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Jak co roku przygotowaliśmy interesujące 
oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Amatorów górskich wędrówek zabierzemy 
w Tatry i Karkonosze, natomiast w Górach 
Świętokrzyskich odwiedzimy Park Jurajski 
w Bałtowie pełen prehistorycznych oka-
zów dinozaurów. Dla zainteresowanych 
hippiką proponujemy obozy konne w Bo-
rach Tucholskich. Nie zabraknie też atrak-
cji w nadmorskich kurortach Świnoujścia, 
Kołobrzegu i Krynicy Morskiej. Wielbicielom 
ciepłych mórz, pięknych plaż, wspaniałych za-
bytków i zabawy w największych europejskich 
parkach rozrywki polecamy wypoczynek na Riwie-
rze Adriatyckiej, Liguryjskim Wybrzeżu i  Costa Brava. 
Na wszystkich uczestników czekają zajęcia sportowe, tere-
nowe i rekreacyjne, wypoczynek i zwiedzanie. Jednym sło-
wem nie ma czasu na nudę. 

Dodatkowym atutem naszych kolonii jest bezpieczny i no-
woczesny transport autokarowy i wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna z łatwością nawiązująca dobre kontakty z mło-
dzieżą, które często przeradzają się w wieloletnie przyjaźnie.

BIURO TURYSTYCZNE 
EUROPA-BUS
ul. Mazurska 10/12
10-520, Olsztyn
olsztyn@wakacjezprzygoda.pl
tel   89 527 29 12 
 89 535 08 37
www.europabus.pl

BIURO PODRÓŻY 
KRYSTAD
ul. Marii Konopnickiej 44
85-124, Bydgoszcz
bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl
tel  52 373 78 67 · 52 320 13 02
fax  52 320 13 00
www.krystad.pl

MEDITERRANEUM 
TOUR OPERATOR
ul. Garbary 42
61-869, Poznań
poznan@wakacjezprzygoda.pl 
tel  61 852 41 97 · 61 853 32 70
fax  61 852 85 87
www.mediterraneum.pl

BIURO PODRÓŻY 
MILL-TOUR
ul. Mazurska 10/12
10-520, Olsztyn
olsztyn@wakacjezprzygoda.pl
tel  89 535 08 37  

89 527 29 12
www.milltour.pl

SZANOWNI RODZICE
JESTEŚMY PO TO BY SPEŁNIAĆ MARZENIA

 801 000 302 infolinia czynna 1000 - 1700

I MIEJSCE
ANIA TRENDEL
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
WSPOMNIENIA Z WAKACJI UTRWALONE W KADRZE

Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze 
zdjęcie z wakacji.

I nagroda: bezpłatny udział w kolonii/obozie w 2017 r.
II nagroda: cyfrowy aparat fotograficzny
III nagroda: książka o tematyce podróżniczej

Czekamy na zdjęcia do 15.09.2016 r. 
(prace można przesłać mailem lub na płycie CD) 

Ogłoszenie wyników 31.10.2016 r.

Regulamin konkursu:  
www.wakacjezprzygoda.pl

Jeśli lubisz podróże i jesteś 
aktywny, a w swoim otocze-
niu masz więcej podobnych sobie 
osób, zainteresuj ideą wspólnego 
poznawania świata Twojego opie-
kuna, wychowawcę, trenera. My pomożemy 
Wam stworzyć plan wycieczki, atrakcyjnej dla 
Twojej grupy, oraz zajmiemy się wszystkimi 
kwestiami technicznymi i logistyką. 

WSTĘP 
Co nas wyróżnia · 02
Ważne informacje · 04

ZAGRANICA
Adriatyckie wakacje · 05
Adriatycka przygoda · 06
Sycylia i Kalabria · 07
Liguria i Lazurowe Wybrzeże · 08
Półwysep Gargano · 09
Bruksela, Londyn, Paryż · 10
Od Paryża po Barcelonę · 11
Słynne wybrzeża · 12
Bułgarskie kurorty · 13
U stóp Olimpu · 14
Antyczna przygoda · 15
Bałkańskie Skarby · 16
Cesarska Chorwacja · 17
Chorwacja – śladami Marco Polo · 18
Alpejska kraina jezior · 19
Czeski film · 20

POLSKA
Krynica Morska – Kopalnia talentów · 22

Krynica Morska – Przygoda z Mangą · 23
Borne Sulinowo – Military Show · 24
Kołobrzeg – Aktywnie nad morzem · 25
Tajemnice fortów Świnoujścia · 26
Mazury – Młynik Camp · 27
Rejs przez całe mazury · 28
Wymysłowo – Misja komandos · 29

Wymysłowo – Wakacje w siodle · 30
Góry Świętokrzyskie – Bajkolandia · 31

Jagniątków – Śladami ducha Karkonosza · 32
Lądek Zdrój – Gorączka Złota · 33
Szczyrk – Beskidzka przygoda · 34
Biały Dunajec – Mali taternicy · 35
Pieniny – Wakacje z Duchami · 36

Spis połączeń antenowych · 37
Warunki uczestnictwa · 38
Nasi agenci · 39 

TWOJA GRUPA!

SPIS TREŚCI

wakacjezprzygoda.pl

II MIEJSCE
NATALIA BŁASIŃSKA

III MIEJSCE
ANTONI MICHALAK



JAK REZERWOWAĆ
Zapraszamy do rezerwacji obozów i kolonii poprzez sieć naszych agentów 
(pełna lista na str. 39).

DOKUMENTY
Każdy uczestnik w chwili wyjazdu musi posiadać: paszport ważny 6 miesię-
cy od dnia wyjazdu lub w przypadku wyjazdu do krajów Strefy Schengen, 
dowód osobisty. Zalecamy też wyrobienie i zabranie ze sobą karty EKUZ.

KADRA
Zatrudniona przez nas kadra składa się z osób posiadających odpowiednie 
i udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

TRANSPORT
Na wyjazdy krajowe i zagraniczne zapewniamy autokary posiadające aktu-
alne badania techniczne, odpowiednie zezwolenia i licencje Ministerstwa 
Transportu. Podróże poza granice Polski obsługiwane są przez 2 kierowców. 
W miejscu rozpoczęcia imprezy każdy z naszych autokarów i ich kierowcy 
poddawani są kontroli policji lub Inspekcji Transportu Drogowego. Wszyst-
kie autokary wyposażone są w klimatyzację, video/DVD, toaletę (do korzy-
stania w sytuacjach awaryjnych) oraz barek (kawa, herbata i napoje za dodat-
kową opłatą). Alternatywny transport na terenie Polski – pociąg i mikrobus.
 
BAGAŻ, UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA
Uczestnik obozu może zabrać maksymalnie 1 sztukę bagażu o łącznej wa-
dze nie przekraczającej 25 kg i mały bagaż podręczny do 5 kg. Uczestnicy 
obozów i kolonii objęci są ubezpieczeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji S.A. Ubezpieczenie na terenie Polski od Następstw Nieszczę-
śliwych Wypadków (NNW) do 10000 PLN, za granicą od Koszt.w Leczenia 
(KL) do 15000 EURO, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do 
2500 EURO, bagaż do 200 EURO. Informujemy o konieczności wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów związanych z leczeniem chorób 
przewlekłych. Na koloniach i obozach w Polsce zapewniamy opiekę medyczną 
w publicznych przychodniach, dodatkowo zawieramy umowy z miejscowymi 
lekarzami rodzinnymi. Na imprezach zagranicznych opiekę medyczną koordy-
nuje Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., tel. 
+ 48 22 575 90 80, fax: + 48 22 575 90 82 czynne 7 dni w tygodniu 24 h. 
Zalecamy wyrobienie i zabranie ze sobą karty EKUZ.

PAKIET UCZESTNIKA
Każdy z uczestników w dniu wyjazdu otrzymuje pamiątkowy pakiet gadżetów 
uczestnika WAKACJE Z PRZYGODA.PL. 

RZECZ WARTOŚCIOWE, PIENIĄDZE
Rzeczy szczególnie wartościowe zostawiamy w domu. Większe kwoty pienię-
dzy przekazujemy wychowawcom do depozytu po przyjeździe na miejsce wy-
poczynku. 

PEŁNOLETNI UCZESTNICY
Osoby, które ukończyły 18 lat podlegają regulaminowi obozu i pozostają pod 
opieką kadry na równi z innymi uczestnikami. 

CENY, GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI 3W1
Przedstawione w katalogu ceny są stałe, jednakże w uzasadnionych sytuacjach 
mogą ulec zmianie (szczegóły w Warunkach Uczestnictwa str. 38). Istnieje moż-
liwość zabezpieczenia się przed taką ewentualnością - wykupując gwarancję 
niezmienności. 

Gwarancja niezmienności ceny 3w1 dotyczy klienta indy-
widualnego, jest dodatkowo płatna 80 zł/os i nie podlega 

zwrotowi w przypadku rezygnacji z imprezy. Można ją 
zakupić w momencie dokonania rezerwacji, nie później 
jednak niż 3 dni od daty zakupu imprezy. Rezygnacja jest 
możliwa do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Za-

pewnia dodatkowo gwarancję braku dopłat kursowych 
i dopłaty paliwowej.

CO NAS WYRÓŻNIA?
7 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO NAM ZAUFAĆ

WAŻNE INFORMACJE
CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM?

Wakacje z nami to prawdziwa przygoda. 
Radość podróżowania i poznawania 
świata – to podstawa naszej działalności. 
Zaufało nam już blisko 200 000 klientów!1 
Nasze kolonie i obozy cechuje bogaty 
program. Chcemy by uczestnicy wracali nie 
tylko wypoczęci, ale także bogatsi w wiedzę 
z zakresu historii, kultury i obyczajów regio-
nów, w których przebywali.2 

Starannie dobieramy kadrę pedagogiczną, 
opiekunów, trenerów, kierowników, pi-
lotów i kierowców autokarów, zwracając 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
uczestników.4 

3 Należymy do Polskiej Izby Turystyki. Gwa-
rantujemy stabilność finansową, posiada-
my zezwolenia organizatorów turystyki, 
gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe oraz 
stosowne rekomendacje.

Stworzyliśmy bogatą siatkę połą-
czeń antenowych, umożliwiającą 
wyjazdy praktycznie z każdej 
miejscowości w Polsce.6 

5 Od 2010 r. wakacjezprzygoda.pl 
tworzą cztery biura turystyczne o dłu-
goletnim doświadczeniu w organizacji 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Nie mamy żadnych ukrytych 
kosztów. Przy każdym programie 
opisane jest szczegółowo co
zawiera cena.7 
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ZAKWATEROWANIE
Hotel ASTOR*** w Cesenatico (lub inny o podob-
nym standardzie, w podobnej lokalizacji) w trakcie 
pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Położo-
ny  ok. 200 m od morza. Na terenie obiektu: basen, 
restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. Pod-
czas noclegów tranzytowych hotele** i ***.

ADRIATYCKIE ATRAKCJE

CENA 1 845 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriaty-
kiem. Pierwsze świadczenie we Włoszech - obiad, 
ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni 
- patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Park Rozrywki Mirabilandia, Mira-
bilandia Beach), przewodnicy, metro w Rzymie, 
transfery Wenecja, wjazdy do miast - około 85 
euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opła-
cane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kie-
szonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego 
uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OITA1/16 - 02.07-12.07.2016
OITA2/16 - 09.07-19.07.2016
OITA3/16 - 16.07-26.07.2016
OITA4/16 - 23.07-02.08.2016
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To 4 dni wypoczynku i wspaniałej zabawy nad Morzem Adriatyckim, w parkach roz-
rywki, na plażach i basenach Riwiery. Kolejne atrakcje to zwiedzanie Asyżu, Rzymu 
oraz Watykanu, San Marino i Wenecji. Całość rozpoczniemy wizytą w Wiedniu. Na 
Riwierze Adriatyckiej będziemy w okolicach Rimini - stolicy Emilii-Romanii, miasta 
u podnóża góry Tytano, słynącego z atrakcji turystycznych i będącego doskonałą bazą 
wypadową do wycieczek po bogatym w historię regionie.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Wiednia,  zwiedzanie zabytków Ringu m.in. Parlament, Hofburg (z ze-
wnątrz), Katedra, Park Miejski. Nocny przejazd do Włoch, 

DZIEŃ 3
przyjazd na Riwierę Adriatycką w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, 
zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-7
wypoczynek i realizacja programu:
-  spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,
-  wycieczka do Republiki San Marino - „Antycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę Monte 

Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji 
i średniowiecznych zamków San Marino,

-  spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,
-  wycieczka do Republiki San Marino - „Antycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę Monte 

Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji 
i średniowiecznych zamków San Marino,

-  wycieczka do Mirabilandii - największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. Fantastycz-
ny świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Tonąca 
w zieleni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów tematycznych: Bimboboli (atrak-
cje dla dzieci), Adventureland (atrakcje przygodowe), La citta di Sian Ka’an (atrakcje w Krainie 
Majów), La vecchia Europa (tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek), Motorworld (wszel-
kiego rodzaju pojazdy wodne, drogowe i szynowe), Dolcevita Studios (miasteczko filmowe),

-  wycieczka do Mirabilandii Beach,
-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,

DZIEŃ 8
śniadanie, wyjazd do Rzymu. Po drodze zwiedzanie Asyżu, w programie: Bazylika św. Fran-
ciszka, spacer uliczkami średniowiecznego miasteczka. Przejazd w okolice Rzymu, obiadoko-
lacja, nocleg,

DZIEŃ 9
śniadanie, przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra - Kaplica św. Se-
bastiana z nagrobkiem św. Jana Pawła II. Rzym starożytny: Forum Romanum i Koloseum 
(z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Obiado-
kolacja, nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie, przejazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin). Transfer Giudeccą 
do Placu św. Marka. Zwiedzanie Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów (z zewnątrz) wraz ze 
słynnym Mostem Westchnień, Wieży Zegarowej, Dzwonnicy. Spacer do Mostu Rialto. Posi-
łek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

WIEDEŃ > RZYM > ASYŻ > WENECJA

OBÓZ 
12-18 LAT Morze 

Tyrreńskie

Morze 
Adriatyckie

Wiedeń

Asyż

Rzym

WŁOCHY

AUSTRIA



ZAKWATEROWANIE
Hotel ASTOR*** w Cesenatico (lub inny o podob-
nym standardzie, w podobnej lokalizacji) w trakcie 
pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Położo-
ny  ok. 200 m od morza. Na terenie obiektu: basen, 
restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. Pod-
czas noclegów tranzytowych hotele** i ***.

