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu

TRANSPORT
PKP + autokar. Dopłaty do transportu: Warszawa +100 zł, Łódź, Piotrków 
Trybunalski,  Bydgoszcz, Toruń +120 zł, Kraków, Katowice, Kielce, Często-
chowa, Wrocław, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg, Siedlce, Szczecin, 
Białystok, Olsztyn, Opole, Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom +150 
zł, Gdańsk +60 zł. Wyjazdy z poszczególnych miejscowości 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.

UWAGI
Uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne legitymacje szkolne, 
chętni na wycieczkę do Szwecji ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport), zbiórki i wyjazdy będą podane na 5 dni przed wyjaz-
dem. Uczestnikami kolonii mogą być również osoby z dietą wegetariańska, 
wegańską, bezglutenowa, jednak prosimy o podanie tej informacji w mo-
mencie zawierania umowy.

Ceny w PLN 
od osoby za turnus

(10 / 12 dni)

BAŁTYCKI RELAKS
bez wycieczki do Szwecji / z wycieczką do Szwecji

do 15.03.19 do 15.04.19 Cena 

1 25.06-04.07/06.07 1280/1630 1330/1680 1380/1730

2 05.07-14.07/16.07 1280/1630 1330/1680 1380/1730

3 15.07-24.07/26.07 1280/1630 1330/1680 1380/1730

4 25.07-03.08/05.08 1280/1630 1330/1680 1380/1730

5 04.08-13.08/15.08 1280/1630 1330/1680 1380/1730

6 14.08-23.08/25.08 1280/1630 1330/1680 1380/1730

wiek 
uczestników
7-13 lat

14-18 lat

czas 
trwania

10/12 dni

!
do 15.04.2019 -60 złdo 15.03.2019 -100 zł

Ceny w PLN 
od osoby za turnus

(10 / 12 dni)

KLIF
bez wycieczki do Szwecji / z wycieczką do Szwecji

do 15.03.19 do 15.04.19 Cena 

1 04.08-13.08/15.08 1350/1700 1400/1750 1450/1800



POLSKA

15

POLSKA

NIECHORZE - jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk mor-
skich w województwie zachodniopomorskim. Należy do najczęściej odwie-
dzanych miejscowości ze względu na piękne,  szerokie i piaszczyste plaże. 
Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. 
W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka 
wąskotorowa. 

PROGRAM Nadmorska Przygoda
ATRAKCJE
- Wycieczka autokarowa do Niemiec „Cesarskie Kąpieliska”. Herings-
dorf - Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term 
Bałtyckich: 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma 
ślizgami, ogród wodny, hydromasaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku 
(wymagane 10 Euro na wstęp), spacer po najdłuższym molo w Europie w 
Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np. Cesar-
ski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem na 
wyspę Uznam. 
- Wycieczka do Międzyzdrojów i na wyspę Wolin. W Międzyzdrojach zo-
baczymy molo, Aleję Gwiazd. W Wolińskim Parku Narodowym zobaczy-
my Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.
- Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platf orm, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt.
- Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię mor-
ską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 45 metrów, a światło wi-
doczne nawet z odległości 20 mil morskich, 
- Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentują-
ce zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza i Gminy 
Rewal, zobaczymy również pomnik foki Depki.
- Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym można fotografować i 
podpatrywać ptaki.

SPORT 
- Kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, 
- multi -sport: aqua fi tness, aerobic, frisbee, siatkówka, piłka nożna, koszy-
kówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, poran-
ny jogging dla chętnych,
- turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju,
- aquaolimpiada - zawody pływackie.

INTEGRACJA
- animacje przy basenie, gry integracyjne, festi wal karaoke, Mam Talent, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, przeciąganie liny, 
wyścigi w workach, Mafi a, planszówki, speed dati ng – masz tylko 5 mi-
nut, kręcimy zwariowany obozowy fi lmik i wrzucamy na facebooka, ro-
bimy sami pizzę – może kuchnia nam upiecze, baloniada, Wybory Miss i 
Mistera.

CHILL OUT
Spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie, opa-
lanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży, szalone dyskoteki, treningi 
relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowywanie kok-
tajli owocowych, łapanie Pokemonów, karykatura wychowawcy.

PROGRAM Lasertag i Archertag
Obejmuje program Nadmorska Przygoda 

oraz ZAGRAMY W LASERTAG i ARCHERTAG  
Lasertag to laserowy paintball -  gra wykorzystująca repliki broni palnej 
- amunicją nie są tu jednak plasti kowe lub wypełnione farbą kulki, lecz pro-
mienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży 
(brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” 
niż zwykłego paintballa oraz jej programowalność. Czujniki trafi eń zlokali-
zowane są na głowie i na broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w 
terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. 
Archertag – drużynowa gra, która polega na zastrzeleniu przeciwnika 
przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody 
utrudniają to zadanie.
Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń wg wy-
branych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawodnicy grają w formule każdy 
na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafi eń, Medic Box - dwie 
drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża drużyna o 
największej liczbie trafi eń czy Team Game oraz wiele innych.

14

kolonia | obóz młodzieżowy 
Morze Bałtyckie - NIECHORZE

NADMORSKA PRZYGODA | LASERTAG | ARCHERTAG
wiek 

uczestników
7-12 lat

13-18 lat

czas 
trwania

12/13 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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PROGRAM FAKULTATYWNY
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja 

przy min. 25 chętnych
PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena (200 zł + 30 
Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” 
www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 32 Euro na wstęp). Opisy progra-
mów na stronie 19.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy “Marta” www.owmarta.com.pl położony 400 m od morza. 
Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, 
murowanych pawilonach. Pawilony usytuowane są w otoczeniu lasu sosnowego na 
1,5 ha dobrze zagospodarowanej powierzchni. Pokoje 2, 3, 4 - os z łazienkami oraz 
studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie) z łazienkami. Cały teren jest zago-
spodarowany zielenią i ogrodzony. Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki 
i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół do gry w tenisa i miejsce na 
ognisko. Przy ośrodku działa również stołówka i kawiarnia.

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w 
dniu wyjazdu, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane

TRANSPORT
autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź bez do-
płat. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, 
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warsza-
wa + 100 zł, Toruń + 50 zł, Poznań + 50 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 
zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, 
Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100 
zł, Radom + 100 zł, Radomsko + 80 zł, Konin + 50 zł, Skierniewice + 80 zł, 
Białystok + 200 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Roz-
kład jazdy na stronie www.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę 
powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wy-
chowawcy) • opieka medyczna • ratownik• ubezpieczenie Signal Iduna 
(NNW 5000 zł) • składka na TFG - 0 zł • podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, obli-
gatoryjnej opłaty 15 Euro za wstęp do Cesarskich Kąpielisk, opłat za do-
datkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 2,5% wartości imprezy. 

Nr
Terminy

Ceny w PLN  
od osoby

Ilość 
dni

NADMORSKA PRZYGODA 
 + CESARSKIE KĄPIELISKA

LASERTAG I ARCHERTAG 
+ CESARSKIE KĄPIELISKA

Cena  
do 15.03.2019

Cena  
do 15.04.2019 Cena Cena  

do 15.03.2019
Cena  

do 15.04.2019 Cena

1 23.06 - 04.07 12 1495 1545 1595 1545 1595 1645

2 05.07 - 17.07 13 1595 1645 1695 1645 1695 1745

3 18.07 - 30.07 13 1595 1645 1695 1645 1695 1745

4 31.07 - 11.08 12 1545 1595 1645 1595 1645 1695

+ obligatoryjnie 15 Euro na wstęp do Cesarskich Kąpielisk
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UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną, a przy zagranicznych 
wyjazdach wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagane są pieniądze na wstęp. Programy fakultatywne odby-
wają się przy min. 25 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obo-
wiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.
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POLSKA

POGORZELICA - miejscowość wczasowo-wypoczynkowa w województwie 
zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory klimatyczne, kra-
jobrazowe, turystyczne przyciągają rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, 
wydmy porośnięte lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu i zdrowe-
mu wypoczynkowi. 

PROGRAM KOLONII „FABRYKA ATRAKCJI”
ATRAKCJE
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskie-
go, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości 
z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, 
molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika 
WNMP, Baszta Lontowa
- Wycieczka do Trzęsacza: ruiny średniowiecznego kościółka zniszczone-
go przez proces abrazji, zwiedzanie jedynego w Europie Multi medialnego 
Muzeum 15-go Południka, 
- Park Linowy: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platf orm, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt
- Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim – jedna z najwięk-
szych atrakcji na Wybrzeżu, przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowo-
zem po ponad 100 letniej trasie kolejowej.
- Wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni - domu dla kilkudzie-
sięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z całego świa-
ta. Dostępnych na wyciągnięcie ręki!, spacer po Niechorzu, wejdziemy na 
drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską,
- Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatrywanie pta-
ków w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków ptaków),
- Rejs statkiem pirackim po morzu,
SPORT - kąpiele pod opieką ratownika, multi -sport: aerobic, siatkówka, 
piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się 
w terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aquaolimpiada - zawo-
dy pływackie, wakacyjna olimpiada sportowa, wycieczki rowerowe szlaka-
mi Wybrzeża Rewalskiego.
INTEGRACJA- Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Festi wal Talentów, 
szalone dyskoteki, zabawy integracyjne,  baloniada, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, gry, konkursy, gry terenowe, konkurs na najfajniejszą rzeźbę w 
piasku oraz wiele innych.