Często słyszymy „kocham Włochy". Polacy kochają ten południowy kraj za archi-
tekturę, historię, przepiękne krajobrazy, śródziemnomorski klimat, za modę, muzy-
kę, rajdy, szybkie samochody i piękny melodyjny język. Lecz jak tu nie wspomnieć 
o kuchni, która jest prawdopodobnie najbardziej uwielbianą na świecie. Znacie ko-
goś, kto nie lubi pizzy, spaghetti lub tiramisu? Z nami poznasz recepturę i sposób 
robienia prawdziwej włoskiej pizzy!

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd przez Austrię do Słowenii. Zwiedzanie Bled – urokliwego miasteczka nad Je-
ziorem oraz Ljubljana by night – wieczorne zwiedzanie stolicy Słowenii, obiadokolacja w formie 
suchego prowiantu, nocny przejazd do Włoch, 

DZIEŃ 3
przyjazd na Riwierę Adriatycką w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, 
zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-9
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka Rimini by night – z możliwością wejścia do jednej z popularnych dyskotek Carnaby 
lub Altromondo (dla uczestników powyżej 16 lat - płatne dodatkowo),

-  wycieczka do Maranello – zwiedzanie miasta związanego z jednym z najsłynniejszych koncer-
nów samochodowych – Ferrari, w programie Muzeum Ferrari -  podróż po magicznym świecie 
„czerwonych bolidów”. Oprócz samochodów, które przyczyniły się do największego sukcesu fir-
my zobaczyć można silniki, aerodynamiczne modele i fragmenty tapicerek. Ekspozycja zmienia 
się dość często ukazując zarówno najważniejsze modele w historii, jak i najnowsze propozycje 
firmy,

-  wycieczka do Modeny – w programie zwiedzania miasta Romańska Katedra, Piazza Grande, 
spacer po mieście,

-  wycieczka do Bolonii – zwiedzanie m.in.: Piazza Maggiore, Bazylika św. Petroniusza, kościół św. 
Dominika, słynne Krzywe Wieże,

-  wycieczka do Mirabilandii - największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. Fantastyczny 
świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Tonąca w zie-
leni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów tematycznych: Bimboboli (atrakcje dla 
dzieci), Adventureland (atrakcje przygodowe), La citta di Sian Ka’an (atrakcje w Krainie Majów), 
La vecchia Europa (tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek), Motorworld (wszelkiego rodzaju 
pojazdy wodne, drogowe i szynowe), Dolcevita Studios (miasteczko filmowe),

-  włoskie gotowanie - kurs przygotowywania typowych potraw pod opieką włoskich kucharzy,
-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,

DZIEŃ 10
śniadanie, śniadanie, pobyt w Aqualandii – parku wodnym nr 1 we Włoszech, w formie wielkiej 
wyspy z 26 atrakcjami, podzielonym na strefy: plac Hemingwaya, Złota Laguna, Port Hemingwaya, 
Zatoka Rekinów, arena sportowa, Tiki arena, obiadokolacja dodatkowo płatna, nocny przejazd przez 
Austrię i Czechy,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

ADRIATYCKA PRZYGODA

CENA 1 825 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriaty-
kiem. Pierwsze świadczenie we Włoszech - obiad, 
ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni 
- patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Park Wodny Aqualandia, Mirabilan-
dia, Muzeum Ferrari), kurs gotowania, wjazdy do 
miast, dodatkowa obiadokolacja, taksy klimatycz-
ne - około 90 euro. Wydatki programowe są ob-
ligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczest-
ników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kie-
szonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego 
uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OITD1/16 - 02.07-12.07.2016
OITD2/16 - 16.07-26.07.2016
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BLED > LJUBLJANA > BOLONIA > MODENA > MARANELLO

Morze 
Tyrreńskie

Morze 
Adriatyckie

SŁOWENIA

Bolonia Maranello

WŁOCHY

OBÓZ 
12-18 LAT

Bled

Modena

Ljubljana



RZYM > WATYKAN > POMPEJE > TROPEA > SCILLA > ETNA > GARDALAND

ZAKWATEROWANIE
HOTEL VILLAGIO MARE BLU w DIAMANTE (lub 
inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, 
pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją. 
Odległość od plaży - około 300 m. Na terenie 
obiektu: basen, restauracja, bar, sala TV, salon 
wypoczynkowy. Podczas noclegów tranzytowych 
hotele** i ***.

CENA 2 295 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Kalabrii. 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie 
- śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz 
program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m. in. Park Rozrywki Gardaland,  Pompe-
je), przewodnicy, metro w Rzymie, przeprawa pro-
mowa na Sycylię, wjazd na Etnę, wjazdy do miast 
- około 95 euro. Wydatki programowe są obligato-
ryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników 
obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 
50 euro). 

OITK1/16 - 02.07-14.07.2016
OITK2/16 - 09.07-21.07.2016
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SYCYLIA I KALABRIA
Zapraszamy Was w podróż na „czubek buta włoskiego” do odkrycia słonecznej Kalabrii, 
znanej z pięknych plaż, lazurowego morza i średniowiecznych, urokliwych miasteczek. 
Wyruszymy by wypoczywać na  Sycylii, która inspirowała twórców trylogii „Ojciec 
Chrzestny”. Poszukamy tajemniczych miejsc wyspy, zwiedzimy Messynę, wejdziemy 
na zbocza najwyższego czynnego wulkanu Europy - Etny.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd tranzytowy przez malownicze Alpy Austriackie. Nocny przejazd do włoskie-
go regionu Lacjum, 

DZIEŃ 3
śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie „Wiecznego Miasta” 
i Watykanu m.in: Bazylika św. Piotra, miejsce spoczynku św. Jana Pawła II w Kaplicy św. Seba-
stiana, Plac św. Piotra. Plac Hiszpański, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki. Spacer po Rzymie sta-
rożytnym od Forum Romanum do Koloseum (z zewnątrz) i Łuk Konstantyna, (postój 9 godzin). 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 4
śniadanie, przejazd do Pompei - zwiedzanie jednego z najważniejszych centrów archeologicz-
nych  w Europie, ruin miasta zasypanego popiołami Wezuwiusza w 79 roku n.e. Spacer ulicami 
miasta. Zwiedzanie zachowanych  domów rodzin pompejańskich, łaźni publicznych, odeonu, 
amfiteatru, świątyń. Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 5-10
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka autokarowa do Tropei - miasta zbudowanego na klifie, uważanego za jedno z naj-

piękniejszych miejsc Kalabrii, spacer po urokliwych uliczkach starówki. Normańska katedra, 
Kościół Santa Maria del ľIsola usadowiona na skale tuż nad lazurowo czystym morzem,

-  wycieczka autokarowa do Scilli - perełki regionu leżącego nad cieśniną Messyńską z górują-
cym nad plażą zamkiem zbudowanym przez ród Ruffo,

-  wycieczka do Messyny – plac katedralny Pizza Duomo z katedrą, dzwonnicą i fontanną 
Oriona. Spacer nabrzeżem z widokiem na Forte di San Salvatore, port jachtowy i cieśninę 
Messyńską,

-  wyprawa na Etnę (Sycylia) - największy i najwyższy czynny wulkan Europy z surowym „księ-
życowym” krajobrazem na zboczach (wjazd na wysokość 1800 m n.p.m.),

-  wypoczynek nad morzem - plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,

DZIEŃ 11
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd przez malownicze regiony Włoch: Kalabrię, 
Kampanię, Lacjum do Toskanii. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 12
śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych włoskich parków roz-
rywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek 
naziemnych, nadziemnych i podziemnych, szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, 
lądzie i w powietrzu. Obiadokolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 13
zakończenie obozu.

OBÓZ 
12-18 LAT

Morze 
Tyrreńskie

Morze 
Adriatyckie

WŁOCHY

Rzym

Gardaland

Sycylia

Tropea

Pompeje



ZAKWATEROWANIE
Hotel EUROPA** w Arma di Taggia (lub inny 
o  podobnym standardzie) w trakcie pobytu, po-
koje 3,4-osobowe z łazienkami. Położony ok. 200 
m od morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, 
sala TV, salon wypoczynkowy. Podczas noclegów 
tranzytowych hotele** i ***.

Kto z Was nie słyszał o Genui, San Remo, Cannes, Nicei, Monaco czy Monte Carlo? 
Proponujemy Wam kilka niezapomnianych dni na włoskim Wybrzeżu Liguryjskim 
i słynnym francuskim Lazurowym Wybrzeżu. Ale to nie wszystko. Będą też wyjąt-
kowe groty Toirano, zabawa w Parku Wodnym „Caravelle”, a poza tym Mediolan, 
Werona Romea i Julii, Wiedeń. Na końcu fantastyczna zabawa w Parku Rozrywki 
Gardaland - znanym w całej Italii. Nie może tam Ciebie zabraknąć!

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Wiednia (postój 9 godzin), zwiedzanie miasta, m.in. zabytki Ringu, Parla-
ment i Hofburg (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski, Park Rozrywki Prater (atrakcje płatne indy-
widualnie). Nocny przejazd do Włoch, 

DZIEŃ 3
przyjazd do Ligurii. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, 
kolacja, nocleg,

DZIEŃ 4
śniadanie, spacer po San Remo - stolicy włoskiej piosenki, przejazd do Francji na Lazurowe Wy-
brzeże, zwiedzanie Cannes - Pałac Festiwali Filmowych i słynna Aleja Gwiazd, Nicea - przejazd 
słynną Promenadą Anglików. Zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. W programie Katedra św. Mi-
kołaja, Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo ze słynnymi kasynami, kolacja, 
nocleg,

DZIEŃ 5
śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 6
śniadanie, przejazd do Toirano - zwiedzanie unikalnego zespołu jaskiń ze śladami życia ludzi pier-
wotnych oraz licznymi naciekami skalnymi, przejazd do Genui, w programie: Dom Krzysztofa 
Kolumba, Port, Brama Miejska, Bazylika San Lorenzo, Muzeum Oceanograficzne z wyjątkowymi 
okazami morskiej fauny i flory, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 7
śniadanie, całodzienna zabawa w Parku Wodnym „Caravelle” w Ceriale, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 8
śniadanie, program animacyjny, zajęcia sportowe, obiad, plażowanie, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 9
śniadanie, przejazd do Mediolanu, zwiedzanie: Katedra, Opera La Scala (z zewnątrz), Pasaż Viktora 
Emanuella. Przejazd do Werony, zwiedzanie miasta m.in. rzymski Amfiteatr Arena (z zewnątrz), 
Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd w okolice 
Jeziora Garda. Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. 
Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nad-
ziemnych i podziemnych, szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek 
w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

LIGURIA I LAZUROWE WYBRZEŻE

CENA 1 965 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Ligurii. 
Pierwsze świadczenie we Włoszech - obiad, ostat-
nie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - 
patrz program. 

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców. 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Park Wodny Caravelle, Muzeum 
Oceanograficzne, Park Rozrywki Gardaland, Groty 
Toirano), wjazdy do miast - około 90 euro. Wydatki 
programowe są obligatoryjne i opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 
50 euro). 

OITL1/16 - 09.07-19.07.2016
OITL2/16 - 16.07-26.07.2016
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WIEDEŃ > CANNES > MONACO > MONTE CARLO > MEDIOLAN 
 > WERONA > GARDALAND

OBÓZ 
12-18 LAT

Morze 
Tyrreńskie

Morze 
Adriatyckie

AUSTRIA

WŁOCHY

FRANCJA
Wiedeń

Gardaland WeronaMediolan

Monte CarloCannes



KLAGENFURT > BOLONIA > VIESTE

ZAKWATEROWANIE
Hotel VILLAGGIO PIANO GRANDE*** w Vieste 
(lub inny o podobnym standardzie) w trakcie po-
bytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na tere-
nie obiektu: basen, restauracja, bar, sala TV, salon 
wypoczynkowy. Podczas noclegów tranzytowych 
hotele** i ***.

CENA 1 980 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Gargano. 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie 
- śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz 
program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców. 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Gardaland, Minimundus) - około 90 
euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opła-
cane indywidualnie przez uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL , strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe 
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego 
uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OITG1/16 - 09.07-19.07.2016
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PÓŁWYSEP GARGANO
Ci, którzy tam byli mówią o nim - najpiękniejszy półwysep Włoch. Z trzech stron oto-
czony wodami Adriatyku, wchodzący 70 km w głąb morza, dlatego nazywany jest 
często „ostrogą włoskiego buta”. Słynie z pięknych, szerokich plaż, legendarnych grot, 
a romantyczne domki wtulone w malownicze zaułki miasteczek tworzą niepowtarzal-
ny klimat. Masz ochotę na niezapomniane, pełne atrakcji wakacje? To właśnie jedna 
z naszych propozycji.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Klagenfurtu - wizyta w Minimundus - parku miniatur ze zbiorem ok. 150 
modeli budowli z całego świata m.in Statua Wolności, Wieża Eiffel’a, Biały Dom, spacer po mie-
ście. Nocny przejazd do Włoch,

DZIEŃ 3
przyjazd na Półwysep Gargano w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, zapoznanie się 
z bazą noclegową, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-8
wypoczynek i realizacja programu:
-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
-  zwiedzanie Vieste – spacer po urokliwym miasteczku prowincji Foggia z kościołem św. Fran-

ciszka, latarnią morską, Zamkiem, Katedrą, Placem Petrone,
- rejs statkiem do Grot w Vieste,
-  wycieczka do Bari – zwiedzanie Bazyliki św. Mikołaja z nagrobkiem Królowej Bony, Zamek 

(z zewnątrz), Pałac Sforzów (z zewnątrz), spacer po mieście, 
-  wycieczka do Alberobello – słynącego z unikatowej formy budownictwa – domów typu Trulli,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 9
śniadanie, przejazd do Bolonii, spacer i zwiedzanie m.in.: Piazza Maggiore, Bazylika św. Petro-
niusza, kościół św. Dominika, słynne Krzywe Wieże. Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych włoskich parków 
rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek 
naziemnych, nadziemnych i podziemnych oraz emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie 
i w powietrzu. Obiadokolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

OBÓZ 
12-18 LAT

AUSTRIA

Klagenfurt

Bolonia

Vieste

WŁOCHY

Morze 
Tyrreńskie

Morze 
Adriatyckie



ZAKWATEROWANIE
Hostele młodzieżowe położone w centrach lub na 
obrzeżach miast o standardzie turystycznym, po-
koje wieloosobowe, łazienki na korytarzach.

Przeżyj super przygodę podczas 11 - dniowej wyprawy do trzech sto-
lic Europy Zachodniej - Brukseli, Londynu i Paryża. Podróż autoka-
rem upłynie w komfortowych warunkach, a Wielkie Miasta Europy powi-
tasz serdecznie … jak miłych znajomych. We wszystkich odwiedzonych 
miejscach czekać będzie na Was mnóstwo atrakcji – zapraszamy na wielką 
przygodę!

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Niemiec, nocleg w okolicach Frankfurtu nad Menem, 

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Brukseli, zwiedzanie miasta: Atomium, Centra Unii Europejskiej (zwie-
dzanie Europarlamentu jeśli będzie to możliwe), Parlament, Pałac Królewski, obiadokolacja, 
nocleg, 

DZIEŃ 3
śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta: Katedra św. Michała i św. Guduli, Grand Place - brukowany 
plac, główny punkt miasta z najpiękniejszymi przykładami XVII-wiecznej architektury belgijskiej, 
Manneken-Pis - symbol miasta, przejazd do Londynu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-5
śniadanie, zwiedzanie Londynu: zmiana warty przed Pałacem Buckingham, budynki Parlamentu, 
Big Ben, Opactwo Westminsterskie, przejście obok budynków rządowych przy Downing Street 
10, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Soho z China Town, Twierdza Tower, Tower Bridge, dla 
chętnych możliwość skorzystania z 2-godzinnych zakupów w PRIMARK Hounslow, Katedra św. 
Pawła (z zewnątrz), most Milenijny, Doki św. Katarzyny, obiadokolacja,  nocleg,

DZIEŃ 6
śniadanie, pożegnanie Londynu. Wyjazd do Paryża, przyjazd do stolicy Francji w godzinach wie-
czornych, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 7-10
wypoczynek i realizacja programu:
-  całodzienny pobyt w Disneylandzie, świecie wykreowanym przez Walta Disney’a, gdzie baśń 
i fantazja stały się rzeczywistością,   

-  Dzielnica Łacińska, Panteon, Sorbona, Pałac Luxemburski z ogrodem, Kościół św. Sulpicjusza, 
Opactwo Saint Germain des Pres, muzeum d`Orsay,     

-  wyspa Ile de la Cite: Pałac Sprawiedliwości, Conciergerie z wieżą zegarową, Katedra Notre 
Dame, Hotel de Ville, Centrum Pompidou,    

-  Wieża Eiffel’a zbudowana z okazji Wystawy Światowej Expo w 1889 r.,
-  Plac Concorde, Pola Elizejskie, Plac Gwiazdy z Łukiem Triumfalnym,
-  Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajduje się m.in. Mona 

Lisa, Nike z Samotraki oraz Wenus z Milo, 
- Łuk Triumfalny Carrousel, Ogrody Tuileries,  
-  La Defense - dzielnica XXI wieku,
- Opera Garnier – z zewnątrz, Muzeum Perfum Fragonard, Pałac Królewski, Comedie Francaise,    
-  Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacré Coeur, Plac du Tertre, Plac Blanche 

ze słynnym kabaretem Moulin Rouge,
- rejs statkiem po Sekwanie,
Obiadokolacja, wyjazd z Paryża. Nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

BRUKSELA, LONDYN, PARYŻ

CENA 2 555 ZŁ

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie – śniada-
nie, ostatnie – obiadokolacja. Wyżywienie w pozo-
stałe dni – patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez dwóch 
kierowców (klimatyzacja, WC, barek i DVD). Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie wg opisu, ubezpieczenie, 
realizacja programu, transport autokarem (w tym 
przeprawa promowa  do i z Londynu), opieka wy-
chowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy w Paryżu (m.in. Disneyland, Wieża Eiffel’a, 
rejs po Sekwanie, parkingi) - 75 euro, w Londynie 
(przeprawa promowa, metro, parkingi) - 35 fun-
tów. Wydatki programowe są opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, mały plecak. Nieobowiązkowe kieszonko-
we każdy uczestnik zabiera według własnego uzna-
nia (nasza sugestia to min. 70 euro i 30 funtów).

OBLP1/16 - 16.07-26.07.2016
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BRUKSELA > LONDYN > PARYŻ > DISNEYLAND

OBÓZ 
12-18 LAT

FRANCJA

WIELKA BRYTANIA

BELGIALondyn

Paryż

Bruksela



DISNEYLAND > PARYŻ > CARCASSONNE > BARCELONA > AWINION 
> GENEWA

ZAKWATEROWANIE
Hotel GUITART ROSA*** w Lloret de Mar (lub 
inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, 
pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Położony ok. 
300 m od morza. Na terenie obiektu: basen, re-
stauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. Pod-
czas noclegów tranzytowych hotele ** i ***.

CENA 2 295 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. 
Pierwsze świadczenie w Hiszpanii - obiad, ostatnie - 
śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. 

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców. 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Disneyland, wstęp na Wieżę Eif-
fel’a, rejs po Sekwanie), kolacja w Disneylandzie, 
przewodnicy w Paryżu, taksy klimatyczne na Co-
sta Brava - około 95 euro. Wydatki programowe 
są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez 
uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
Pakiet JUMPreza (dla uczestników w wieku 16 lat 
i więcej) - karnet na 4 wejścia do jednej z najpopular-
niejszych dyskotek Lloret de Mar – Tropics – 30 Euro. 

OESO1/16 - 09.07-21.07.2016
OESO2/16 - 23.07-04.08.2016
OESO3/16 - 06.08-18.08.2016
OESO4/16 - 13.08-25.08.2016
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OD PARYŻA PO BARCELONĘ

Czy znacie Paryż, a może Disneyland? Jeżeli nie, to proponujemy Wam 2 dni w tym 
niezwykłym, pełnym zabytków i atrakcji mieście oraz cały dzień na szaleństwa w Di-
sneylandzie. Spotkacie bohaterów Disney’a, polecicie rakietą, przeżyjecie Armagedon - 
gwarantujemy, będzie fantastycznie. I na tym nie koniec. Później pojedziemy do Hisz-
panii. Tam plaża, kąpiel w morzu, dyskoteki i mnóstwo atrakcji w kurortach wybrzeża 
Costa Brava. Zobaczymy Barcelonę. Może na Camp Nou spotkamy Messiego albo 
Neymara? Wracając do Polski, zwiedzimy Awinion i Genewę.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Nocny przejazd przez Niemcy do Francji,

DZIEŃ 2
przyjazd do Paryża. Całodzienny pobyt w Disneylandzie - słynne miasteczko bohaterów filmów 
Disneya, z mnóstwem dodatkowych atrakcji. Przejazd do hotelu, dwa noclegi w okolicach Paryża,

DZIEŃ 3
śniadanie, zwiedzanie Paryża: słynne bulwary i place paryskie: Plac de Greve, Bastylii, Repu-
bliki, Opery, Vendome, Concorde, Alma, Wieża Eiffel’a (wejście na I-wszy i II-gi poziom), rejs 
statkiem po Sekwanie, Pola Marsowe, Trocadero. Pobyt na Montmartre, kabaret Moulin 
Rouge (z zewnątrz), Plac du Tertre, Bazylika Sacre Coeur oraz wspaniała panorama Paryża. 
Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 4
śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża: Katedra Notre Dame, Plac Chatelet 
z Wieżą Jakuba, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru ze słynną Szklaną Pira-
midą, Pałac Królewski, Comedie Francais (z zewnątrz), hotel Regina, w którym przebywał Wła-
dysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilerie, Plac Concorde, spacer po Polach Elizejskich z per-
spektywą Łuku Triumfalnego. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd, nocny przejazd do Hiszpanii,

DZIEŃ 5
w drodze na Costa Brava krótkie zwiedzanie Carcassonne - najlepiej zachowanego średnio-
wiecznego miasta Europy. Przyjazd na Costa Brava. Obiad, zakwaterowanie, zapoznanie się 
z bazą noclegową. Kolacja, nocleg,

DZIEŃ 6-10
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka do Barcelony i Montserrat m.in. Katedra Sagrada Familia (z zewnątrz), Bario 

Gotico, wzgórze Montjuic, pomnik K. Kolumba, Port, Plac Królewski, La Rambla, stadion 
Camp Nou - gdzie gra FC Barcelona (z zewnątrz - dla chętnych możliwość wejścia do mu-
zeum i na trybuny stadionu - płatne indywidualnie),

-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,  
-  program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
-  propozycja fakultatywna – pakiet JUMPreza,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 11
śniadanie, wyjazd z Hiszpanii, po drodze zwiedzanie Awinionu: słynny, znany z piosenki Most St. 
Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 12
śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta - centrum polityki międzynaro-
dowej, Zegar Kwiatowy, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Jeziorem Genewskim. 
Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 13
zakończenie obozu.

OBÓZ 
12-18 LAT

FRANCJA

HISZPANIA

SZWAJ-
CARIA

Genewa

Awinion

Carcassonne

Barcelona

Paryż Disneyland

Morze Śródziemne



ZAKWATEROWANIE
Hotel GUITART ROSA*** w Lloret de Mar (lub 
inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, 
pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Położony ok. 
300 m od morza. Na terenie obiektu: basen, re-
stauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. Pod-
czas noclegów tranzytowych hotele ** i ***.

Przez 13 dni odwiedzimy wiele znanych i fascynujących miejsc - Lazurowe Wybrze-
że, Cannes, Monaco oraz ulice w dzielnicy Monte Carlo, na których odbywają się 
wyścigi Formuły 1. Poszalejemy w Parku Wodnym Aqualandia, aktywnie spędzimy 
6 dni na hiszpańskim Wybrzeżu Costa Brava, skąd zrobimy wypad do Barcelony i do 
Montserrat. Costa Brava to piaszczyste plaże, przezroczysta woda, bezchmurne, po-
godne niebo i złociste słońce od rana do wieczora.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Nocny przejazd do Włoch,

DZIEŃ 2
przyjazd do Włoch, pobyt w Aqualandii – parku wodnym nr 1 we Włoszech, w formie wielkiej 
wyspy z 26 atrakcjami, podzielonym na strefy: Plac Hemingwaya, Złota Laguna, Port Hemin-
gwaya, Zatoka Rekinów, Arena Sportowa, Tiki Arena. Przejazd do hotelu w okolice Werony, 
obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 3
śniadanie, przejazd na Lazurowe Wybrzeże, obiadokolacja dodatkowo płatna. Wieczorne zwie-
dzanie Monaco m. in. Katedra św. Mikołaja (z zewnątrz), Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare 
Miasto, Monte Carlo. Nocny przejazd do Hiszpanii,

DZIEŃ 4
przyjazd na Costa Brava do Lloret de Mar. Obiad, zakwaterowanie i zapoznanie się z bazą noc-
legową.  Wypoczynek nad morzem, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 5-10
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka do Barcelony i Montserrat m.in. Katedra Sagrada Familia (z zewnątrz), Bario Gotico, 
wzgórze Montjuic, pomnik K. Kolumba, Port, Plac Królewski, Rambla, stadion Camp Nou - gdzie 
gra FC Barcelona (z zewnątrz - dla chętnych możliwość wejścia do muzeum i na trybuny stadionu 
- płatne indywidualnie),

-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 11
śniadanie, przejazd i zwiedzanie Cannes: Pałac Festiwali Filmowych, Aleja Gwiazd. Obiadokolacja, 
nocleg w hotelu we Włoszech,

DZIEŃ 12
śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozryw-
ki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, 
nadziemnych i podziemnych, szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. 
Obiadokolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 13
zakończenie obozu.

SŁYNNE WYBRZEŻA

CENA 2 235 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śnia-
danie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m. in. Park Wodny Aqualandia, Garda-
land) + obiadokolacja na Ligurii + taksy klimatycz-
ne + wjazdy do miast - około 85 euro. Wydatki 
programowe są obligatoryjne i opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia min. 50 euro).

OSCB 1/16 - 02.07-14.07.2016
OSCB 2/16 - 16.07-28.07.2016
OSCB 3/16 - 30.07-11.08.2016
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BARCELONA > COSTA BRAVA > MONACO > CANNES

OBÓZ 
12-18 LAT

FRANCJA

HISZPANIA

Cannes
Monte Carlo

Costa Brava
Barcelona

Morze Śródziemne

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Pakiet JUMPreza (dla uczestników w wieku 16 lat i  więcej) - karnet na 4 wejścia do jed-
nej z najpopularniejszych dyskotek Lloret de Mar – Tropics – koszt od osoby 30 euro.   
Waterworld (największy park wodny na Costa Brava Waterworld – jeden z największych 
parków wodnych w Hiszpanii. Koszt wycieczki od osoby 45 euro. 



ZŁOTE PIASKI > WARNA > BUDAPESZT

OBLB1/16 - 02.07-14.07.2016
OBLB2/16 - 09.07-21.07.2016
OBLB3/16 - 16.07-28.07.2016
OBLB4/16 - 23.07-04.08.2016
OBLB5/16 - 30.07-11.08.2016
OBLB6/16 - 06.08-18.08.2016
OBLB7/16 - 13.08-25.08.2016
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BUŁGARSKIE KURORTY
Wybrzeże Morza Czarnego to słońce, piękne plaże, baseny, dyskoteki, mnóstwo buti-
ków. Złote Piaski to z kolei jeden z najbardziej znanych kurortów w Europie. Położony 
jest ok. 20 km od Warny - miasta będącego ważnym ośrodkiem kulturalno-naukowym 
i turystycznym.  Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony czas, pełen atrakcji, które 
na zawsze pozostaną w pamięci.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski, tranzyt przez Czechy, przejazd na Węgry, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd przez Węgry i Rumunię, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd 
do Bułgarii,

DZIEŃ 3
przyjazd do Bułgarii, posiłek w formie suchego prowiantu. Wypoczynek nad morzem. Zakwate-
rowanie, obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-9
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczki po okolicach Złotych Piasków,
-  wyjścia na dyskoteki (m.in. PR Club, Malibu),
-  wycieczka piesza do Monastyru Aładża,
- wycieczka do Bałczik i na Przylądek Kaliakra,
-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,

DZIEŃ 10
śniadanie, wyjazd do Warny, zwiedzanie Starego Miasta i Mauzoleum Warneńczyka, wyjazd 
z Bułgarii, kolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez Rumunię,

DZIEŃ 11
przyjazd do Budapesztu, śniadanie w formie suchego prowiantu. Całodzienna zabawa 
w  Aquarena Budapeszt - jednym z najnowocześniejszych parków wodnych w Środkowej 
Europie z licznymi zjeżdżalniami i basenami. Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 12
śniadanie, całodzienne zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta 
Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytadela. Dodatkowa obiadokolacja w Buda-
peszcie, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 13
zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE
Hotel SUNNY VARSHAVA w Złotych Piaskach 
(lub inny o podobnym standardzie) w trakcie po-
bytu, pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami i klimaty-
zacją. Położony ok. 250 m od morza. Na terenie 
obiektu: basen, restauracja, bar, sala TV. Podczas 
noclegów tranzytowych hotele** i ***.