PROGRAM OBOZU „FABRYKA ATRAKCJI”
ATRAKCJE
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskie-
go, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości 
z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, 
molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika 
WNMP, Baszta Lontowa.
- Zagramy w LaserTag  - czyli tzw. laserowy paintball -  gra wykorzystu-
jąca repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak plasti kowe lub wypeł-
nione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, 
bezpieczne dla młodzieży (brak urazów), Dodatkowymi zaletami jest dużo 
większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej programowal-
ność. Czujniki trafi eń zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy 
się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje 

to nieskończone możliwości. Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez 
żadnych ograniczeń wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawod-
nicy grają w formule każdy na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą 
trafi eń, Medic Box - dwie drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do 
bazy, zwycięża drużyna o największej liczbie trafi eń czy Team Game oraz 
wiele innych.
- Wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni - to domu dla kilku-
dziesięciu gatunków swobodnie latających motyli egzotycznych z całego 
świata. Dostępnych na wyciągnięcie ręki!, spacer po Niechorzu, wejdzie-
my na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską, 
- Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek 
itp., to system przeszkód linowych i  platf orm, uczestnicy wyposażeni są w 
profesjonalny sprzęt,
- Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatry-
wanie ptaków w  rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków 
ptaków),
SPORT - kąpiele pod opieką ratownika, multi -sport: aqua fi tness, aero-
bic, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aqu-
aolimpiada - zawody pływackie.
INTEGRACJA - animacje przy basenie, gry integracyjne, festi wal karaoke, 
Mam Talent, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, 
przeciąganie liny, Mafi a, planszówki, speed dati ng – masz tylko 5 minut, 
kręcimy zwariowany obozowy fi lmik, robimy sami pizzę – może kuchnia 
nam upiecze 
CHILL OUT - spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze 
zdjęcie, opalanie się w „zebrę” nad basenem i na plaży, szalone dyskoteki, 
treningi relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowy-
wanie koktajli owocowych, wkręcanie znajomych, łapanie Pokemonów.

DODATKOWE ATRAKCJE 
YOU CAN DANCE + 100 zł/ os: zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z 
instruktorem (ok. 8 godzin) Videoclip Dance, Hip-Hop, Show Dance, Fun-
ky, Lati no Mix, Break Dance,  konkursy taneczne z nagrodami, taniec  jest 
przeplatany z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz wytrzymałościowy-
mi, na zakończenie dla chętnych turniej tańca.
WARSZTATY PŁYWACKIE „JAK RYBA W WODZIE” + 120 zł/os - (tylko dla gru-
py kolonijnej) (8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka, realizacja przy 
min. 8 os.): doskonały sposób, aby szybko nauczyć się pływać w miłym towa-
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FABRYKA ATRAKCJI | SPORT | INTEGRACJA
wiek 

uczestników
7-12 lat

14-17 lat

czas 
trwania

12/13 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

kiełbasek, gry, konkursy, gry terenowe, konkurs na najfajniejszą rzeźbę w 

Skansenu Morskie-
, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości 

z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, 
 – Ratusz, gotycka Bazylika 

 -  gra wykorzystu-
jąca repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak plasti kowe lub wypeł-
nione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, 
bezpieczne dla młodzieży (brak urazów), Dodatkowymi zaletami jest dużo 
większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej programowal-
ność. Czujniki trafi eń zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy 
się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje 

py kolonijnej) (8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka, realizacja przy 
min. 8 os.): doskonały sposób, aby szybko nauczyć się pływać w miłym towa-
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • 
opieka pedagogiczna (kierownik i wychowawcy, 1 na ok. 15 uczestni-
ków) • opieka medyczna • ratownik • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 
5000 zł) • składka na TFG - 0 zł • podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat 
za wycieczki i profi le fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji 2,5%wartości imprezy. 
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rzystwie, nauka i doskonalenie stylów pływackich: stylem dowolnym (kraul), 
stylem klasycznym (żabka), stylem motylkowym (delfi n), nauka nawrotów 
pływackich i skoków startowych, poznanie podstaw nurkowania, poprawa po-
ziomu wydolności fi zycznej i siły mięśniowej, poprawa sprawności układu od-
dychania, kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku, 
korygowanie wad postawy, ćwiczenia wypornościowe, ćwiczenia oddechowe, 
napędowe, na koniec – zawody pływackie o puchar „Złotej Otylii”. 
ZAGRAMY W LASERTAG +40 zł/os - czyli tzw. laserowy paintball - gra wyko-
rzystująca repliki broni palnej - amunicją są tu promienie podczerwone, cał-
kowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi 
zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej pro-
gramowalność. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz 
mieszkalnym. Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych ograniczeń 
wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch - zawodnicy grają w formule każ-
dy na każdego, wygrywa osoba z największą liczbą trafi eń, Medic Box - dwie 
drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, zwycięża drużyna o naj-
większej liczbie trafi eń czy Team Game oraz wiele innych.
KRĘGLE + 15 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 1 godz. gry, min. 8 os.
AQUAPARK SANDRA SPA +30 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 90 min. 
zabawy, min. 8 os.

PROGRAM FAKULTATYWNY
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 
25 chętnych: „CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term 
Bałtyckich Cena (70 zł + 10 Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” 
www.heide-park.de Cena (200 zł + 30 Euro na wstęp). PARK ROZRYWKI I WYPO-
CZYNKU „TROPICAL ISLANDS” www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 32 Euro na 
wstęp). Opisy programów na stronie 19.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” www.dziejbalesna.pl 
usytuowany w pięknym lesie sosnowym ok. 200 metrów do morza. Śpimy w muro-
wanym Pawilonie „A”  -  pokoje 4,5 - osobowe z łazienkami lub w domach cam-
pingowych po remoncie, składające się z pokoju 3 i 5 os., każdy pokój z łazienką i 
tarasem. Świetnie wyposażony ośrodek dysponuje: stołówką, salą dyskotekową z 
lustrami, świetlicami z ekranami i telebimami, boiskami sportowym: boisko do piłki 
nożnej, koszykówki, do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci,  miejscem na ognisko, 
stołem do tenisa oraz basenem letnim o wymiarach 20 x 8,5 m. Duży teren ośrodka 
(2 ha) jest ogrodzony i dozorowany. Na miejscu darmowe WIFI. Pawilon A – zakwate-
rowanie w terminach: 05.07-17.07; 18.07-30.07; 31.07-11.08. Domki campingowe 
– zakwaterowanie w terminach: 23.06-04.07.; 12.08-23.08.

WYŻYWIENIE

4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu, śniada-
nia i kolacje w formie bogatego bufetu, obiady serwowane.

TRANSPORT
autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź bez dopłat. 
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, busem, 
FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warszawa + 100 zł, 
Toruń + 50 zł, Poznań + 50 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 zł, Katowice + 100 
zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100 zł, Radom + 100 zł, Radom-
sko + 80 zł, Konin + 50 zł, Skierniewice + 80 zł, Białystok + 200 zł. Dojazd własny 
– zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifi kacyjną. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód osobisty oraz pienią-
dze na wstęp. Programy i dodatkowe atrakcje odbywają się przy min. 15 uczest-
nikach, wycieczki fakultatywne przy min. 25 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z 
antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Nr
Terminy

Ceny w PLN 
od osoby

Ilość 
dni

FABRYKA ATRAKCJI
Cena 

do 15.03.2019
Cena 

do 15.04.2019 Cena

1 23.06 - 04.07 12 1595 1645 1695

2 05.07 - 17.07 13 1695 1745 1795

3 18.07 - 30.07 13 1695 1745 1795

4 31.07 - 11.08 12 1595 1645 1695

5 12.08 - 23.08 12 1545 1595 1645

ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • 
opieka pedagogiczna (kierownik i wychowawcy, 1 na ok. 15 uczestni-
ków) • opieka medyczna • ratownik • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 

 (płatne tylko na miejscu) – 90 min. 

zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 
 Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term 

PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” 
ARK ROZRYWKI I WYPO-

 www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 32 Euro na 

 www.dziejbalesna.pl 
usytuowany w pięknym lesie sosnowym ok. 200 metrów do morza. Śpimy w muro-

domach cam-
po remoncie, składające się z pokoju 3 i 5 os., każdy pokój z łazienką i 

tarasem. Świetnie wyposażony ośrodek dysponuje: stołówką, salą dyskotekową z 
lustrami, świetlicami z ekranami i telebimami, boiskami sportowym: boisko do piłki 
nożnej, koszykówki, do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci,  miejscem na ognisko, 

 o wymiarach 20 x 8,5 m. Duży teren ośrodka 

zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z 
antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

CENA NIE ZAWIERA
za wycieczki i profi le fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji 2,5%wartości imprezy. 
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rowanie w terminach: 05.07-17.07; 18.07-30.07; 31.07-11.08. Domki campingowe
– zakwaterowanie w terminach: 23.06-04.07.; 12.08-23.08.