CENA 1 680 ZŁ

WYŻYWIENIE
Podczas pobytu w Złotych Piaskach wersja All Inclusive 
- 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadania, obiady, 
kolacje. Dodatkowo pomiędzy posiłkami przekąski m.in. 
ciasta, owoce, naleśniki. Napoje dostępne przez cały 
dzień. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniada-
nie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.  

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Muzeum Warneńczyka, Park Wod-
ny), przewodnicy, opłata klimatyczna, dodatkowy 
posiłek w Budapeszcie - około 65 euro. Wydatki 
programowe są obligatoryjne i opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OBÓZ 
12-18 LAT

Budapeszt

Złote Piaski
Warna

WĘGRY

BUŁGARIA
Morze 
Czarne

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Realizowana przy min. 30 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w imprezie fakulta-
tywnej należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika 
obozu):
Półwysep Neseber wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koszt 
wycieczki od osoby 25 euro.
Delta Dunaju i Konstanca - rejs po jednej z największych europejskich delt rzecz-
nych, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koszt wycieczki od 
osoby 42 euro.



ZAKWATEROWANIE
Hotel NAYSIKA w Litochoro Plaza (lub inny o   po-
dobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 
4,5-osobowe z łazienkami i ręcznikami ( ręczniki 
plażowe we własnym zakresie), klimatyzacją ste-
rowaną indywidualnie. Położony około 300 m od 
morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala 
TV, salon wypoczynkowy, duży ogród, boisko do 
siatkówki, bezpłatne WiFi, salon wypoczynkowy.
Podczas noclegów tranzytowych hostele.

Grecja jest krainą pełną słońca, uroku i spokoju. To kraj mitów o starożytnych bo-
gach  i herosach, miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich, 
kolebka naszej europejskiej cywilizacji. Właśnie  tutaj, na masywie Olimpu siedzibę 
mieli starożytni bogowie. Właśnie stąd wywodzą się filozofowie, kształtujący naszą 
kulturę.  Ciepłe morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Za-
pewne, u stóp Olimpu usłyszycie szepty herosów i poczujecie, że jesteście u źródeł 
greckich legend…

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji, dalszy przejazd w kierunku granicy serbskiej, zakwatero-
wanie,  nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, wyjazd z hotelu , przejazd przez Serbię, Macedonię do Grecji, zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja, nocleg, 

DZIEŃ 3-9
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka do Litochoro: wędrówka przez Park Narodowy Olimpu, przejście przez malownicze mia-

steczko górskie Litochoro, a następnie rekreacyjny spacer kanionem rzeki  Enipeas aż do Wodospadów 
Withos, podziwianie najwyższego szczytu - Mytikas (2917 m n.p.m.) uważanego za tron Zeusa,

-  całodniowy rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę Skiathos. Na pokładzie tańczymy 
ZORBĘ. Może uda się zrobić piękną fotkę z częstymi gośćmi tych wód - delfinami?

-  wycieczka do ogromnego, wodnego parku Waterland, położonego tuż obok Salonik. Liczne 
zjeżdżalnie wodne, baseny „dzika rzeka” i wiele innych atrakcji przyciąga rocznie blisko 3 miliony 
odwiedzających,

-  wycieczka do Lasu Meteorów - malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego 
krajobrazu, wizyta w wytwórni ikon,

-  mini Olimpiada Sportowa na wesoło,
-  nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego przez nas zorbą,
-  wypoczynek nad morzem,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 9
wykwaterowanie z hotelu, wyjazd ok. godz. 20, nocny przejazd przez Macedonię i Serbię, 

DZIEŃ 10
śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zam-
kowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół p.w. NMP, Wzgórze Gellerta, Cytadela; pobyt na 
basenach termalnych, obiadokolacja, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
przyjazd do Polski, zakończenie obozu.

U STÓP OLIMPU 
CENA 1 595 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Grecji. Napoje 
dostępne cały dzień. Pierwsze świadczenie - obiado-
kolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozosta-
łe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8  noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, transport, opieka wychowawców, 
opieka medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in.  rejs statkiem na Skiathos, Water-
land koło Salonik,  baseny termalne  w Budapesz-
cie), przewodnicy, opłaty graniczne - około 75 
euro. Wydatki programowe są opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub do-
wód osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kie-
szonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uzna-
nia (nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu 
do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w wysoko-
ści 15 euro za ewentualne zniszczenia.

GROL1/16 - 02.07-12.07.2016
GROL2/16 - 09.07-19.07.2016
GROL3/16 - 16.07-26.07.2016
GROL4/16 - 23.07-02.08.2016
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RIWIERA OLIMPIJSKA > SKIATHOS > METEORY > BUDAPESZT

OBÓZ 
12-16 LAT

Budapeszt

Meteory
Riwiera Olimpijska

Skiathos

WĘGRY

GRECJA

Morze 
Egejskie

Morze 
Jońskie

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Realizowana przy min. 10 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w imprezie fakultatywnej 
należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
Ateny największy grecki port Pireus, Stadion Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, 
Łuk Hadriana, Akropol, ruiny Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska, zmiana warty przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze powrotnej Termopile - miejsce słynnej bitwy 
Greków z Persami. Koszt wycieczki od osoby 45 euro.
20 godzin nauki jęz. angielskiego zajęcia organizowane przez szkołę języka angielskiego  
Angielski.pl. Koszt zajęć - 200 zł.



METEORY > TERMOPILE > DELFY > ATENY > SALONIKI > BUDAPESZT

OGRA1/16 - 02.07-14.07.2016
OGRA2/16 - 16.07-28.07.2016
OGRA3/16 - 30.07-11.08.2016 
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ANTYCZNA PRZYGODA
Przypomnij sobie „Mitologię” J. Parandowskiego. Pamiętasz Olimp, gdzie greccy bogo-
wie delektowali się pyszną ambrozją? Teraz możesz spędzić tam kilkanaście wspania-
łych dni. Grecja zachwyca plażami, ciepłym morzem i wspaniałą słoneczną aurą. Gaje 
oliwne, przyjaźni ludzie i wspaniałe zabytki pomogą Ci zrozumieć, dlaczego to Grecja 
jest kolebką naszej cywilizacji. Może odtąd lekcje historii starożytnej nie będą już tak 
nudne?

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przyjazd na Węgry, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd przez Węgry, Serbię, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd 
do Grecji,

DZIEŃ 3
śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd i zwiedzanie słynnych klasztorów Meteora - 
malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, wizyta w fabryce ikon 
- „sztuka bizantyjska w ikonografii” - poznanie procesu produkcji ikon, zwiedzanie Kalambaki, 
obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 4
śniadanie, przejazd do wąwozu Termopile - miejsca słynnej bitwy Greków z Persami, przejazd 
do Delf - Antyczny Środek Świata, zwiedzanie centrum kultu Apollina i wyroczni delfickiej, 
pozostałości po skarbcach Ateńczyków, święty okrąg, świątynia, stadion, na którym odbywały 
się igrzyska pytyjskie, obiadokolacja, nocleg w Kalamos,

DZIEŃ 5-9
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka autokarowa do Aten. Zwiedzanie miasta: Akropol, Plaka, Stadion Olimpijski, Parlament 

(z zewnątrz), zmiana warty, panoramiczne zwiedzanie miasta,
-  propozycja fakultatywna – Peloponez,
-  Igrzyska Olimpijskie: rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, bieg maratoński, rozgrywki 

grupowe oraz indywidualne,
-  wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 10
śniadanie, przejazd do Salonik. Zwiedzanie miasta: Biała Wieża, Rotunda św. Jerzego, Bazyli-
ka św. Demetriusza, Kościół Mądrości Bożej. Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 11
śniadanie, przejazd tranzytowy przez Macedonię i Serbię, posiłek w formie suchego prowian-
tu, nocny przejazd na Węgry,

DZIEŃ 12
przyjazd na Węgry, śniadanie w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Budapesztu: Wzgó-
rze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytade-
la. Przejazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 13
śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE
Hotel KALAMOS BEACH***+ w Kalamos (lub inny 
o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami. Położony ok. 150 m od 
morza. Na terenie obiektu: basen, restauracja, bar, 
sala TV, salon wypoczynkowy. Podczas noclegów 
tranzytowych hostele lub hotele ** i ***.

CENA 1 985 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Grecji. Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wy-
żywienie w pozostałe dni - patrz program. 

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, transport, opieka wychowawców. 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy, opłaty graniczne, przewodnicy - około 45 
euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opła-
cane indywidualnie przez uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia min. 50 euro). 

OBÓZ 
12-18 LAT

Budapeszt

Meteory

Delfy

Saloniki

Termopile

Ateny

WĘGRY

GRECJA

Morze 
Egejskie

Morze 
Jońskie

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
Realizowana przy min. 25 uczestnikach (de-
klarację uczestnictwa w imprezie fakultatyw-
nej należy zgłosić przy podpisywaniu umo-
wy, płatność w autokarze u kierownika obozu): 
Peloponez W programie: Kanał Koryncki, Epidauros 
(antyczny teatr o niezwykłej akustyce), Nafplion (była 
stolica niepodległej Grecji), antyczny Korynt. Koszt wy-
cieczki od osoby 35 euro.



ZAKWATEROWANIE
Willa Bito*** w Dobra Voda (lub inny o podobnym 
standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 3,4,5-oso-
bowe z łazienkami, klimatyzacją, bezpłatnym WiFi. 
Położony ok. 250 m od morza. Na terenie obiektu: 
restauracja, taras wypoczynkowy, kącik kompute-
rowy z bezpłatnym internetem. Podczas noclegów 
tranzytowych hotele** i ***.

Visit Balkan - odwiedź Bałkany! Program obejmuje cztery kraje półwyspu: Czarno-
górę, Albanię, Serbię i Chorwację. Region ten przyciąga turystów burzliwą historią, 
wielobarwną mozaiką kulturową, pięknymi plażami, lazurowym morzem, wyśmieni-
tą kuchnią, a przede wszystkim serdecznością mieszkańców. Nasz program - reali-
zowany bez nocnych przejazdów - na pewno spełni oczekiwania tych z Was, którzy 
lubią podróżować mało utartymi szlakami.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Serbii, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Czarnogóry, zakwaterowanie, kolacja, nocleg,

DZIEŃ 3-8
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka do Budvy - adriatyckiego kurortu wypoczynkowego, zwiedzanie: zabytkowa Sta-

rówka, mury obronne, malownicze widoki, przepiękne plaże, Wzgórze Lovcen - jak mówią 
miejscowi „stąd niedaleko już do nieba bram”, wspaniały punkt widokowy na okolicę,

-  wycieczka do Albanii - zwiedzanie stolicy kraju Tirany: przejazd Aleją Poległych Bohaterów, 
Plac Skanderbega: Wieża Zegarowa, Meczet Ethem Beja, Narodowe Muzeum Historyczne, Na-
rodowy Teatr Opery i Baletu, Biblioteka Narodowa, mozaika oraz pomnik Skanderbega, Kruji 
nazywanej „albańskim Krakowem” za sprawą niesamowitej historii i uroczej atmosfery miasta: 
zamek, Stare Miasto, turecki bazar, 

-  rejs statkiem wycieczkowym po wodach jednej z trzydziestu najbardziej malowniczych zatok 
na całym świecie, określanej mianem południowych fiordów - Zatoki Kotorskiej. Podczas wy-
cieczki zwiedzanie Kotoru, miasta którego Starówkę wpisano na listę UNESCO oraz sztucznie 
usypanej wyspy Gospy od Skapjela, gdzie zobaczymy piękny barokowy kościół, 

-  wypoczynek nad morzem - plażowanie i kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,

DZIEŃ 9
śniadanie, przejazd do Belgradu, zwiedzanie stolicy Serbii: Twierdza Klemagdan, Cerkiew św. 
Sawy, Meczet Bajrakli, Teatr Narodowy, ulica Kneza Milosa - miejsce pamięci, ulica ambasad. 
Obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie, przejazd na Węgry, zabawa na basenach termalnych w okolicy Budapesztu: zjeżdżalnie, 
dzikie rzeki, cebule czyli wszystko co jest niezbędne do wspaniałej wodnej zabawy. Przejazd do 
Czech, obiadokolacja ,nocleg,

DZIEŃ 11
śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu. 

BAŁKAŃSKIE SKARBY

CENA 1 855 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czarnogórze, 
pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniada-
nie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez dwóch 
kierowców (klimatyzacja, WC, barek i DVD). Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, transport, opieka wychowawców, 
opieka medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy, przewodnicy, taksy klimatyczne - około 65 
euro. Wydatki programowe są opłacane indywidu-
alnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe, każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OCZA1/16 - 02.07-12.07.2016
OCZA2/16 - 09.07-19.07.2016
OCZA3/16 - 16.07-26.07.2016
OCZA4/16 - 23.07-02.08.2016
OCZA5/16 - 30.07-09.08.2016
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KOTOR > BUDVA > TIRANA > BELGRAD > DUBROWNIK

OBÓZ 
12-18 LAT

CHORWCJA

SERBIA

ALBANIA

CZARNOGÓRA

Morze 
Adriatyckie

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Realizowana przy min. 30 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w imprezie fakultatywnej nale-
ży zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
Dubrownik - Starówka wpisana na listę UNESCO: Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Fran-
ciszkanów; Kolumna Rolanda, Pałac Rektorów, główna ulica miejska Stradun, mury miejskie, 
liczne baszty. Koszt wycieczki od osoby 25 euro.