WYŻYWIENIE

Nr

1

2

3

4

5

(2 ha) jest ogrodzony i dozorowany. Na miejscu darmowe WIFI. 
rowanie w terminach: 05.07-17.07; 18.07-30.07; 31.07-11.08. rowanie w terminach: 05.07-17.07; 18.07-30.07; 31.07-11.08. 
– zakwaterowanie w terminach: 23.06-04.07.; 12.08-23.08.
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PROGRAM
W trakcie pobytu w Łukęcinie (1-10 dzień):
- wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”: - zwiedzanie For-
tu Gerharda pod opieką „podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy poznają 
historię Muzeum w czasie marszruty po wnętrzach Fortu, przechodzą jed-
nocześnie kilka prób, w końcu otrzymują nominację na stopień wojskowy. 
Następnie wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin i zwiedzanie w 
interaktywny sposób kompleksu podziemnych korytarzy, w Międzyzdro-
jach spacer Promenadą Gwiazd i zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, 
później niesamowita podróż w czasie w cyfrowym Planetarium, następnie 
wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego 
- kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
- zajęcia na boiskach sportowych
- warsztaty planszomaniaka – niewyczerpaną kopalnię dobrej rozryw-
ki, rywalizacja uczestników „na planszy” wyłoni Kolonijnego Mistrza Gier 
Planszowych 
- zespołowe gry sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, siatkówka plażowa
- Wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wodzie, szu-
kanie ukrytego skarbu 
- Kosmiczna Ekspedycja – kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, ko-
smiczna dyskoteka
- zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
- Zajęcia na odkrytym basenie i aktywne plażowanie nad morzem - oswa-
janie z wodą, doskonalące umiejętności pływania, pływanie rekreacyjne,  
gry i zabawy na plaży i w wodzie np. szukanie fantów, wyścigi rzędów, oko-
pywanie, przetaczanie, skoki w dal, przeciąganie liny, piłka nożna, wodna, 
siatkówka plażowa, zawody Strongmenów
- balonowa bitwa wodna 
- aquaolimpiada - zawody pływackie, wakacyjna Olimpiada sportowa, 
konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, festi wal Talentów , dyskoteki, 
zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz z grą 
terenowe, gry, konkursy, zawody
10-go dnia po obiedzie przejazd do Świnoujścia:
- odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład, zakwatero-
wanie w kabinach, kolacja, wyjście promu w morze, czas wolny, nocleg
11 dzień - 06.30 przypłynięcie do Ystad; 06.00 – 07.30 śniadanie, opusz-
czenie promu; przejazd do Malmö – krótkie zwiedzanie miasta, gdzie wi-
zytówką jego zabytkowej części jest Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski 
rynek Stortorget oraz budynek Turning Torso, który jest najwyższym bu-
dynkiem mieszkalnym w Szwecji. Przejazd jednym z najdłuższych połączeń 
między lądami w Europie – mostem Öresund do Kopenhagi. Zwiedzanie 
Kopenhagi – jedno z największych miast Skandynawii, położone malow-
niczo nad cieśniną Sund. Strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syren-
ka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii zobaczymy także m.in.: 
Fontannę Bogini Gefi on, Pałac Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się 
odprawa Gwardii Królewskiej, a także siedzibę Parlamentu – Zamek Chri-
sti ansborg i XVIII wieczną dzielnicę portową Nyhavn (sugerowane kieszon-
kowe 300 koron duńskich). Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wstę-
pu do Oceanarium – 45 zł.
Ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi, powrót do Szwecji mostem Öresund, prze-
jazd do Ystad; 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie 
uczestników wycieczki na pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabi-

nach, kolacja, 22.30 wypłynięcie promu w morze; czas wolny, nocleg.
12 dzień - 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia; 06.00 – 07.00 śniadanie, 
opuszczenie promu. Przejazd  do miast wyjazdowych 

PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - 100 zł. Park Rozrywki Heide 
Park (Niemcy) 200 zł + 30 Euro. Tropical Island 180 zł + 35 Euro. Lasertag, 
Archertag - 40 zł. Militarna Przygoda w Chełmie Gryfi ckim - 70 zł.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy „Wrzos” (owwrzos.ta.pl) jest doskonałym miejscem cało-
rocznego wypoczynku , położonym na terenie lasu iglastego w odległości 200m 
od plaży, swoim położeniem zapewnia ciszę, relaks i doskonały wypoczynek. 
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z łazienkami i telewizorami. 
Ośrodek dysponuje: salą konferencyjną, świetlicami, jadalnią, kawiarnią, salą 
dyskotekową, basenem letnim, siłownią, jacuzzi, kortem tenisowym, stołem 
do gry w bilard, stołem do tenisa stołowego, miejscem do grillowania, placem 
zabaw, boiskami do piłki nożnej, kosza, siatkówki, plażowej, badmintona. 

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze świadczenie – kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu 
wyjazdu (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stołu).

TRANSPORT
a/ Trasa główna PKP: Warszawa – Kołobrzeg lub Świnoujście  –  wyjazdy 
rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia 
turnusu, cena + 100 zł. b/ Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS: 
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, c/ Lublin, Kraków, Katowice, 
Kielce, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Opole, Zielona Góra, Białystok, 
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnów + 150 zł , Gdańsk + 120 zł. 
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są przy zgłoszeniu się 
minimum 5 osób, W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach anteno-
wych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem.

UWAGI
W trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty. 
Wszystkie imprezy fakultatywne  odbywają się w przypadku zgłoszenia się mini-
mum 20 uczestników
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kolonia | obóz młodzieżowy
Morze Bałtyckie - ŁUKĘCIN 

WYPOCZYNEK NAD MORZEM | PROMOWA WYPRAWA | MALMO i KOPENHAGA

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • opieka peda-
gogiczna • opieka medyczna • ratownik • ubezpieczenie (w kraju NNW 5000 zł, za 
granicą dodatkowo KL 10 000 Euro) • składka na TFG - 10 zł • podatek VAT. CENA 
NIE ZAWIERA: opłat za imprezy fakultatywne, dopłat do wyjazdu z poszczególnych 
miast, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,5% wartości imprezy. 

Termin do 15.03.19 do 15.04.19 Cena 

05.07-16.07 1790 1840 1890

15.07-26.07 1790 1840 1890

24.07-04.08 1790 1840 1890

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

wiek 
uczestników
7-13 lat

14-18 lat

czas 
trwania

12 dni

Istnieje możliwość uczestnictwa w turnusach bez wyjazdu do Danii - 
oferta dostępna na stronie www.
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kolonia | obóz młodzieżowy
Morze Bałtyckie - Chłapowo k/Władysławowa

PROGRAM 
- WYCIECZKA DO SZWECJI - KARLSKRONA promem Stena Line odbywają-
ca się na zakończenie turnusu. Program rejsu: 
9 lub 10 dnia turnusu po obiedzie wykwaterowanie z pensjonatu, transfer do 
terminalu w Gdyni, zaokrętowanie na prom Stena Line, wieczorem wypłynięcie 
z portu w Gdyni do Karlskrony, kolacja, dyskoteka, nocleg w kabinach 4-os. we-
wnętrznych, śniadania  w formie bogatego bufetu, kolacje – wybór z 3 dań.
11 dnia turnusu - śniadanie, wpłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie mia-
sta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położonego na 
33 wyspach: Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy,  zwiedzanie  Muzeum Mor-
skiego z kolekcją łodzi podwodnych, galeonów, podwodnym tunelem, w 
którym można podziwiać na dnie morza wrak żaglowca, z bogatą kolekcją 
broni, armat, symulator statku i warsztat marynarza. Powrót na terminal 
w Karlskronie, zaokrętowanie, kolacja na promie, dyskoteka, nocleg w ka-
binach 4-os. wewnętrznych, 
11 lub 12 dnia turnusu - śniadanie + suchy prowiant, przypłynięcie do Gdy-
ni, powrót wg rozkładu jazdy.
 - PÓŁWYSEP HELSKI – wycieczka: w programie port jachtowy i rybacki, 
latarnia morska, fortyfi kacje obronne wybrzeża na Helu, FOKARIUM na 
Helu – będziemy podziwiać foki, które trafi ają tutaj, znalezione na bałtyc-
kich plażach chore lub ranne, aby w spokoju dojść do zdrowia. Tutaj też się 
rozmnażają a małe wracają do naturalnego środowiska. 
- WŁADYSŁAWOWO I CETNIEWO - spacer po Władysławowie, port rybac-
ki, zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
polskich sportowców, Dom Rybaka – wieża widokowa, Muzeum Motyli - 
zbiory motyli i owadów pochodzących z całego świata, wystawa Magiczny 
Zawrót Głowy - to miejsce, w którym odkryjecie tajemnice iluzji optycz-
nych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików.
ATRAKCJE:
- KASZUBSKIE KLIFY – spacer odcinkiem wybrzeża klifowego w okolicach 
Cetniewa, będącym częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Poszu-
kiwanie roślin charakterystycznych dla warunków nadmorskich. 
PRZYLĄDEK ROZEWIE I LATARNIA MORSKA - wycieczka plażą do najbar-
dziej na północ wysuniętego obszaru Polski zwanego przylądkiem Roze-
wie, zwiedzanie latarni morskiej o wysokości 33 m.
SPORT: Kąpiele w morzu pod opieką ratownika, multi -sport: aerobic, fris-
bee, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, poranny jogging dla chętnych, turniej grup w 
Wakacyjnym Czteroboju,
INTEGRACJA: gry integracyjne, festi wal karaoke, Mam Talent, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, przeciąganie liny, wyścigi 
w workach, Mafi a, planszówki, speed dati ng – masz tylko 5 minut, kręcimy 
zwariowany obozowy fi lmik i wrzucamy na facebooka, robimy sami pizzę – 
może kuchnia nam upiecze, baloniada, Wybory Miss i Mistera.
CHILL OUT: spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze 
zdjęcie, opalanie się w „zebrę”, szalone dyskoteki w ośrodku, dla chęt-
nych (min. 16 lat) dyskoteki w klubach Władysławowa oraz Beach Party 
w namiotach na plaży (ewentualne wstępy płatne we własnym zakresie), 
treningi relaksacyjne, obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowy-
wanie koktajli owocowych, łapanie Pokemonów, karykatura wychowawcy, 
wieczorek fi lmowy.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant na drogę po-
wrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kierownik i wycho-
wawcy, 1 na ok. 15 uczestników) • opieka medyczna • ratownika • ubezpie-
czenie Signal Iduna (NNW 5000 zł) • podatek VAT • składka na TFG 10 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat 
za wycieczki i profi le fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji 2,5% wartości imprezy. 

Terminy Ilość 
dni

Cena 
do 15.03.19 Cena do 15.04.19 Cena

23.06-04.07 12 1445 1495 1545

02.07-12.07 11 1395 1445 1495

10.07-21.07 12 1495 1545 1595

19.07-29.07 11 1395 1445 1495

27.07-06.08. 11 1395 1445 1495

04.08-15.08 12 1445 1495 1545

ZABAWA NAD MORZEM + WYCIECZKA PROMEM DO SZWECJI

ZAKWATEROWANIE
Dom Kolonijny „Jar” www.jar.lezak.pl usytuowany w Chłapowie, w dzielni-
cy willowej, w odległości ok. 200 m od plaży i ok. 3 km od centrum Władysła-
wowa. Przygotowany jest na wypoczynek dzieci i młodzieży. Zakwaterowa-
nie w pokojach 3,4 os. z łazienkami i TV. Na miejscu: basen kryty, stołówka, 
świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny i dyskotekowy, stół do tenisa, 
piłkarzyki. Obiekt ogrodzony, bezpieczny, na jego terenie miejsce do grillo-
wania, mini plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 

WYŻYWIENIE
podczas pobytu trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 
serwowane) + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu wyjaz-
du, ostatnie - śniadanie na promie + suchy prowiant na powrót.

TRANSPORT
Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  Łódź, Toruń -  bez 
dopłat. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, 
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warszawa + 
100 zł, Poznań + 100 zł,  Lublin + 100 zł, Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, Wro-
cław + 100 zł, Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice 
+ 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100 zł, Radom + 100 zł, Radomsko + 80 
zł, Konin + 50 zł, Skierniewice + 80 zł, Białystok + 200 zł. Dojazd własny – zniżka 
70 zł od ceny autokarowej. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifi kacyjną. Wymagany jest ważny 
paszport lub dowód osobisty. Kieszonkowe na drobne zakupy ok. 100 koron 
szwedzkich. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godzi-
ny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystają-
ce z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

PROGRAM FAKULTATYWNY
AQUAPARK REDA - Cena 90 zł/os. REJS SZYBKĄ ŁODZIĄ MOTOROWĄ RIB - 
Cena 70 zł/os, TRÓJMIASTO  - cena 80 zł/os.
Szczegółowe opisy programu fakultatywnego dostępne są na www.

wiek 
uczestników
10-13 lat
14-18 lat

czas 
trwania

11/12 dni
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!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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Wypoczynek w Krasnobrodzie to czyste powietrze, malownicze lasy i 
mnóstwo możliwości do spędzania czasu wolnego. Czeka tu na Was zalew 
z piaszczystymi plażami, wiele atrakcji sportowych, rekreacyjnych dzięki, 
którym ciekawie spędzicie wakacje.

PROGRAM
WYCIECZKI
- Zamość – zabytek UNESCO z  zachowanymi murami obronnymi, basti o-
nami kryjącymi wojenne historie, Ratuszem i kolorowym rynkiem.  
- Zoo w Zamościu, gdzie odwiedzimy mnóstwo egzotycznych zwierząt; 
wielbłądy, różne małpy, kolorowe legwany. Zobaczycie również na żywo 
bohaterów z bajek: Pingwiny z Madagaskaru ( Król Julian, Lew Alex, Żyrafa 
Melman, Zebra Marti  ).
- Roztoczański Park Narodowy, gdzie w Ośrodku Edukacyjnym w Zwie-
rzyńcu dowiemy się jakie zwierzę możemy spotkać na szlaku, poznamy 
jego zwyczaje i co zrobić jak spotkamy je podczas naszej wędrówki.
- Śladami Dinozaurów- przejdziemy się ścieżką dinozaurów, gdzie zoba-
czycie jak wyglądały i jak ogromne były najciekawsze z nich.
- Kamieniołomy - wejście na basztę z widokiem na Krasnobród.
- Kapliczka Św. Rocha z Francji.

NA SPORTOWO
- sportowa olimpiada – mnóstwo emocji ! Gry zespołowe, tor przeszkód, 
badmington, ping pong, piłkarzyki.
- siatkówka plażowa
- imprezy plenerowe organizowane na plaży m.in. zumba na plaży
Dla chętnych (dodatkowo płatne):
- wypożyczalni sprzętów wodnych dla znudzonych leniwym plażowaniem
- park linowy – kilka tras, gdzie przeżyjesz przygodę i dreszczyk emocji, ok. 
20-30 zł w zależności od trasy.
- ścianka wspinaczkowa dla odważnych przyszłych alpinistów, ok. 10 zł/3 
próby.

INTEGRACYJNIE
- poznajmy się na wesoło – zabawy integracyjne 
- razem raźniej – konkursy plastyczne, techniczne w grupach- NAGRODY.

KREATYWNIE I ARTYSTYCZNIE
- słodko słodko, czyli produkcja własnych lizaków i pokaz w Manufaktu-
rze Słodyczy
- pokazy mody Eko – tworzenie kreacji z materiałów naturalnych i z re-
cyklingu
- origami – ozdoby prosto z Japonii
- nie taki balon prosty jak się wydaje…składanie balonów (m .in. zwierzę-
ta, kwiaty)
- drugie życie – przedmioty codziennego użytku ze zużytych rzeczy
- świat na kolorowo – witraże okienne z bibuły
- podróż do Wenecji – tworzenie masek 
- wyścig łódek zbudowanych z naturalnych materiałów
- lataj wysoko – miejmy nadzieję ;), czyli zbuduj swój własny latawiec

ROZRYWKOWO
- do odważnych parkiet należy – DYSKOTEKI
- zostań pełnoprawnym obozowiczem, czyli CHRZEST kolonijny
- wielkie przebieranie, czyli WYBORY MISS I MISTERA kolonii na wesoło 
- zgaduj kto, gdzie, który czyli KALAMBURY
- każdy coś w sobie ma, czyli TALENT SHOW
- śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…, czyli KARAOKE 
dla każdego
- Dobrej nocki, czyli SEANSE FILMOWE
- nie dla wegetarian ;) czyli OGNISKO z pieczeniem kiełbasek

DLA LENIUCHA
- plażowanie nad zalewem
- rzeźby z piasku
- szlaki piesze pośród pól i bujnych lasów, gdzie znajdziecie leśne skarby - 
jeżyny, jagody, grzyby oraz usłyszycie, a nawet spotkacie mieszkańców lasu.
- kąpiele w zmodernizowanych basenach ze zjeżdżalnią na Wyspie (wstęp 
ok. 12 zł.)
- przejażdżka bryczką- jak za dawnych czasów przejażdżka polną drogą 
wśród lasów, ok. 25 zł/osoba.
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kolonia 
Roztocze - KRASNOBRÓD

WYCIECZKI PO ROZTOCZU | ŚLADAMI DINOZAURÓW

wiek 
uczestników
7-13 lat

czas 
trwania

11 dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 złdo 15.02.2019 -150 zł
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ŚWIADCZENIA W CENIE
•  transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • opieka 
pedagogiczna • opieka medyczna • ubezpieczenie TU Europa (NNW 10 000 
zł, w tym NWS 6000 zł) • składka na TFG - 0 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat za 
wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% wartości 
imprezy, gwarancji niezmienności ceny +50 zł.

Terminy
Ceny w PLN 

od osoby
za turnus

KOLONIE

do 15.02.18 do 15.03.19 do 15.04.19 Cena regularna

1 05.07-15.07 1235 1285 1335 1385
2 16.07-26.07 1235 1285 1335 1385
3 27.07-06.08 1235 1285 1335 1385
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ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Gościniec Pod  Bocianem” to nowy obiekt w Krasnobrodzie 
położony ok. 5 min spacerem od zalewu. Na terenie obiektu znajdują się : 
stołówka, miejsce na ognisko i grilla, tenis stołowy, piłkarzyki.  Zakwatero-
wanie w nowych pokojach 2-4 osobowych z łazienkami  i TV.