Belgrad

Kotor
Budva

Tirna

Dubrownik



Aqualandia

AQUALANDIA > WENECJA > KRK > GROTY GIGANTE > LJUBLJANA

OCHC1/16 - 02.07-12.07.2016
OCHC2/16 - 09.07-19.07.2016
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CESARSKA CHORWACJA
Chorwacja to przede wszystkim długie wybrzeże z połyskującym w słońcu morzem, 
kamiennymi zatokami, uroczymi plażami i setkami miejsc wartych odwiedzenia. My 
zabierzemy Was do malowniczego Rovinja zwanego „Rubinem Chorwacji”, które-
go czerwone dachówki wypełniają owalny kształt starówki, Puli na półwyspie Istria 
z potężnym marmurowym Amfiteatrem, trzecim po Rzymskim Koloseum i Arenie we 
Francuskim Nimes. Odwiedzimy stolicę Słowenii Ljubljanę, piękną Wenecję i Padwę, 
a obóz zaczniemy wspaniałą zabawą w parku wodnym Aqualandia.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Nocny przejazd do Włoch,

DZIEŃ 2
śniadanie w formie suchego prowiantu, pobyt w Aqualandii - parku wodnym  określanym jako 
nr 1 we Włoszech w formie wielkiej wyspy z 26 atrakcjami, podzielonej na strefy: plac Hemin-
gwaya, Złota Laguna, Port Hemingwaya, Zatoka Rekinów, arena sportowa, Tiki arena. Obiado-
kolacja, nocleg,

DZIEŃ 3
śniadanie, przejazd do Padwy, zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego i największego placu Europy 
Prato della Valle. Przejazd do Wenecji, transfer  kanałem Giudecca do Placu św. Marka. Zwie-
dzanie Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów (z zewnątrz) wraz ze słynnym Mostem Westchnień. 
Spacer do Mostu Rialto. Przejazd do Chorwacji, zakwaterowanie w Krajlevicy, obiadokolacja, 
nocleg,

DZIEŃ 4-9
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka autokarowa do Puli - zwiedzanie Amfiteatru z okresu rzymskiego, najsłynniejszego zabyt-

ku i zarazem symbolu miasta.  Amfiteatr zbudowany w I w. przez cesarza Wespazjana,  jest najlepiej 
zachowaną budowlą tego typu w Europie po Koloseum w Rzymie i Arenie w Nimes,

-  wycieczka autokarowa do Rovinj - zwany „perłą w koronie Adriatyku”,  zwiedzanie Katedry 
św. Eufemii uważanej za symbol Istrii,

-  wycieczka autokarowa na największą wyspę Morza Adriatyckiego - Krk,
-  wycieczka autokarowa do włoskiego Triestu. Zwiedzanie miasta oraz Groty Gigante,
-  wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 10
śniadanie, przejazd do Słowenii. Zwiedzanie stolicy Słowenii Ljubljany - spacer po zabytko-
wych uliczkach miasta.  Przejazd  i  wieczorne zwiedzanie  Bled - urokliwego miasteczka poło-
żonego nad turkusowym  jeziorem. Bled to jedno z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych 
w Alpach. Kolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, 

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE
Hotel UVALA SCOTT ** w Krajlevicy w trakcie 
pobytu, pokoje o podwyższonym standardzie 
3,4-osobowe z łazienkami. Położony ok. 50 m od 
morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala 
TV, salon wypoczynkowy. Podczas noclegu tran-
zytowego hotele ** i ***. 

CENA 1 860 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji. Pierw-
sze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywie-
nie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców. 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m. in.: Park Wodny Aqualandia, trans-
fer Wenecja, Groty Gigante), przewodnicy, taksy 
klimatyczne, wjazdy do miast - około 80 euro. 
Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane 
indywidualnie przez uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

OBÓZ 
12-18 LAT

CHORWCJA

SŁOWENIA

WŁOCHY Morze 
Adriatyckie

Wenecja

Ljubljana

Groty Gigante
Krk



SPLIT > DUBROWNIK > STON > OREBIĆ > KORCULA > VELA LUKA 
> MOSTAR  > SARAJEWO

ZAKWATEROWANIE
Hotel JADRAN *** w Vela Luka (lub inny o po-
dobnym standardzie) w trakcie pobytu pokoje 3,4 
– osobowe z łazienkami. Położony ok 50 m od mo-
rza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV. 
Podczas noclegów tranzytowych hotele ** i ***

Chorwacja to kraj,  który według  mieszkańców Dalmacji  jest  rajem  na ziemi.  Ma-
lownicze góry, lazurowe wody Morza Adriatyckiego otaczające  ponad 1200 wysp 
i wysepek , zieleń przyrody i  piękna  architektura,  sprawiają ze Chorwacja jest pełna  
urokliwych, zapierających dech w piersiach krajobrazów.  Zwiedzimy Split będący 
symbolem starożytnej potęgi Cesarstwa Rzymskiego, Dubrownik zwany „Perłą Ad-
riatyku“,  orientalny  Mostar i Sarajewo.  Odwiedzimy miejsce narodzin Marco Polo 
- jednego z najsłynniejszych podróżników, który jako jeden z pierwszych przedsta-
wicieli Zachodu dotarł do Chin. Wypoczniemy  na  jednej  z najpiękniejszych wysp 
Chorwacji – Korculi.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Nocny przejazd  przez Czechy, Austrię do Chorwacji,

DZIEŃ 2
śniadanie w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Splitu: Deptak Riva, Stare Miasto z unikalną 
architekturą kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dio-
klecjana wpisane na listę UNESCO. Góra Marjan - punkt widokowy miasta (postój 9 godzin). 
Przeprawa promowa na chorwacką wyspę Korcula. Przejazd autokarem do miejscowości Vela 
Luka. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 3-8
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka autokarowa do Dubrownika - „Perły Adriatyku“ z zabytkową starówką wpisaną na 
listę UNESCO. Zwiedzanie z przewodnikiem m.in: Brama Pile, Mała Braca, studnia Onorfio, 
Klasztor Franciszkanów, Katedra, Pałac Sponza (z  zewnątrz). W drodze powrotnej na wyspę 
Korczula krótkie zwiedzanie zabytków miast Ston znanego w Europie z dobrze zachowanych 
średniowiecznych murów miejskich wybudowanych w czasach istnienia Republiki Dubrownic-
kiej i Orebić,

-  wycieczka autokarowa po wyspie Korcula. Pobyt i zwiedzanie stolicy wyspy - miasta Korcula 
nazywanego "małym Dubrownikiem“ m.in:  dom urodzenia  podróżnika i odkrywcy Marco Polo, 
Katedra św. Marka, Pałac Biskupi( z zewnątrz).

-  Rejs na wyspę Proizd - nazywaną „Wyspą miłości”. Wypoczynek na  malowniczej plaży. Kąpiele 
w lazurowych wodach Morza Adriatyckiego,

-  wycieczka po miejscowości Vela Luka - zwiedzanie miasta w  poszukiwaniu malowniczych uliczek 
i najcenniejszych zabytków,

-  wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,

DZIEŃ 9
śniadanie. Przejazd autokarem do portu w Korculi. Przeprawa promowa na Półwysep Pelješac. 
Przejazd wzdłuż doliny rzeki Neretwy do Počitelj - dawnej osady tureckiej wpisanej na listę UNE-
SCO, krótkie zwiedzanie miasteczka. Po południu  przejazd do Mostaru - stolicy Hercegowiny. Spa-
cer uliczkami osmańskiego Starego Miasta do XVI-wiecznego kamiennego Starego Mostu - symbol 
miasta, zabytek wpisany na listę UNESCO. Przejazd do Sarajewa, obiadokolacja i nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie. Zwiedzanie Sarajewa stolicy Bośni i Hercegowiny m.in: Latinski Most - miejsce zamachu 
na arcyksięcia Ferdynanda, główne place Sarajewa, Bascarsija - turecki bazar z tradycyjnymi warsz-
tatami rzemieślniczymi, Cerkiew p.w. Archaniołów Gabriela i Michała (z zewnątrz), meczet Gazi 
Husrev-beja. Obiadokolacja w formie suchego prowiantu i nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

CHORWACJA-ŚLADAMI MARCO POLO

CENA 1 895 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Vela Luka. 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie 
– śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni – patrz 
program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez dwóch 
kierowców (klimatyzacja, WC, barek i DVD). Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy, promy, taksy klimatyczne, dopłata do kli-
matyzacji, dodatkowa obiadokolacja po zwiedza-
niu Sarajewa – około 75 euro. Wydatki programo-
we są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez 
uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy,krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kie-
szonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego 
uznania (nasza sugestia to min. 50 euro)

OCHP1/16 - 02.07–12.07.2016
OCHP2/16 - 09.07–19.07.2016
OCHP3/16 - 16.07–26.07.2016
OCHP4/16 - 23.07–02.08.2016
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OBÓZ 
12-18 LATSarajewo

CHORWCJA

BOŚNIA 
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Split

Dubrownik
Korcula

Morze 
Adriatyckie



OKAR1/16 - 30.07- 09.08.2016 
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ALPEJSKA KRAINA JEZIOR 
Austriacka Karyntia to region słynący z tysięcy ciepłych i krystalicznie czystych jezior, 
niesamowitego krajobrazu gór od pagórkowatych wzniesień poprzez skalne wierzchoł-
ki do wysoko alpejskich szczytów, źródeł termalnych i gorących basenów. Czekają Nas 
wędrówki najpopularniejszymi szlakami, przejażdżki kolejkami górskimi, wizyta w je-
dynym prywatnym w Europie Muzeum Porsche i … całodzienna wycieczka do Bibione 
- włoskiego kurortu, gdzie zażyjemy kąpieli w ciepłym Adriatyku.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, zwiedzanie Brna: Stare Miasto, Ratusz, Katedra św. Piotra i Pawła, 
zabytkowe kamienice, barokowe posągi i fontanny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 2
śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie miasta: zabytki Ringu, Parlament i Hofburg (z ze-
wnątrz), Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej (z zewnątrz). Przejazd do Karyntii 
- wiecznie słonecznej krainy Austrii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 3
śniadanie, wycieczka piesza na najwyższy szczyt okolicy Gerlitzen (1909 m n.p.m.), z pięknym 
widokiem na Karyntię, Alpy włoskie i słoweńskie. Zjazd kolejką górską nad jezioro Ossiacher 
i przejście do zamku Landskron. Powrót do ośrodka kolejką, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg,

DZIEŃ 4
śniadanie, przejazd do Klagenfurtu, spacer po Starówce, następnie do miejscowości Keut-
schach am See, punkt widokowy Pyramidenkogel – wjazd na wieżę, z pięknym widokiem na 
otaczające Alpy. Powrót do ośrodka kolejką górską Gerlitzen, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 5
śniadanie, zjazd do autokaru kolejką Gerlitzen, wyjazd do doliny Molltaller, wjazd kolejką gór-
ską Erlebnis 3000 na wysokość 2800 m n.p.m. Spacer po lodowcu Molltaler Gletscher i zjazd 
na dół, przejście kanionem górskim Raggaschlucht, gdzie  szlak pieszy poprowadzony jest nad 
rwąco płynącym potokiem górskim. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, karaoke, nocleg,

DZIEŃ 6
śniadanie, całodzienna wycieczka do Włoch – zwiedzanie miejscowości turystycznych Gór-
nego Adriatyku:  Bibione i Caorle, plażowanie i kąpiele w Morzu Śródziemnym. Powrót do 
ośrodka, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 7
śniadanie, przejazd do miejscowości Reisseck, wjazd najbardziej stromą kolejką linowo- 
terenową Europy (82% nachylenia) na wysokość 2200 m n.p.m., spacer po górskich szlakach. 
Przejazd do miejscowości Gmund – wizyta w prywatnym muzeum Porsche – pierwsze i naj-
starsze w Europie. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 8
śniadanie, wypoczynek na kąpielisku nad jeziorem Ossiacher: plażowanie, gry i zabawy 
sportowe, popołudniu obiad, zajęcia rekreacyjno–sportowe na terenie ośrodka,  wieczorem 
ognisko w alpejskiej scenerii, nocleg,

DZIEŃ 9
śniadanie, zjazd do autokaru kolejką górską Gerlitzen, przejazd do Słowenii, do Kranjskiej Gory - 
górskiej stolicy tego kraju. Krótkie zwiedzanie miasta, przejazd pod największą atrakcję sportową 
Słowenii – kompleks skoczni narciarskich Planica i jedną z największych mamucich skoczni 
narciarskich świata – Letalnica.  Przejazd do miejscowości Villach (Austria), ze znaną z Pucharu 
Świata skocznią narciarską – Villacher Alpenarena. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 10
śniadanie, zjazd do autokaru kolejką górską Gerlitzen, rejs statkiem po jeziorze Ossiacher, 
wizyta w klasztorze Ossiach, w którym znajduje się grób polskiego króla. Wypoczynek na 
kąpielisku miejskim (temperatura wody to około 26oC). Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,

DZIEŃ 11
zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE
SportHotel ALPINUM w Treffen (lub inny o po-
dobnym standardzie), położony na wysokości 
1500 m n.p.m (wjazd i zjazd do hotelu gondolą), 
pokoje 4,5,6-osobowe z łazienkami i TV. Na tere-
nie obiektu: restauracja, świetlica, sala kominko-
wa, sauna, mini kino, bilard, dart, stół do tenisa, 
miejsce na ognisko.  

CENA 1 795 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (śniadanie, suchy prowiant, obiado-
kolacja). Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie 
- śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Wy-
żywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierow-
ców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na trasach 
antenowych pociąg lub mikrobus. 
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transport, opieka wychowawców, opie-
ka medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. kolejki górskie, kanion Rag-
gaschlucht, muzeum Porsche, kąpielisko nad je-
ziorem Ossiacher, rejs statkiem po jeziorze Ossia-
cher) - około 85 euro. Wydatki programowe są 
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro).  

OBÓZ 
12-18 LAT

CZECHY

WŁOCHY

SŁOWENIA

AUSTRIA

Brno

Wiedeń

Klagenfurt
Planica

Bibione

Morze 
Adriatyckie



ZAKWATEROWANIE
Hotel   PANON*** w Hodoninie (lub inny o po-
dobnym standardzie), pokoje  2 osobowe z łazien-
kami i TV. Hotel położony na obrzeżu miasteczka. 
Obok hotelu znajdują się tereny sportowe: boiska 
do piłki nożnej, korty tenisowe, pływalnie otwarte 
i kryte.

Nowa fala radości i przygody w Aqualand Moravia: Neptunarium, Koloseum, Ad-
renalium - to tylko niektóre z wybranych szaleństw w największym nowiusieńkim 
parku wodnej rozrywki.  Zamieszkamy w samym sercu Moraw Południowych w Ho-
doninie. Region ten znany jest z przepięknych krajobrazów, folkloru i muzyki.