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie  (pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek śniadanie w dniu odjazdu + prowiant na drogę powrotną). Smaczna,  
domowa kuchnia dostosowana pod małych łasuchów i niejadków.

TRANSPORT
Autokar. Miejsca wyjazdowe potwierdzone: Lublin, Zamość - bez dopłat, 
Warszawa +130 zł, Łódź + 140 zł, Piotrków Tryb. +120 zł, Radom +80 zł,  
Puławy +50 zł. Miejsca do potwierdzenia: Chełm +75 zł, Rzeszów +80 zł, 
Katowice +170 zł, Kraków +150 zł, Tarnów +120 zł, Opole +190 zł, Wrocław 
+200 zł, Poznań + 200 zł, Konin +170 zł, Włocławek +190 zł, Toruń +190 zł, 
Bydgoszcz + 190 zł, Gdańsk 200 zł;  zniżka na dojazd własny: 50 zł .Trans-
port na niektórych odcinkach może być realizowany pod opieką osoby do-
rosłej innym środkiem transportu niż autokar np. mikrobusem, PKP, PKS, 
samochodem osobowym.  

UWAGI
Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkol-
nej. Bagaż do autokaru – bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny 
do autokaru mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodat-
kowo można zabrać poduszkę, kocyk.
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PROGRAM dla wszystkich
Dla uczestników wszystkich grup zrealizujemy dwie wycieczki wolnobież-
ną kolejką turystyczną lub autokarem: jedną do starej pracowni garncar-
skiej w Łążku Garncarskim, drugą na Porytowe Wzgórze, do Momot i 
Szklarni. Dla zainteresowanych historią przygotujemy wycieczkę auto-
karową (do wyboru): Zamość, Kazimierz Dolny, Łańcut, Sandomierz, 
Lublin. Na aktywnych czekają zajęcia sportowe: tenis stołowy, ziemny, 
badminton, siatkówka plażowa, wycieczki piesze i rowerowe, ogniska, pod-
chody, questi ngi, gry i zabawy, olimpiady sportowe, dyskoteki, wieczorki 
integracyjne i tematyczne, karaoke. W Parku Rekreacji Zoom Natury w 
centrum edukacji aktywnej można będzie poznać świat przyrody poprzez 
aktywne doświadczanie i eksperymentowanie. Znajduje się tam również 
jeden z najatrakcyjniejszych parków linowych o wysokim poziomie bezpie-
czeństwa, plac energii z fontannami, trasy rowerowe i spacerowe, siłownia 
zewnętrzna tajemniczy exit room, Park Wodny i Park Kreatywny. Piasz-
czysta plaża nad Zalewem Janowskim zachęca do plażowania i kąpieli. 
Kompleks Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich możecie podziwiać 
w trakcie wycieczek pieszych, rowerowych, wypraw samochodami tere-
nowymi, spływów kajakowych i jazd konnych. W pobliżu ośrodka znajduje 
się teren do zajęć paintball, Ośrodek Jeździecki Karino, Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej. Oprócz powyższych atrakcji każda grupa odrębnie realizuje 
swój specjalistyczny program obozu lub kolonii.

Krav Maga (12- 14, 15-18 lat)
Krav Maga – izraelski system samoobrony, walki wręcz. Kładzie nacisk na szybkość, 
wytrzymałość, siłę, dostosowanie form obrony do ataku, koordynację ruchów, lecz 
najważniejsza jest technika. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Podkar-
packiej Szkoły KRAV MAGI – Andrzeja Płazy 2 h dziennie. Uczestnicy poznają pod-
stawowe zasady – przewidywanie zagrożeń, unikanie ich, działanie w stresie. Każdy 
uczestnik otrzyma dyplom ukończenia Letniej Szkoły Krav Magi.

Jazda konna (12-18 lat)
Kurs to 10 godz. lekcyjnych nauki jazdy konnej na ujeżdżalni lub w terenie/tylko dla 
osób zaawansowanych, pod nadzorem instruktorów. Nauka jazdy konnej obejmuje: 
siodłanie koni, dla początkujących jazdę na lonży, stęp, kłus. Dla chętnych zajęcia w 
stajni: czyszczenie i karmienie koni oraz przygotowanie sprzętu. Rodzaj zajęć i ćwi-
czeń ustalają instruktorzy po rozpoznaniu umiejętności jeździeckich uczestników 
obozu. Na zakończenie turnusu wszyscy otrzymują certyfi kat. Uczestnicy powinni 
posiadać toczek, odpowiednie obuwie i spodnie sportowe.

Pływacki, aqua aerobic (7-12 lat, 13-18 lat)
Zajęcia będa ralizowane na krytej pływalni „Otylia” (2x45 min). Jest to nowocze-
sny obiekt sportowy o długości 25 m z sześcioma torami o parametrach olimpij-
skich z torem wypłyconym o głębokości 0,9 m przeznaczonym do nauki pływa-
nia. Pływalnia posiada zjeżdżalnie, spa, bicze wodne, jacuzzi i saune Uczestnicy 
będą się uczyć pod opieką instruktora różnych stylów pływania. AQUA Aerobic 
to ćwiczenia wykonywane w wodzie nazywane czasami gimnastyką wodną, 
będące połączeniem aerobicu i nauki pływania. Tę formę aktywności może 
uprawiać każdy niezależnie od wieku, nawet osoby nie umiejące pływać. Każdy 
uczestnik otrzyma czepek AQUA SPEED typu SHARK oraz dyplom.

Paintball- Survival (14-18 lat)
Ziemia – podczas obozu każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 
kulek, otrzyma sprzęt oraz odzież ochronną, przejdzie fachowe szkolenie z ob-
sługi broni paintballowej, śrutowej, kilku rodzajów łuków, technik maskowania 
w warunkach terenowych. Zdobywanie twierdzy wroga, ochrona prezydenta, 
zdobywanie fl agi przeciwnika, gra terenowa Medicus oraz terenowa zagadka 
kryminalna, rozgrywki na polu paintballwoym, zasady: budowy schronień z 
wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz naturalnego ukształtowania te-
renu, zasady pozyskiwania wody, jej transportu i uzdatniania, rozpoznawania 
dzikich roślin jadalnych i leczniczych, terenoznawstwa, posługiwania się mapą 
i kompasem oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ogień – Do-
wiesz się jak i gdzie najlepiej rozpalić ognisko. Woda – szkolenie z technik prze-
prawowych – przeprawy w ubraniu przez rzeki, grzęzawiska, bagna różnymi 
technikami pod nadzorem ratowników i instruktorów. Powietrze – zajęcia w 
Parku Linowym (minimalny wzrost uczestnika 140 cm, minimalna waga 50 kg). 
Trasa niebieska – 15 przeszkód na wysokości 4-8 m, Trasa czerwona – 16 prze-
szkód,trudna na wysokości 6-10 m. Diabelskie wahadło – gigantyczna huśtaw-
ka o wysokości 17 m. Lot nad zalewem – zjazd tyrolski z wieży o długości 22 m 
nad plażą i częścią zalewu, skok z wieży – pionowy skok w dół z progresywnym 
systemem hamowania. Końcowym etapem szkolenia będą podchody nocne i 
wyprawa samochodem terenowym off -road.

Rowerowo- kajakowy (14-18 lat)
Wycieczki rowerowe są organizowane w grupach 10-13-os z instruktorem, 
na rowerach zakupionych przez biuro. Uczestnicy mogą przywieźdź swo-
je rowery które do transportu musza być złożone. Trasy rowerowe będą 
dostosowywane do możliwości fi zycznych uczestników. Wiodą przez ma-
lownicze tereny lasów janowskich .Pozwolą poznać fl orę i faunę terenu 
dzięki znakomicie przygotowanym ścieżkom przyrodniczym. Trzy spływy 
kajakowe po rzekach Roztocza i Zalewie Janowskim z instruktorami spraw-
dzą i udoskonalą umiejętności wioślarskie. Malownicze tereny, przez ,któ-
re popłyniecie zostawią niezapomniane wrażenia. Na zakończenie turnusu 
zawody kolarstwa terenowego z nagrodami.
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11 dni
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu wg opcji • 
opieka pedagogiczna • instruktorzy • opieka ratownika • opieka medyczna 
• ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 15 000 zł) • 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% war-
tości imprezy, obligatoryjnej kaucji 50 zł, kosztu biletów wstępu ok. 15 zł.

Terminy
Ceny w PLN 

od osoby
za turnus

ROWEROWO  
- KAJAKOWY, 
KRAV MAGA

JAZDA KONNA
PŁYWACKI  

- AQUA 
AEROBIC

PAINTBALL 
-SURVIVAL MOTOCROSS

CENA CENA CENA CENA

1 24.06-04.07 1549 1599 1749 1899
2 05.07-15.07 1549 1599 1749 1899
3 16.07-26.07 1549 1599 1749 1899
4 27.07-06.08 1549 1599 1749 1899
5 07.08-17.08 1549 1599 1749 1899
6 18.08-28.08 1549 1599 1749 1899

+ obowiązkowo ok. 15 zł na wstępy - płatne na miejscu
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Obóz motocrossowy (7-12 lat)
W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych (20 h treningów) pod okiem instruk-
tora z Klubu Motorowego Cross w Lublinie sprawdzisz swoje predyspozycje, 
możliwości fizyczne i odwagę. Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy 
na rowerze. Zapewniamy motocykle o pojemności silnika 90 cm3 oraz 110 cm3, 
obuwie, ochraniacze łokci, kolan, klatki piersiowej, rękawiczki, gogle, kask. Szkolenie 
obejmuje: podstawową obsługę motocykla, ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się, 
poznanie trasy przejazdu, samodzielną jazdę, doskonalenie prawidłowej techniki jaz-
dy. W trakcie obozu dwa wyjazdy na profesjonalny tor motocrossowy w Lublinie 
lub Żółkiewce. Uczestnicy obozu motocrossowego muszą posiadać pisemną zgodę 
rodziców na udział w zajęciach.