DZIEŃ 1
wyjazd z Polski, przejazd do Hodonina, kolacja, nocleg w hotelu, 

DZIEŃ 2-10
wypoczynek i realizacja programu:
-  wycieczka do Wiednia, zwiedzanie miasta m.in. zabytki Ringu, Parlament i Hofburg (z ze-
wnątrz), Katedra, Park Miejski. Pobyt w Parku Rozrywki Prater (atrakcje płatne indywidualnie),

-  wycieczka do Pragi - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem Prezyden-
ta Republiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; Most Karola, Plac Wacława, Rynek Staromiejski 
i Ratusz, Zegar Orloy,

-  wycieczka do Brna - stolicy Moraw, top 6 miasta: pozostałości dawnych murów miejskich, 
Katedra, Mahenove Divadlo czyli teatr, Ratusz, Rynek, Twierdza Spilberg. Przejazd do Jaskini 
Macocha najgłębszej przepaści w Czechach i Europie Środkowej, mierzącej aż 138 metrów!

-  zwiedzanie Muzeum Wsi Południowowschodnich Moraw: sposób mieszkania i życia na mo-
rawskiej wsi, stroje ludowe, piwniczki winiarskie, produkcja wina, winnica w muzeum - wyjąt-
kowa ekspozycja w Republice Czeskiej, rzemiosła naszych przodków - kuźnia, warsztat tkacki, 
warsztat garncarski,

-  całodzienny pobyt w Aqualand Moravia, najnowocześniejszym parku wodnym w Czechach, 
ponad kilometr zjeżdżalni, rur i wielka rampa U-Wave wzbogacona o projekcje wizualne, czeka 
Nas świetna zabawa i dużo adrenaliny,

-  rejs statkiem wycieczkowym po rzece Morawie,
-  wizyta w ZOO w Hodoninie - gdzie zobaczycie blisko 600 zwierząt z 80 różnych gatunków na 
wolnym wybiegu lub w zamknięciu, m.in. wielbłądy, lwy, zebry, lamy, kangury, pawilony egzo-
tycznych małp i ptaków, akwarium, terraria z ciekawymi okazami gadów,

-  „mali reziseri" - stworzenie scenariusza,  a następnie kręcenie filmu przygodowego „Zabrnęliśmy 
aż do Brna” z udziałem wszystkich uczestników,

-  trzy pobyty na kąpielisku, turniej siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej,
-  mini Olimpiada Sportowa na wesoło,
-  program animacyjny, zajęcia sportowe,
-  dyskoteki,

DZIEŃ 11
śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.

CZESKI FILM

CENA 1 695 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czechach. 
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniada-
nie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez dwóch 
kierowców (klimatyzacja, WC, barek i DVD). Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 37) 

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, transport, opieka wychowawców, 
opieka medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp Aqualand Moravia - około 550 CZK. Wie-
deń, Praga, Brno - 15 EUR. Wydatki programowe są 
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 
PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 25 
euro i 500 CZK). W dniu przyjazdu do hotelu po-
bierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 
CZK, za ewentualne zniszczenia.

CZECH1/16 - 09.07-19.07.2016
CZECH2/16 - 23.07-02.08.2016

OBÓZ 
12-16 LAT
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Wakacje

Bez 
obaw...

 W PAKIECIE:
• koszty leczenia i transportu do kraju
• assistance medyczny 24 h
• następstwa nieszczęśliwych wypadków
• bagaż podróżny

OPCJE DODATKOWE:
• ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych
• ubezpieczenie odwołania podróży
• pakiet sportowy

Większy może więcej. Większy może lepiej. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić 
optymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. AXA to jedna z największych 
grup ubezpieczeniowych na świecie. Zaufały nam już 103 miliony klientów w 59 krajach.

Siódmy rok z rzędu AXA została wyróżniona 
jako wiodąca marka ubezpieczeniowa 
wg rankingu 100 najlepszych światowych 
marek Interbrand.



ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny POSEJDON 
www.posejdon.oit.pl położony ok. 300 m od morza. 
Pokoje 2,3-osobowe typu studio z łazienkami. Na te-
renie obiektu znajdują się: stołówka, sala gimnastycz-
na, boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, stół 
do tenisa, sala dyskotekowa, wiata grillowa.

Zapraszamy dzieci poszukujące swoich pasji. Poprzez zabawę uczestnicy spróbują 
sił w różnych dziedzinach artystycznych i sporcie. Będzie to doskonała okazja do 
odkrycia i zaprezentowania  nieznanych jeszcze talentów. Gwarantujemy znakomitą 
zabawę, wiele przygód i niezapomnianych wrażeń.

ZDROWO I KOLOROWO - wesołe kanapki. Daj ponieść się swojej wyobraźni i udekoruj 
potrawy tak jak chcesz. Przygotowywanie prostych i kolorowych potraw, zasady zdrowego od-
żywiania i zachowania przy stole, nakrywania i dekorowania stołu,  

MALI PROJEKTANCI - projektowanie wymarzonej kreacji, tworzenie form nowych ubrań, 
przygotowanie rysunku i malowanie koszulek lub lnianych toreb, 

KREATYWNA BIŻUTERIA - tworzenie biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej bibuły, ceki-
nów, będącej dodatkiem do zaprojektowanego stroju,

POKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW - sesja zdjęciowa, 

DZIEŃ Z HARRYM POTTEREM - przydział czarodziejskich szat (peleryna, tiara, różdżka), wy-
prawa do Zakazanego Lasu, szukanie skarbów, lekcje wróżbiarstwa, magii i astrologii pod okiem 
dyrektora Snape’a, wybór kolonijnych bohaterów - Harrego, Hermiony i Rona,

BĄDŹ JAK LEWANDOWSKI! - nauka dryblingu, poprawnego prowadzenia i przyjęcia piłki, 
podkręcanie piłki, żonglerka, ofensywa i defensywa, czyli jak zapewnić sukces drużyny, Futbolo-
we Mistrzostwa o puchar dyrektora ośrodka, przy dopingu cheerleaderek w stylu amerykańskim 
z pomponami,

OFF CAMERA – stwórzcie swój własny teledysk kolonijny do znanych utworów muzycznych,

PING-PONG SHOW - zawody w singlach, deblach, dziewczynki kontra chłopcy,

SCRAPBOOKING - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych materia-
łów takich jak: kartka, papier, pieczątka z dodaniem elementów znalezionych na plaży. Stwórz 
swoją wymarzoną kartkę,

MALOWANIE TWARZY i tworzenie własnych tatuaży,

DZIEŃ INTEGRACYJNY - bociania ciuciubabka, spinacze, kolorowy detektyw, krążące pudełko,

WIECZÓR QUIZÓW – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach i bohaterkach bajek 
oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu,

MINIONKI - stwórz własnego Minionka oraz układ taneczny do minionkowej piosenki,

NEPTUNALIA - chrzest kolonijny,

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO DINO PARKU W MALBORKU - spotkanie oko w oko z ok. 
czterdziestoma ruchomymi dinozaurami, które przeprowadzą Was przez poszczególne okresy 
w dziejach ziemi,

WIELKI FINAŁ MAŁYCH GIGANTÓW! - czas na prezentację talentów, rozstrzygnięcie konkursów, 
rozdanie dyplomów  i podsumowanie wydarzeń kolonijnych - ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcia,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU - oczywiście przy pięknym słońcu, 

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK - z programem skeczowym i piosenkarskim,

DYSKOTEKI

KRYNICA MORSKA  
KOPALNIA TALENTÓW

CENA 1 335 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. 
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub 
PKS. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po 
godz.16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opa-
lania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie 
głowy, kieszonkowe, gadżety związane z Harrym 
Potterem mile widziane. Koszulka lub torba lniana 
do pomalowania na zajęciach z projektowania

KKRM1/16 - 09.07-19.07.2016
KKRM2/16 - 20.07-30.07.2016
KKRM3/16 - 31.07-10.08.2016
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PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

ABC windsurfingu - w cenie: 1 godzina teorii, 6 godzin zajęć na wodzie, kompletny sprzęt wind-
surfingowy, pianka, instruktor, zabezpieczenie szkolenia w postaci łodzi motorowej z przeszko-
lonym pracownikiem, dyplom ukończenia kursu. Koszt od osoby 180 zł. 

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 140 zł Bydgoszcz 80 zł Elbląg 40 zł
Gdańsk 60 zł Koszalin 90 zł Kraków 120 zł
Olsztyn 60 zł Poznań 100 zł Słupsk 80 zł
Szczecin 120 zł Tczew 40 zł Warszawa 110 zł
Wrocław 130 zł

KOLONIE 
7-11 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Krynica Morska



Manga przybyła do Japonii z Chin już w VII w. Początkowo były to same historyjki ob-
razkowe, z czasem zaczęto dodawać tekst. Dziś znana jest na całym świecie. Czytają 
ją wszyscy: od uczniów szkół podstawowych po dorosłych. Z nami dowiecie się więcej 
o sposobie jej tworzenia.

POZNANIE KULTURY JAPOŃSKIEJ - kim byli samurajowie i gejsze,  ikebana - sztuka układa-
nia kwiatów, origami - sztuka wyobraźni, tworzenie figurek z papieru bez użycia nożyczek i kleju, 
ceremonia parzenia i picia herbaty,

KONKURS JEDZENIA PAŁECZKAMI,  

JAPOŃSKI STREET FASHION - oryginalna moda japońskich nastolatków, 

ANIMEDAY - seans japońskich animacji,

SZYBKI KURS TWORZENIA MANGI - rysowanie komiksów,

WYBÓR JAPOŃSKIEJ MISS I MISTERA,

PODSTAWY PISMA JAPOŃSKIEGO – malowanie koszulek,

DZIEŃ JAPOŃSKICH GIER I ZABAW - konkurs japońskiej łamigłówki umysłowej - sudoku, 
zabawa fukuwarai– rysowanie przy zasłoniętych chustą oczach, mikado - kto zbierze najwię-
cej drewnianych patyczków?

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO DINO PARKU W MALBORKU - spotkanie oko w oko 
z ok. czterdziestoma ruchomymi dinozaurami, które przeprowadzą Was przez poszczególne 
okresy w dziejach ziemi,

PING-PONG SHOW - zawody w singlach, deblach, dziewczynki kontra chłopcy,

OFF CAMERA – stwórzcie swój własny teledysk kolonijny do znanych utworów muzycz-
nych,

WŁASNORĘCZNE WYKONYWANIE BIŻUTERII,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU,

KALAMBURY,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

DYSKOTEKI

KRYNICA MORSKA  
PRZYGODA Z MANGĄ

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

ABC windsurfingu - w cenie: 1 godzina teorii, 6 godzin zajęć na wodzie, kompletny sprzęt 
windsurfingowy, pianka, instruktor, zabezpieczenie szkolenia w postaci łodzi motorowej 
z przeszkolonym pracownikiem, dyplom ukończenia kursu. Koszt od osoby 180 zł. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny POSEJDON 
www.posejdon.oit.pl położony ok. 300 m od mo-
rza. Pokoje 2,3-osobowe typu studio z łazienkami. 
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala 
gimnastyczna, boisko sportowe, stół do tenisa, 
sala dyskotekowa, wiata grillowa.

CENA 1 325 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodzien-
nych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie 
- kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę 
powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. 
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub 
PKS. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po 
godz.16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opa-
lania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie 
głowy, kieszonkowe. Koszulka do pomalowania na 
zajęciach z pisma japońskiego

KKRS1/16 - 9.07-19.07.2016
KKRS2/16 - 20.07-30.07.2016
KKRS3/16 - 31.07-10.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 140 zł Bydgoszcz 80 zł Elbląg 40 zł
Gdańsk 60 zł Koszalin 90 zł Kraków 120 zł
Olsztyn 60 zł Poznań 100 zł Słupsk 80 zł
Szczecin 120 zł Tczew 40 zł Warszawa 110 zł
Wrocław 130 zł

OBÓZ 
10-15 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Krynica Morska



ZAKWATEROWANIE
Noclegi w garnizonie wojskowym, w namiocie 
6-osobowym. Pole namiotowe wyposażone jest 
w pełen węzeł sanitarny, kuchnię polową, miejsce 
na grilla, miejsce na ognisko, salę kominkową, bo-
isko do siatkówki, scenę letnią.

BORNE SULINOWO MILITARY SHOW

CENA 1 345 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojen-
ta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, reali-
zacja programu, opieka wychowawców, opieka 
medyczna. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wy-
cieczek pieszych, obuwie i strój sportowy, nakry-
cie głowy, kieszonkowe, buty ”do zdarcia”, latarkę. 
Mile widziana odzież moro. 

OMSB1/16 - 05.07-15.07.2016      
OMSB2/16 - 19.07-29.07.2016        
OMSB3/16 - 02.08-12.08.2016   

24

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 150 zł Bydgoszcz 80 zł Elbląg 70 zł
Gdańsk 80 zł Katowice 130 zł Konin 100 zł
Koszalin 60 zł Kraków 150 zł Kutno 120 zł
Lublin 160 zł Łódź 120 zł Olsztyn 100 zł
Poznań 100 zł Słupsk 60 zł Szczecin 80 zł
Tczew 80 zł Toruń 100 zł Włocławek 100 zł
Wrocław 140 zł Warszawa 120 zł  

Jeżeli marzysz o przeżyciu przygody w wojsku, a jesteś zbyt młody na służbę, zapra-
szamy na obóz militarny. Nic tak nie uczy dyscypliny i integruje jak wspólne ćwi-
czenia i zabawa w stylu wojskowym. Wszystko to odbywać się będzie w Bornym 
Sulinowie - miejscu o militarnej tradycji, owianym tajemnicą, usytuowanym w sercu 
Pomorza, w otulinie jezior i lasów.