PROGRAM FAKULTATYWNY
Jednodniowa wycieczka do Lwowa (wymagany paszport, min. 12 os chętnych) 
+180 zł/os. Wyprawa samochodami terenowymi typu off-road + ok. 30 zł. Zwie-
dzanie Zoom Natury + ok. 28 zł, exit room (od 12 lat) – ok. 15 zł. Park linowy – od 
10- 38 zł. Basen 10 z/h, Kręgielnia 10 zł.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy położony w lesie nad zalewem. Ośrodek posiada Wi-Fi, 
stołówkę, sale do zajęć, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, kort 
tenisowy, wypożyczalnię rowerów, boisko do siatkówki plażowej, saunę, jacuzzi. Jest 
ogrodzony i dozorowany. Obok ośrodka znajduje się strzeżone kąpielisko z piaszczystą 
plażą, profesjonalny park linowy z trasami o różnym stopniu trudności.
PAWILON dla: obozu nauki pływania i aquaaerobic, motocrossu. Pokoje 3, 4, 5-o-
sobowe z łazienkami. DOMKI dla: krav maga, jazda konna, rowerowo-kajakowy, pa-
intball, paintball i survival. Domki drewniane 6 os. typu Krokus lub Narol. Domki Krokus 
posiadają pokój 6 os i łazienkę .Domki NAROL posiadają pokoj 1, 2, 3-os i łazienkę.  

WYŻYWIENIE
3 posiłki+ podwieczorek. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – 
śniadanie w dniu wyjazdu+ prowiant na drogę dla podróży trwającej ponad 5 godz. 

TRANSPORT
Autokar. Wyjazdy z miast: Gdańsk +200 zł, Bydgoszcz +180 zł, Toruń +180 zł, 
Włocławek +150 zł, Poznań +180 zł, Konin +150 zł, Wrocław +180 zł, Opole 
+180 zł, Katowice +150 zł, Kraków +130 zł, Tarnów +100 zł, Rzeszów +80 zł, Łódź 
+130 zł, Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +80 zł, Warszawa +130 zł, Puławy +50 
zł, Lublin +50 zł. Godziny i miejsca zbiórek na www. Planowany przyjazd do 
ośrodka ok. godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 09.00-10.00. 
Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 09.30.

UWAGI
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o 10.00. Przy zakwaterowaniu 
pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu, o ile 
nie zostaną wyrządzone szkody. 
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PROGRAM dla wszystkich
WYCIECZKI
- wycieczka ze zwiedzaniem Zakopanego: Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, 
spacer po Krupówkach, Centrum Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego,
- wizyta w Aquaparku Zakopane - pobyt 2,5 godzinny w kompleksie na 
Antałówce wyposażonym w basen rekreacyjny, basen pływacko-rekre-
acyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy,
- Park Linowy na Gubałówce - wysokościowy tor linowy składający się z 
18 stanowisk: różnego rodzaju mosty, kładki, belki, huśtawki, siatki, zjazdy 
tyrolskie w tym  ekstremalnie szybką 50 metrową tyrolką  z  hamulcem, 
zakończoną lądowaniem w potężnej „wannie” z trocinami – pokonanie 
parku, zajęcia odbywają się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych 
instruktorów,
- wycieczka do Morskiego Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny 
Kościeliskiej lub na Halę Gąsienicową –  w zależności od warunków pogo-
dowych i kondycji uczestników
- wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę i spacer jej grzbietem,
- wycieczki piesze do Tatrzańskiego Parku Narodowego i po okolicy - 
m.in. Wiktorówki, Polana Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, 
Błociska, Gliczarów Górny
- wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasichlu
WESOŁE WIECZORKI
- dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”
- zabawy i konkursy z nagrodami: piżama party, konkurs fryzur i makijażu, 
JANOSIKOWA ADRENALINA
- paintball – gry paintballowe i speedballowe na zamkniętym mini poligo-
nie paintballowym (do dyspozycji 150 kulek, markery, ubranie ochronne), 
- łucznictwo – ćwiczenie celności, strzały do tarczy, 
- strzelectwo – postrzelamy do tarczy z długich i krótkich wiatrówek, kon-
kurs strzelniczy, 
- kule wodne – zoorbing w basenie, wasz błędnik zwariuje.
Uwaga: w terminie 24.08-31.08 Janosikowa Adrenalina nie jest realizowana.

GRY TERENOWE 
- budowanie szałasów dla baców i juhasów,
- nauka rozpalania góralskiej watry,
- podchody terenowe - zbójnicy kontra Harnicy,
- „Janosikowe w górach przeskakiwanie” nauka poruszania się w terenie 
bez mapy i kompasu (z odznaką sprawności),
- budowanie tam na Filipczańskim Potoku. 
SPARTAKIADA SPORTOWA
- turniej piłki siatkowej,
- turniej piłki nożnej,
- turniej badmintona,
- wielobój sprawnościowy,
- bieg 60 m pod górę,
- turniej gry w ping-ponga
- turniej skoków na skakance.
KLUB GÓRALSKI
- zapoznanie się z folklorem podhalańskim - spotkanie z gawędziarzem, 
- „Na góralską nutę”  - góralskie tańce i muzyka, 
- „Czarowanie-góralskie gotowanie” - wspólne gotowanie i konsumowanie 
potraw związanych z tradycją Podhala, poznawanie wyrobu oscypków,
- góralski chrzest kolonijny,
- baśnie i legendy związane z górami, 
- zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją fotografi czną,
- przysmaki górskie,
- pasowanie na górala / góralkę.
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wiek 
uczestników
7-10 lat

11-14 lat

czas 
trwania

8,12,13 
dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd wg opcji • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant 
na drogę powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna 
(kierownik i wychowawcy 1 na 15 uczestników) • opieka medyczna 
• ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 5000 zł) • podatek VAT • składkę 
na TFG.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat 
za wycieczki i profile fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji 2,5% wartości imprezy.

Nr Terminy
Ceny w PLN

Ilość 
dni do 15.03.19 do 15.04.19 CENA

1 23.06 - 04.07 12 1295 1345 1395

2 05.07 - 17.07 13 1345 1395 1445

3 18.07 - 30.07 13 1345 1395 1445

4 31.07 - 11.08 12 1295 1345 1395

5 12.08 - 23.08 12 1245 1295 1345

6 24.08 - 31.08 8 945 995 1045
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PARK LINOWY | AQUAPARK

PROGRAM FAKULTATYWNY
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ - wycieczka autokarowa w Słowackie 
Tatry Wysokie. W programie: Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie – o 
długości 3018 m – zwiedzanie, spacer po Popradzie, wejście do Aquacity 
w Popradzie: łącznie znajduje się tu kilkanaście basenów różnego rodzaju 
– termalnych, krytych i odkrytych, sportowych, relaksacyjnych. Do tego 
plaża, boiska sportowe, 6 zjeżdżalni, place zabaw i ponad 350 wodnych 
atrakcji jak gejzery, hydromasaże czy dysze. Cena: 80 zł + 25 Euro na wstę-
py (dla posiadaczy paszportów lub dowodów osobistych).
ENERGYLANDIA - największy park rozrywki w Polsce www.energylandia.
pl  – wycieczka całodzienna z biletem wstępu na wszystko: 70 atrakcji w 4 
strefach dla każdej grupy wiekowej : Bajkolandia, Familijna, Ekstremalna, 
Wodna – 3 baseny z podgrzewaną wodą. Na miejscu 11 Roller Coasterów, 
40 urządzeń rozrywkowych, 20 interaktywnych gier i zabaw,  kino 7D Pyra-
mid Illusion, Extreme Show, koncerty gwiazd. NOWOŚĆ: Hyperion Roller 
Coaster – 142 km/h, wysokość 77 m.  Cena 120 zł.
RAFTING - kilkugodzinna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu 
Dunajca ze Sromowców do Szczawnicy. Nie siedzimy biernie na drewnia-
nej ławeczce lecz aktywnie bierzemy udział w spływie, decydując o naj-
ważniejszych aspektach tej nietypowej podróży. Każdy uczestnik spływu 
wyposażony jest w kamizelkę asekuracyjną, kask oraz wiosło. Podczas 
spływu na każdym pontonie płynie ratownik lub instruktor kajakarstwa, 
który steruje pontonem oraz dba o bezpieczeństwo uczestników spływu. 
Cena 120 zł.
ZORBING - niepowtarzalna przygoda w dwuosobowej kuli o średnicy 3 me-
trów, toczącej się po zboczu w dużą prędkością - to potężna dawka adrena-
liny i wrażenia nie do opisania. Uczestnicy będą wchodzić do kuli wykona-
nej z dwóch powłok wytrzymałego, gumowego materiału, po czym zostaną 
przypięci pasami, tak aby atrakcja była zupełnie bezpieczna. Zabawa polega 
na staczaniu się z 45-metrowego zbocza w zorbie, która wyposażona jest w 
specjalny system hamowania linami. A wszystko to z pięknym widokiem na 
panoramę Tatr. Cena 35 zł (płatne tylko na miejscu).

ZAKWATEROWANIE
Willa “DANUSIA” - budynek w stylu zakopiańskim; pokoje 3, 4, 5 - osobo-
we z łazienkami lub łazienka przy pokoju przypisana do pokoju. Na miejscu 
regionalna świetlica z TV i sprzętem muzycznym. Teren ogrodzony z bo-
iskiem do grę w piłkę, kosza i szałasem ogniskowym, bezpłatne WIFI.

WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na miejscu (doskonała 
domowa kuchnia do syta)

TRANSPORT
Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, Piotrków Tryb., Często-
chowa, Katowice, Kraków. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 
os. autokarem, busem, Polskim Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezer-
wowane:  z Warszawy + 100 zł,  Kielc + 100 zł, Radomia + 100 zł, Lublina + 100 
zł, Gliwic + 40 zł, Knurowa + 40 zł, Wrocławia + 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola  
+ 100 zł,  Gdyni + 190 zł, Gdańska + 190 zł, Szczecina + 250 zł, Torunia + 190 zł, 
Bydgoszczy + 190 zł, Białegostoku + 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. Rozkład 
jazdy na stronie www.

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. Fakultety 
odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obo-
wiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.
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OPISY ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH I WYCIECZEK
PAINTBALL 3 BLOKI ZAJĘĆ Zajęcia wspólnie przygotowane z instruktorami 
„PaintMe” odbywają się w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Guba-
łówce. Pierwszy blok odbędzie się na polu  o charakterze speedballowym. Te-
ren  niewielki, idealny aby każdy z uczestników mógł przyzwyczaić się do broni. 
Nasi instruktorzy wytłumaczą zasady wychyleń,  komunikacji, oraz pozycji  tak-
tycznych poszczególnych graczy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowa-
nie większy teren,  na którym uczestnicy będą mogli wykorzystywać różnego 
rodzaju kryjówki i barykady. Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych.  
Scenariusze typu: „obrona wzgórza”, „przeprowadzenie Vipa” oraz standardo-
we:”Capture the Flag” „Team Death Match”. Trzeci blok: dziki las, w którym 
liczy się kreatywność uczestników. Teren w którym każdy z uczestników bę-
dzie mógł wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności. Użytkownicy będą mieli 
okazję wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów i zagrać w scenariusze 
z fabułą które zmieniać się będą w zależności od zwycięzców poszczególnych 
rund. Do tego zawody speedballowe  3 vs 3, zawody 1 vs  1. Macie do dyspo-
zycji 600 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, maskę oraz ubranie ochronne, 
otrzymacie pamiątkowe dyplomy oraz kupony rabatowe do wykorzystania w 
sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek można dokupić dodatkowe 
pakiety: 100/15zł lub 500/60zł. 
OFF-ROAD, TYROLKA, STRZELANIE  Wyprawa samochodem terenowym 
4x4 po bezdrożach okolic Małego Cichego połączona niesamowitym zjaz-
dem na tyrolce leśnej oraz strzelaniem z łuków i wiatrówek oraz ogniskiem.
AMBITNE WYCIECZKI GÓRSKIE  Proponujemy dwie ambitniejsze całodzien-
ne wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim niż tradycyjne obozowe 
łażenie doliną Kościeliską lub do Morskiego Oka. Przewodnik zaprowadzi 
was w rejon Hali Gąsienicowej z wejściem na któryś ze szczytów w tym re-
jonie, np. Mały Kościelec, Kasprowy Wierch lub przełęcz Hyżne. Druga tura 
to będzie wypad w Tatry Zachodnie w rejon szczytów okalających Dolinę 
Chochołowską  lub też wypad na Giewont i Czerwone Wierchy. Wszystko 
zależy od pogody, kondycji, przygotowania i chęci uczestników. Prócz tego 
czekają was krótsze wycieczki „kondycyjne” np. na Tarasówkę, Gęsią Szyję, 
Upłaz, Błociska do Gliczarowa.
PAINTBALL 5 BLOKÓW ZAJĘĆ Zajęcia są wspólnie przygotowane z instruk-
torami „PaintMe” i odbywają się w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, na 
Gubałówce oraz w lasach okolic Małego Cichego. Pierwszy blok odbędzie się 
na polu  o charakterze speedballowym. Teren  niewielki, idealny aby każdy z 
uczestników mógł przyzwyczaić się do broni. Nasi instruktorzy wytłumaczą 
zasady wychyleń,  komunikacji, oraz pozycji  taktycznych poszczególnych gra-
czy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowanie większy teren,  na którym 
uczestnicy będą mogli wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki i barykady. 

Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych. Scenariusze typu:  „obrona 
wzgórza”, „przeprowadzenie Vipa”  oraz standardowe :”Capture the Flag” 
„Team Death Match”. Trzeci i czwarty blok: dziki las, w którym liczy się kre-
atywność uczestników . Teren w którym każdy z uczestników będzie mógł 
wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności.  Użytkownicy będą mieli okazję 
wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów i zagrać w scenariusze z fabu-
łą które zmieniać się będą w zależności od zwycięzców poszczególnych rund. 
Piąty blok to dzień turniejowy: zawody speedballowe 3 vs 3, zawody 1 vs  1. 
Macie do dyspozycji 1000 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, maskę oraz 
ubranie ochronne, otrzymacie pamiątkowe dyplomy oraz kupony rabatowe do 
wykorzystania w sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek można 
dokupić dodatkowe pakiety: 100/15zł lub 500/60zł. 
ENERGYLANDIA największy Park rozrywki w Polsce www.energylandia.pl  
Wycieczka całodzienna z biletem wstępu na wszystko: 70 atrakcji w 4 stre-
fach dla każdej grupy wiekowej : Bajkolandia, Familijna, Ekstremalna, Wod-
na – 3 baseny z podgrzewana wodą. Na miejscu 11 Roller Coasterów, 40 
urządzeń rozrywkowych, 20 interaktywnych gier i zabaw,  kino 7D Pyramid 
Illusion, Extreme Show, koncerty gwiazd. NOWOŚĆ: Hyperion Roller Co-
aster – 142 km/h, wysokość 77 m.  
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ  wycieczka autokarowa w Słowackie Tatry 
Wysokie. W programie: Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie – o długości 
3018 m – zwiedzanie, spacer po Popradzie, wejście do Aquacity w Popradzie 
– jednego z największych aquaparków na Słowacji: łącznie znajduje się tu kil-
kanaście basenów różnego rodzaju – termalnych, krytych i odkrytych, spor-
towych, relaksacyjnych. Do tego plaża, boiska sportowe, 6 zjeżdżalni, place 
zabaw i ponad 350 wodnych atrakcji jak gejzery, hydromasaże czy dysze. 
PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPINACZKOWA NA GUBAŁÓWCE  wysokościowy 
tor linowy składający się z 18 stanowisk: różnego rodzaju mosty, kładki, belki, 
huśtawki, siatki, zjazdy tyrolskie w tym  ekstremalnie szybką 50 metrową ty-
rolką  z  hamulcem, zakończoną lądowaniem w potężnej „wannie” z trocinami 
– pokonanie parku oraz dodatkowo ścianka wspinaczkowa. Zajęcia odbywają 
się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych instruktorów. 
WYCIECZKA PIESZA do Tatrzańskiego Parku Narodowego: do Morskiego 
Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub na Halę Gąsie-
nicową –  w zależności od warunków pogodowych i kondycji uczestników. 
ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer po Kru-
pówkach. GUBAŁÓWKA wjazd kolejką linowo-terenową i zjazd wyciągiem z Bu-
torowego Wierchu.  WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY  np. Wiktorówki, Polana 
Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, Błociska, Gliczarów Górny. 
KLUB GÓRALSKI  zapoznanie się z folklorem podhalańskim , „Na góralską 
nutę” - góralskie tańce i muzyka, poznawanie wyrobu oscypków, góralski 
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wiek 
uczestników
10-18 lat
13-18 lat

czas 
trwania
10/12 

dni

! do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

TATRY ADVENTURE CAMP 13-18 LAT TATRY PAINTBALL CAMP 13-18 LAT
TATRZAŃSKA MOC ENERGII 

10-13 I 14-18 LAT

MALARSKA MOC ENERGII 

10-13 I 14-18 LAT

- PAINTBALL 3 BLOKI ZAJĘĆ
- OFF-ROAD, TYROLKA, STRZELANIE  
- ORIENTEERING W TERENIE GÓR-
SKIM  
- SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   
- AQUA & FUN  
- AMBITNE WYCIECZKI GÓRSKIE  
- SPARTAKIADA SPORTOWA  
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA

- PAINTBALL 5 BLOKÓW ZAJĘĆ
- ORIENTEERING W TERENIE GÓR-
SKIM  
- SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   
- AQUA & FUN  
- SPARTAKIADA SPORTOWA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA 