ZWIEDZANIE BORNEGO SULINOWA z miejscowym przewodnikiem - dowództwo garni-
zonu niemieckiego w budynku Urzędu Miejskiego, kantyna oficerska, szpital wojskowy, brama 
wjazdowa do miasta, osiedle bloków mieszkalnych „Leningrad”, Dom Żołnierza, Dom Oficera, 
pozostałości willi oficerów niemieckich i radzieckich,

SZLAKIEM  SZWAJCARII  POŁCZYŃSKIEJ - wycieczka  autokarowa. Zwiedzanie Połczyna: 
park zdrojowy, rynek, Doliny Pięciu Jezior, Starego Drawska: ruiny XIV w. zamku Drahim, jezioro 
Drawsko - jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce; podziwianie krajobrazu z wieży widokowej 
na Wolej Górze, Czaplinka: zabytkowy rynek, spacer promenadą przy jeziorze,

WYCIECZKA ROWEROWA SZLAKIEM WAŁU POMORSKIEGO - ze zwiedzaniem umoc-
nień i bunkrów zbudowanych przez wojska hitlerowskie w czasie II wojny światowej,

MANEWRY WOJSKOWE - przejażdżka sprzętem gąsienicowym (amfibia PTS-m) po werte-
pach i nierównościach terenu dostarczająca dużo rozrywki i adrenaliny,

PREZENTACJA POJAZDÓW WOJSKOWYCH - znajdujących się na poligonie, ich budowa, 
historia i przeznaczenie,

ORIENTEERING - budowa kompasu, praca z mapą, budowa szałasu, przejście labiryntu, strze-
lanie do celu, zawody w kombinezonach OP,

PAINTBALL – gra zespołowa, w której można zastosować kilka scenariuszy gry, polegająca na 
strzelaniu kulkami wypełnionymi farbą, ucząca taktyki na pozorowanym polu walki,

SPOTKANIE Z BYŁYM KOMANDOSEM, który wprowadzi nas w świat wojska - nauczymy 
się rozróżniać stopnie wojskowe, dowiemy się o zadaniach i funkcjach żołnierzy, krótka nauka 
musztry wojskowej, 

PORANNA ZAPRAWA WOJSKOWA - codzienny zestaw ćwiczeń fizycznych, dopasowany do 
poziomu sprawności każdego uczestnika,

NAUKA ZASAD MASKOWANIA W TERENIE - nauczymy się korzystać z otaczającej nas przy-
rody w taki sposób aby móc niezauważonym zbliżyć się do przeciwnika,

RZUT GRANATEM - zawody rzucania do celu,

WIECZORNE SESJE GRY „WORLD OF TANKS” – karcianej wersji, jednej z najpopularniejszych 
gier komputerowych, w której gracze mają szansę dowodzić rozmaitymi rodzajami czołgów,

SPŁYW KAJAKOWY pod opieką instruktorów i ratowników (w przerwie obiad),

WYCIECZKA ROWEROWA po okolicach Bornego Sulinowa,

OGNISKO INTEGRACYJNE - z grami i zabawami,

NOCNE PODCHODY - po Bornem Sulinowie,

PLAŻOWANIE I WYPOCZYNEK NAD JEZIOREM

OBÓZ 
12-16 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Borne Sulinowo



Kołobrzeg - miasto portowe, uzdrowiskowe, z pięknymi plażami i tradycjami wojsko-
wymi. Czeka Was nie lada wyzwanie na poligonie wojskowym w Trzebiatowie, relaks 
na plaży i basenach w Tropical Islands oraz wiele innych atrakcji. Zachęcamy do spę-
dzenia z nami wakacji.

WYCIECZKA DO TROPICAL ISLANDS  KOŁO BERLINA  - Największa w Europie tropikalna 
wyspa zajmująca obszar 66 tyś m². Czekają Was spacery po plaży Morza Południowego, ekspe-
dycja po lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne, 

WOJSKOWE SZKOLENIE NA POLIGONIE W TRZEBIATOWIE - prowadzone metodą 
musztry bojowej i dobrej zabawy. W programie:  
- malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w kamizelki taktyczne,
- manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód OSF – ,,małpi gaj”,
- strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintballowych lub ASG ,
- techniki linowe - ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne,
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2,
- żyroskop - test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych,
- poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu,
- zwiedzanie ,,zaścianka” - skansen w  stylu sali rycerskiej,
- nawiązywanie łączności polowej,
- rozbijanie wojskowych namioto-pałatek,
- gra taktyczna ,,omaha” ,
- zakładanie min i rozminowanie terenu,
- jazda na koniu lub kucyku,

WYCIECZKA DO FORTU UJŚCIE- związanej z nim latarni morskiej i Portu Jachtowego,

SPACER PO KOŁOBRZEGU - molo, latarnia morska, Stare Miasto, park zdrojowy,

UDZIAŁ W OTWARTYCH IMPREZACH ROZRYWKOWYCH - organizowanych przez 
Urząd Miasta w Kołobrzegu, 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – pocztówka z Kołobrzegu wykonana różnymi technikami z udziałem 
naturalnych materiałów (piasek, muszelki, szyszki), tworzenie witraży o tematyce morskiej, 

POKAZ MODY WAKACYJNEJ I PLAŻOWEJ - najciekawsze fryzury i makijaże, 

DZIEŃ KOLONISTY - wychowawcy oddają władzę w ręce kolonistów. Dzień kończy się ape-
lem i wręczaniem przez „jednodniowego władcę” nagan i pochwał dla swoich podopiecznych,

FITNESS I ZUMBA - czas na poprawę kondycji i sylwetki, 

GRY INTEGRACYJNE  – biegany tenis stołowy, zbijany, dwa ognie, do pięciu podań, poczta 
kolonijna, kalambury, wieczór talentów, prawda czy fałsz - kto zbierze najwięcej słodkich 
niespodzianek dla swojej drużyny, 

NEPTUNALIA – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,

KONKURS BUDOWLI PIASKOWYCH Z NAGRODAMI,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

DYSKOTEKI

KOŁOBRZEG AKTYWNIE NAD MORZEM

Białystok 150 zł Bydgoszcz 140 zł Elbląg 100 zł
Gdańsk 80 zł Koszalin 50 zł Kraków 140 zł
Malbork 80 zł Poznań 100 zł Olsztyn 60 zł
Słupsk 70 zł Szczecin 60 zł Tczew 80 zł
Warszawa 120 zł Wrocław 140 zł

ZAKWATEROWANIE
Dom wczasowy u MUSIAŁA położony ok. 300 m 
od morza. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na 
terenie obiektu znajdują się: świetlica, stół do te-
nisa, piłkarzyki.

CENA 1 285 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodzien-
nych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie 
- kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę 
powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

KKOL1/16 - 06.07-16.07.2016
KKOL2/16 - 17.07-27.07.2016
KKOL3/16 - 08.08-18.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach . Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp do Tropical Islands – ok. 25 euro

OBÓZ 
10-16 LAT

POLSKA

NIEMCY

Kołobrzeg

Tropical Islands

Morze Bałtyckie



ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy KALISZANKA www.dwkaliszanka.pl 
położony ok. 300 m od morza. Pokoje 3,4,5,6-osobo-
we z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: sto-
łówka, świetlica, sala TV,  na każdym piętrze hol z TV.

TAJEMNICE FORTÓW ŚWINOUJŚCIA
CENA 1 495 - 1 505 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16:00. Transport za dopłata wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, transfer bagaży z dworca PKP do ośrodka 
i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

KSWK1/16 - 25.06-05.07.2016 CENA: 1505 ZŁ
KSWK2/16 - 06.07-16.07.2016 CENA: 1495 ZŁ
KSWK3/16 - 17.07-27.07.2016 CENA: 1495 ZŁ
KSWK4/16 - 08.08-18.08.2016 CENA: 1495 ZŁ
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 150 zł Bydgoszcz 140 zł Elbląg 140 zł
Gdańsk 140 zł Katowice 130 zł Konin 100 zł
Koszalin 100 zł Kraków 130 zł Kutno 110 zł
Lublin 130 zł Olsztyn 60 zł Poznań 100 zł
Słupsk 100 zł Szczecin 50 zł Tczew 130 zł
Wrocław 140 zł Warszawa 120 zł  

Świnoujście to uzdrowisko, port morski, słońce, złoty piasek i niezwykłe krajobrazy. 
W programie całodzienne szaleństwo w Heide Parku ze słynnym Colossosem, spo-
tkanie oko w oko z XIX - wiecznym Pruskim Komendantem i świetna zabawa we 
wczesnośredniowiecznej osadzie Słowian i Wikingów.  W Świnoujściu nie można się 
nudzić. Jedna wizyta to za mało, żeby je w pełni poznać, ale wystarczająco aby się 
w nim zakochać i chcieć już zawsze do niego wracać.

WYCIECZKA DO HEIDE PARKU K/HAMBURGA (NIEMCY), największego parku rozrywki 
w północnej części Niemiec, o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwa-
rantuje niezapomnianą wycieczkę! Największą atrakcją jest COLOSSOS - pędząca z szybko-
ścią 120 km/h największa na świecie drewniana kolejka górska, zapisana w Księdze Rekordów 
Guinnessa. Oprócz tego Scream, Krake, Desert Race, Flug der Damonen, Mountain Rafting, Big 
Loop, i wiele innych fantastycznych atrakcji dla każdego! (wstęp płatny indywidualnie),

SPACER PO ŚWINOUJŚCIU - promenada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promo-
wy jeden z najnowocześniejszych na Bałtyku, 

WYCIECZKA DO MIĘDZYZDROJÓW - molo o długości 395 m, Promenada Gwiazd, tu mo-
żesz porównać swoją dłoń z dłońmi gwiazd filmowych,

WIZYTA W WIOSCE WIKINGÓW - gdzie na kilka chwil przeniesiemy się w czasy średnio-
wiecza. Tu wszystkiego można dotknąć, założyć hełm i zakręcić kołem garncarskim. Poza tym 
warsztaty pisania gęsim piórem, strzelanie z łuku i musztra wczesnośredniowieczna. Te wszyst-
kie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy się tu zręczność, czas i orientacja 
w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki z różnymi dodatkami),

PREZENTACJA POJAZDÓW WOJSKOWYCH - znajdujących się na poligonie, ich budowa, 
historia i przeznaczenie,

RELAKS W TERMACH BAŁTYCKICH - z zespołem 6 krytych basenów i małą zjeżdżalnią wodną, 

WIZYTA W FORCIE GERHARDA - szkolenie wojskowe  przeprowadzone przez Pruskiego Ko-
mendanta - próba ciemności, wojskowa musztra, pomyślne przejście szkolenia kończy się paso-
waniem na kadeta,

SPACER DO WIATRAKA - wizytówki Świnoujścia,

SZLAKIEM FORTÓW ŚWINOUJŚCIA - gra terenowa Fort Anioła i Fort Zachodni. Zadania 
umysłowe i sprawnościowe - dzięki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie nie-
zdobyte dotąd forty, podsumowanie gry, wręczenie nagród dla najlepszej drużyny. Na zakończenie 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

DLA AKTYWNYCH - poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni ze-
wnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne. To świetna forma aktywnego spędza-
nia wolnego czasu,

WIECZORY legend i zagadek, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera,

KONKURS budowli piaskowych z nagrodami,

NEPTUNALIA - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE,

DYSKOTEKI

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Legoland (Dania) - całodzienny pobyt w duńskim Parku Rozrywki. 
Koszt wycieczki od osoby 200 zł + 38 euro.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp do Heide Parku - ok.20 euro. 
Wstęp Termy Bałtyckie 2 godziny – ok. 7 euro

OBÓZ 
14-17 LAT

KOLONIE 
9-13 LAT

POLSKA

DANIA

NIEMCY

Morze Bałtyckie
Legoland

Hamburg
Świnoujście



Białystok 130 zł Bydgoszcz 35 zł Elbląg 50 zł
Gdańsk 80 zł Katowice 130 zł Koszalin 100 zł
Olsztyn 0 zł Poznań 35 zł Słupsk 110 zł
Szczecin 130 zł Tczew 60 zł Toruń 100 zł
Warszawa 110 zł Wrocław 130 zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad 
Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe z  ła-
zienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołów-
ka, boisko sportowe, świetlica, piaszczysta plaża 
z pomostem, miejsce na ognisko i grilla.

CENA 1 185 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Dla 
uczestników z Olsztyna – dojazd autokarem.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, opieka wychowawców, 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opala-
nia z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie gło-
wy, kieszonkowe.

KMLY1/16 - 06.07-15.07.2016
KMLY2/16 - 14.08-23.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Młynik koło Mrągowa. Ośrodek Wypoczynkowy położony w pobliżu lasu nad jeziorem, 
w otoczeniu łąk i uroczych zagajników nad jeziorem Cielądzkim, z własną piękną piasz-
czystą plażą z pomostem. Położenie obiektu gwarantuje ciszę, spokój i zdrowe, wiejskie 
powietrze i początek najpiękniejszego szlaku wodnego w Europie – rzeką Krutynią. 

DZIEŃ INTEGRACYJNY - bociania ciuciubabka, krążące pudełko, kolorowy detektyw, spinacze,

WIZYTA W MIASTECZKU WESTERNOWYM MRONGOVILLE - wspaniała zabawa i nie-
zapomniane przeżycia z udziałem profesjonalnych kowbojów. Doświadczymy iluzji napadu na 
bank i pojedynku rewolwerowców. Do dyspozycji kolonistów: plac zabaw z dmuchawcami, zjeż-
dżalnie, zestaw wspinaczkowy, gry zręcznościowe. Dla oczekujących mocnych wrażeń płukanie 
złota, rzut podkową, strzelanie z łuku i Cinema 5D oraz Ekomarina - urządzenia rekreacyjne 
służące do zabaw dla najmłodszych, place zabaw, zestawy wspinaczkowe! Zwiedzanie muzeum 
sprzętu wojskowego w Mrągowie i przejażdżka transporterem opancerzonym,

WYCIECZKA PIESZA „POZNAJEMY OKOLICE” - Sorkwity: miejscowość z historycznymi 
tradycjami, położona nad dwoma jeziorami: Gielądzkim i Lampackim. Zwiedzanie: pałac neogo-
tycki (z zewnątrz), kościół ewangelicki z przepięknym wnętrzem,

SPŁYW KAJAKOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH - zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim i de-
kalogiem kajakarza - budowa kajaka (rodzaje kajaków), technika wiosłowania (trzymanie wiosła, 
wiosłowanie), wsiadanie i wysiadanie z kajaka (z pomostu lub z brzegu), zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne pod okiem ratownika, spływ kajakowy z wręczeniem nagród dla najlepszego kajakarza,

WARSZTATY „BEZPIECZNE WAKACJE, BEZPIECZNE PODRÓŻE, BEZPIECZNE SPA-
CERY - ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ” - zajęcia teoretyczne i praktyczne z  instruktorem  zakończo-
ne konkursem z nagrodami,

MAŁY KINOMANIAK - wieczorny seans filmowy z niespodzianką. Bajkowy świat Walta Di-
sneya, Braci Grimm i H. Ch. Andersena,

LABORATORIUM DEXTERA - ciekawe eksperymenty chemiczne pod okiem opiekuna,

ROZGRYWKI MŁYNIK CUP - piłkarskie rozrywki drużynowe, przeciąganie liny, turniej w pił-
karzyki i ping-ponga, walka na balonowe miecze, turniej Xbox kinect. Rozegramy również mecz 
kadra kontra koloniści,

SKARB TWIERDZY SZYFRÓW - nauczymy się różnych sposobów szyfrowania wiadomości. 
Ruszymy w teren, by za pomocą tajemniczych wskazówek odnaleźć klucz do ukrytego skarbu,

EKOPODCHODY – czeka na Was wielka przygoda w lesie. Zostaniecie podzieleni na dwa 
zespoły. Uciekający zostawia za sobą ślady w postaci wskazówek oraz zadań jakie należy 
wykonać w trakcie pogoni,

WIECZÓR QUIZÓW I TALENTÓW – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach 
i bohaterkach bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu. Pokaz talentów,

MINIONKI – stwórz własnego Minionka oraz układ taneczny do minionkowej piosenki,

BODY PAINTING – malowanie tatuaży,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE W JEZIORZE POD OPIEKĄ RATOWNIKA,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK I CHLEBA,

DYSKOTEKI I PIDŻAMA PARTY – LETNI KARNAWAŁ!