- ENERGYLANDIA
- SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ
- PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPI-
NACZKOWA NA GUBAŁÓWCE
- WYCIECZKA PIESZA DO TPN
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- KLUB GÓRALSKI  
- FUN
- SPARTAKIADA SPORTOWA  

- ENERGYLANDIA
- PLENER MALARSKI
- PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPI-
NACZKOWA NA GUBAŁÓWCE
- WYCIECZKA PIESZA DO TPN
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- KLUB GÓRALSKI  
- FUN
- SPARTAKIADA SPORTOWA  
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Terminy
Ceny w PLN Obiekt Ilość 

dni

TATRZAŃSKA MOC ENERGII PLENER MALARSKI ADVENTURE CAMP PAINTBALL CAMP
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23.06-02.07 Anna Maria 10 1145 1195 1245 - - - - - - - - -

03.07-14.07 Anna Maria 12 1345 1395 1445 - - - 1495 1545 1595 1445 1495 1545

15.07-26.07 Tarasówka 12 1345 1395 1445 1445 1495 1545 1495 1545 1595 1445 1495 1545

27.07-07.08 Tarasówka 12 1345 1395 1445 - - - 1495 1545 1595 1445 1495 1545

08.08-19.08 Tarasówka 12 1295 1345 1395 - - - 1445 1495 1545 1395 1445 1495

20.08-31.08 Tarasówka 12 1245 1295 1345 - - - 1395 1445 1495 1245 1395 1445

POLSKAobóz młodzieżowy
Tatry - MAŁE CICHE k/Zakopanego

TATRY PAINTBALL CAMP | TATRY ADVENTURE CAMP
chrzest, zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją fotogra-
ficzną, przysmaki górskie, pasowanie na górala / góralkę, 
FUN  Dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i kon-
kursy z nagrodami: piżama party, konkurs fryzur i makijażu. 
SPARTAKIADA SPORTOWA  turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, tur-
niej badmintona, wielobój sprawnościowy, bieg 60 m pod górę, turniej gry 
w ping-ponga turniej skoków na skakance.
ORIENTEERING W TERENIE GÓRSKIM  Tutaj sprawdzicie swoje umiejętno-
ści w zakresie orientacji w terenie, posługiwania się kompasem oraz odczy-
tywania map. Nauczycie się zasad poruszania i planowania wycieczek w te-
renie górskim. W tym celu przejdziecie specjalne szkolenie oraz weźmiecie 
udział w dziennych i nocnych marszach na orientację.
SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   Jak przetrwać w górach, w jaki sposób 
znaleźć pożywienie, zbudować obóz, rozpalić ognisko, przygotować posiłek 
- to wszystko dowiecie się w tym bloku programowym. Ponad to poznacie 
podstawowe techniki ratownicze stosowane w górach, sygnalizację wypad-
ku, sposoby transportu poszkodowanego. Nie zabraknie budowy szałasu, 
który ochroni przed warunkami atmosferycznymi oraz dziką zwierzyną.
AQUA  Aquapark Zakopane - pobyt 2,5 godzinny w kompleksie na Antałów-
ce wyposażonym w basen rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeż-
dżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy. 
PLENER MALARSKI Plener prowadzony przez doświadczoną artystkę - pla-
styczkę prowadzącą na co dzień zajęcia malarskie z dziećmi i młodzieżą. Oprócz 
dużej dawki nowych artystycznych wrażeń będzie dużo zabawy. Warsztaty to 
ok. 8 zajęć plastycznych po 2-3 godz. i obejmują: zajęcia plastyczne w plenerze 
lub w budynku, obserwowanie natury i szkicowanie ołówkiem, cienkopisem, 
malowanie pejzażu górskiego farbami akwarelowymi, malowanie obrazów - 
panoramy gór, potoku górskiego farbami akrylowymi na płótnie, szkicowanie 
architektury góralskiej, warsztaty rysowania portretu, warsztaty rysowania  
pastelami olejnymi wybranego motywu, konkurs plastyczny, wernisaż prac 
plastycznych z nagrodami, techniki: ołówek, cienkopis, akwarela, akryl, pastele 
olejne, dyplomy pamiątkowe. Materiały potrzebne do zajęć (przywożą uczest-
nicy): szkicownik A-4 ze sztywną podkładką do rysowania, ołówki 2B, cienkopis 
czarny, pastele olejne, farby akwarelowe, paleta, słoiczek na wodę, podkładka 
do siedzenia, farby akrylowe.

PROGRAM FAKULTATYWNY
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ (dla obozów Adventure, Paintball, Ple-
ner Malarski) Cena: 80 zł + 25 Euro na wstępy (dla posiadaczy paszportów 
lub dowodów osobistych).  ENERGYLANDIA (dla obozów Adventure, Paint-
ball)  - największy Park rozrywki w Polsce. Cena 120 zł. RAFTING: kilku-
godzinna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu Dunajca ze Sro-
mowców do Szczawnicy. Nie siedzimy biernie na drewnianej ławeczce lecz 
aktywnie bierzemy udział w spływie, decydując o najważniejszych aspek-
tach tej nietypowej podróży. Każdy uczestnik spływu wyposażony jest w ka-
mizelkę asekuracyjną, kask oraz wiosło. Podczas spływu na każdym ponto-
nie płynie ratownik lub instruktor kajakarstwa, który steruje pontonem oraz 
dba o bezpieczeństwo uczestników spływu. Cena 120 zł. 
ZORBING: niepowtarzalna przygoda w dwuosobowej kuli o średnicy 3 me-
trów, toczącej się po zboczu w dużą prędkością - to potężna dawka adrena-
liny i wrażenia nie do opisania. Uczestnicy będą wchodzić do kuli wykonanej 
z dwóch powłok wytrzymałego, gumowego materiału, po czym zostaną 
przypięci pasami, tak aby atrakcja była zupełnie bezpieczna. Zabawa polega 
na staczaniu się z 45-metrowego zbocza w zorbie, która wyposażona jest w 
specjalny system hamowania linami. A wszystko to z pięknym widokiem na 
panoramę Tatr. Cena 35 zł (płatne tylko na miejscu).

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 ważny paszport lub dowód. Fa-
kultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i 
wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki 
PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd wg opcji • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant 
na drogę powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kie-
rownik i wychowawcy 1 na 15 uczestników) • opieka medyczna • ubez-
pieczenie Signal Iduna (NNW 5000 zł) • podatek VAT • składkę na TFG.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
opłat za profile i wycieczki fakultatywne, obligatoryjnej opłaty 25 Euro 
na wstępy płatnej na miejscu (dotyczy Tatrzańska Moc Energii), ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji + 2,5 % ceny imprezy. 

ZAKWATEROWANIE
Willa „TARASÓWKA” www.tarasowka.pl  - budynek w stylu zakopiańskim, po-
koje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica ze sprzętem 
grającym, sala aktywnego wypoczynku, tenis stołowy, plac zabaw, duży ogród oraz 
boisko sportowe, szałas ogniskowy, bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie w terminach: 
15.07-26.07; 27.07-07.08; 08.08-19.08; 20.08-31.08.
Dom Wczasowy „ANNA MARIA” www.dwannamaria.pl  - budynek w stylu za-
kopiańskim, pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica 
ze sprzętem grającym, sala z tenisem stołowym, bilard, dart’s, sauna, plac zabaw, 
duży ogród oraz boisko sportowe, szałas z grillem, bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie 
w terminach: 23.06-02.07; 03.07-14.07.

WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na miejscu (śniadania i kola-
cje w formie bufetu szwedzkiego, doskonała domowa kuchnia do syta). 

TRANSPORT
Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, Piotrków Tryb., Częstocho-
wa, Katowice, Kraków. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. 
autokarem, busem, Flix Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane:  z 
Warszawy + 100 zł,  Kielc + 100 zł, Radomia + 100 zł, Lublina + 100 zł, Gliwic + 40 zł, 
Knurowa + 40 zł, Wrocławia + 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola  + 100 zł,  Gdyni + 190 
zł, Gdańska + 190 zł, Szczecina + 250 zł, Torunia + 190 zł, Bydgoszczy + 190 zł, Białe-
gostoku + 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. Rozkład jazdy na stronie www. 
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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 natrafi my 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 certyfi kat 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 fl orą. Wy-
cieczka do Schroniska Pod Mufl onem 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 „Fifk a 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 „Fifk a i żulik – czyli 
domowa kuchnia łódzka”.
Program realizowany wraz z programem dla wszystkich.

kolonia | obóz młodzieżowy
Kotlina Kłodzka - DUSZNIKI ZDRÓJ

OBÓZ ODKRYWCÓW KOTLINY KŁODZKIEJ | MŁODY MASTERCHEF 
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wiek 
uczestników
8-12 lat

13-17 lat

czas 
trwania
12/13 

dni

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł



POLSKA

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

kolonia | obóz młodzieżowy
Kotlina Kłodzka - DUSZNIKI ZDRÓJ

SKALNE MIASTO | ZOO SAFARI | WYCIECZKA DO PRAGI

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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POLSKA

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 Bott le, Atlanti s - 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 
Coastt er,  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 kwalifi kacyjną, 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



31

POLSKA

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 raft ingo-
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 certyfi kat, 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 kwalifi kacyjną, 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

30

POLSKA



 szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 szybki i wygodny zakup
 

 

 
najlepsze dla siebie ubezpieczenie