MAZURY MŁYNIK CAMP

KOLONIE 
7-12 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Młynik



Rejs przez całe Mazury to najatrakcyjniejsza impreza żeglarska! Trasy rejsów wiodą 
na przemian z portu w Rucianem-Nidzie do Węgorzewa lub z Węgorzewa do Ru-
cianego-Nidy. Dzięki temu nie wracamy do portu, w którym rozpoczynaliśmy rejs 
i nie musimy przepływać trasy dwa razy - tam i z powrotem. Daje to możliwość 
zwiedzenia całego szlaku - od samej północy, aż po południe - łącznie z jego bocz-
nymi odnogami i zobaczenia większej liczby jezior i przystani. Czekają na Was duże, 
wygodne i bogato wyposażone jachty kabinowe.

DZIEŃ 1: zbiórka uczestników (w godzinach 14–16). Podział na koedukacyjne załogi i pierwsze spo-
tkanie z instruktorami. Instruktorzy zabierają swoje załogi na jachty. Do wieczora załogi zajmują się 
poznawaniem jachtu, ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy, taklowaniem i klarowaniem jachtu,

DZIEŃ 2 - 13/20: podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Wyjście z portu. 
Uczestnicy spędzają dni żeglując, ucząc się sterowania i obsługi jachtu, poznając zwyczaje i tra-
dycje żeglarskie. Na nocleg stają na biwakach lub w przystaniach żeglarskich. 

DZIEŃ 14/21: sklarowanie i przekazanie jachtów, koniec rejsu – wyjazd.

ORIENTACYJNY PLAN DNIA: 8.00 pobudka, 8.00–8.30 toaleta poranna i klar na jachtach, 8.30 od-
prawa załóg, omówienie planu dnia, 8.40–9.40 śniadanie, 10.00–19.00 zajęcia programowe (żeglowanie, 
zdobywanie umiejętności żeglarskich, zwiedzanie), a w międzyczasie przerwa na obiad, 19.00 kolacja, po 
20.00 zajęcia m.in. ogniska, szanty, uczestnictwo w imprezach żeglarskich, 23.00 cisza nocna. 

SZKOLENIE: choć rejsy mają charakter turystyczny, uczestnicy zdobędą podstawowe umiejęt-
ności żeglarskie. Rejs poprzedzony jest szkoleniem z zakresu użycia środków ratunkowych, zasad 
bezpieczeństwa oraz podstaw pracy na jachcie (stawianie i zrzucanie żagli, podstawowe węzły, 
cumowanie). W trakcie rejsu, instruktorzy będą rozszerzali szkolenie, w zależności od oczekiwań 
uczestników, o dalsze elementy, takie jak: sterowanie pod żaglami i silnikiem, prawidłowa praca ża-
glami, zwroty, manewry złożone, węzły. Dla osób wcześniej żeglujących lub posiadających patent, 
rejs jest okazją do praktyki i nauki od doświadczonych instruktorów. 

ZAKWATEROWANIE
Wariant standard - jachty klasy Twister 780 (lub po-
dobne).
Wariant lux - jachty klasy Fortuna 27, Janmor 28 (lub 
podobne).
Każdy uczestnik ma do dyspozycji własna koję. Wypo-
sażenie jachtów: kambuz z kuchenką gazową i wypo-
sażeniem, wyposażenie żeglarskie i ratunkowe. Jachty 
wyposażone są w silniki pomocnicze. 

REJS PRZEZ CAŁE MAZURYCENA 795 - 2 595 ZŁ

WYŻYWIENIE
Wyżywienie przygotowuje załoga pod czujnym 
okiem sternika z produktów zapewnionych przez 
organizatora.

TRANSPORT
Dojazd na miejsce zbiórki we własnym zakresie. 
Dojazd zorganizowany pod opieką wychowawcy 
lub konwojenta, za dodatkową opłatą. Miejsca 
dojazdu wraz z opłatami na stronie internetowej.

ŚWIADCZENIA W CENIE
13 (lub 20) noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, 
realizacja programu, opieka kadry, opłaty portowe, 
szkolenie wg programu.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkol-
ną z numerem PESEL, kartę obozową, śpiwór, 
sztormiak, kalosze, polar, ciepły sweter, obuwie 
na miękkiej podeszwie, strój sportowy, strój ką-
pielowy, krem z filtrem, nakrycie głowy, latarkę, 
rękawiczki. Mile widziane śpiewniki i instrumenty 
muzyczne np. gitara. Prosimy aby uczestnik był 
spakowany w worek żeglarski, plecak bez stelaża 
lub miękką torbę turystyczną.
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PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

Szkolenie na sternika motorowodnego - pełny kurs praktyczny na stopień sternika motorowodnego. Ko-
nieczne jest samodzielne opanowanie części teoretycznej we własnym zakresie, w skład której wchodzi 
pięć godzin konsultacji z instruktorem motorowodnym. Otrzymany patent uprawnia do prowadzenia mo-
torówek po wszelkich wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz motorówek o długości do 12 metrów 
po morskich wodach wewnętrznych w porze dziennej. Koszt kursu: 385 zł (w przypadku zapisu w biurze, 
w trakcie imprezy 445 zł) + opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125 
zł, bez zniżki 250 zł) + opłata za patent  (ze zniżką 25 zł, bez zniżki 50 zł)
Paintball - wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry, kulki, gaz, instruktor 
prowadzący zajęcia - jedna gra (200 kul na osobę). Koszt 95 zł
„Wodne szaleństwo” - przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole. Koszt 99 zł
Jazda quadem - szkolenie wstępne, zajęcia na torze. Koszt 95 zł
Nurkowanie - poznanie sprzętu, zasad bezpieczeństwa, podstawowej teorii, zejście pod wodę 
(z instruktorem) w kompletnym stroju i sprzęcie. Koszt 130 zł

OBÓZ 
13-19 LAT

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Opłata za WC i prysznice (WC ok. 1-2 zł, prysznic 
ok. 10-15 zł).

Termin rejsu
Cena

Początek rejsu Koniec rejsu
standard lux

RWRZ1/16 26.06-09.07.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ2/16 26.06-16.07.2016  brak 2 595,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ3/16 03.07-16.07.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ4/16 10.07-23.07.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Ruciane Nida Węgorzewo
RWRZ5/16 17.07-30.07.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Ruciane Nida Węgorzewo
RWRZ6/16 17.07-06.08.2016 brak 2 595,00 zł Ruciane Nida Węgorzewo
RWRZ7/16 24.07-06.08.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ8/16 31.07-13.08.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ9/16 07.08-20.08.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Ruciane Nida Węgorzewo
RWRZ10/16  07.08-27.08.2016 brak 2 595,00 zł Węgorzewo Ruciane Nida
RWRZ11/16  14.08-27.08.2016 1 795,00 zł 1 995,00 zł Ruciane Nida Węgorzewo
RWRZ12/16  21.08-27.08.2016 795,00 zł 895,00 zł Węgorzewo Węgorzewo

POLSKA

Morze Bałtyckie

Węgorzewo

Ruciane Nida



Białystok 180 zł Bydgoszcz 50 zł Gdańsk 70 zł
Konin 90 zł Koszalin 80 zł Kraków 250 zł
Kutno 120 zł Lublin 250 zł Łódź 140 zł
Olsztyn 120 zł Poznań 100 zł Szczecin 140 zł
Tczew 70 zł Toruń 60 zł Warszawa 180 zł
Włocławek 80 zł Wrocław 160 zł

ZAKWATEROWANIE
Agroturystyka Paradizo „Dworek Wymysłowo”  
www.dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 
4 km od Tucholi. Pokoje 4, 5, 6-osobowe z łazienka-
mi. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen 
z atrakcjami wodnymi, sauna, jacuzzi, boisko do piłki 
plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa zada-
szone miejsca na ognisko, stół do tenisa, bilard, stajnie 
ze zwierzętami: konie, kucyki, daniele, gołębie, pawie.

CENA 1 385 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze 
świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną. 

TRANSPORT
Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mi-
krobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie 
od godz.14.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców, instruktorzy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną 
z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wy-
cieczek pieszych, obuwie i strój sportowy, nakry-
cie głowy, buty „do zdarcia”, latarkę, kieszonkowe. 
Mile widziana odzież moro. Uczestnicy otrzymują 
w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpie-
lowe we własnym zakresie). 

OMKW1/16 - 27.06-07.07.2016
OMKW2/16 - 07.07-17.07.2016
OMKW3/16 - 17.07-27.07.2016
OMKW4/16 - 27.07-06.08.2016
OMKW5/16 - 06.08-16.08.2016
OMKW6/16 - 16.08-26.08.2016 
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Wymysłowo k/Tucholi czyli Bory Tucholskie. Czołem rekrucie! Dołącz do naszej elitarnej 
jednostki specjalnej. Podczas codziennych zajęć przejdziesz przez trening wojskowy, bieg 
przełajowy oraz zawody strzeleckie. Nauczysz się trudnej sztuki naturalnego określania 
kierunków geograficznych, stopisz się z otoczeniem i wytropisz leśnego stwora w le-
śnych gęstwinach. 

ZAJĘCIA WOJSKOWE - prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: trening woj-
skowy, pokazy sprzętu wojskowego, bieg przełajowy na orientację, zawody strzeleckie z łuku 
i  wiatrówki, orienteering: naturalne sposoby określania kierunków geograficznych, śledzenie 
i poznawanie tropów leśnych zwierząt, zajęcia z mapa i lornetką, podstawy myślistwa, malo-
wanie twarzy farbami maskującymi, zajęcia plastyczne o tematyce wojskowej, nocne podchody, 

DWIE WYCIECZKI - Tuchola: zwiedzanie Muzeum Borów Tucholskich oraz spacer starym 
miastem, Grudziądz: zabawa w Miasteczku Westernowym MEGA PARK, którą zaczniemy od 
przejazdu pociągiem Kansas City Express a następnie zwiedzimy kopalnię złota, oznakujemy 
bydło u starego trapera, odwiedzimy rodzinę Daltonów, ZOO, Park Jurajski, świat morskich 
stworzeń i magiczną krainę bajek, baśni i legend. W południe zobaczymy zapierające dech 
w piersiach pokazy jazdy kaskaderskiej, skoki przez ogień, tresurę koni i niepowtarzalne scenki 
z życia kowbojów,

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOCNEJ IM. 
SAT-OKH - poznamy historię Indianina, wychowanego w Ameryce, a walczącego w trakcie 
II wojny światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy 
się co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego tipi,

ABC KAJAKARSTWA - dwugodzinne zajęcia z instruktorem, podczas których dzieci poznają 
podstawy kajakarstwa, wiązania lin i pierwszej pomocy,

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z LEŚNIKIEM - bóbr wodny budowniczy, koń wczoraj i dziś, po 
co lasom leśnik, górska rzeka na nizinach, dzikie zwierzęta na wolności i w hodowli, mrówki - 
leśna społeczność,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIELISKU,

2 OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY,

WIECZORY FILMOWE,

ROZGRYWKI W TENISA STOŁOWEGO I BILARD, 

KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI - 8 zajęć po 30 minut

DYSKOTEKI.

WYMYSŁOWO MISJA KOMANDOS

OBÓZ 
7-13 LAT

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

-  możliwość wykupienia dodatkowych jazd konnych - płatność na miejscu zgodnie z cen-
nikiem stadniny 

-  7 dwugodzinnych zajęć tanecznych  - nauka country line, swing shim sham, tango, rock 
and roll, cha cha, salsa. Koszt 115 zł

POLSKA

Morze Bałtyckie

Wymysłowo



Wymysłowo k/Tucholi czyli Bory Tucholskie. Oj te konie!  Dla wielu osób to praw-
dziwa pasja, esteci podziwiają ich grację i piękno, a Ty spędzisz kilkanaście dni w sio-
dle, z głową w toczku i nogami w strzemionach. Pod okiem instruktorów - miłośni-
ków jeździectwa, udoskonalisz swoje umiejętności jeździeckie i zdobędziesz wiedzę 
w prawdziwie końskiej dawce. Zaopiekujesz się własnym koniem, którego będziesz 
pielęgnować, czyścić i karmić. A to wszystko pośród przepięknych jezior i  lasów 
w otulinie rezerwatu przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 

CZEKA NA CIEBIE KOŃ - który zostanie przydzielony pod Twoją opiekę na czas trwania 
obozu, zapewne będzie miał łagodne i przyjazne usposobienie - tak jak Ty,  

ZOSTANIESZ PRZYDZIELONY DO SZWADRONU, otrzymasz karnet na 8 zajęć jazdy kon-
nej tzw. jednostek  programowych trwających od 30 minut – lonża,  do 45 min jazda indy-
widualna, w grupie dostosowanej  do Twojego wieku, poziomu i umiejętności. Zajęcia będą 
odbywały się pod czujnym okiem  instruktora,

JAKO MŁODY MIŁOŚNIK KOŃSKIEJ PRZYGODY, powiększysz swoją wiedzę teoretyczną 
i utrwalisz umiejętności praktyczne a my nieustannie będziemy dzieli się z Tobą naszą końską pasją

JEŚLI DOPIERO ROZPOCZYNASZ SWOJĄ PRZYGODĘ Z KONIEM - weźmiesz udział w za-
jęciach praktycznych z pielęgnacji i kontaktów z końmi oraz stopniowanej nauce jazdy: stępu na 
lonży, kłusa, tak abyś stopniowo poznał wszystkie tajniki jazdy konnej, 

JEŚLI UZNASZ, ŻE ODCZUWASZ JEŹDZIECKI NIEDOSYT to będziesz mógł wykupić dodat-
kowe, indywidualne jazdy konne,

A POZA TYM W PROGRAMIE:

DWIE WYCIECZKI - Tuchola: zwiedzanie Muzeum Borów Tucholskich oraz spacer starym mia-
stem, Grudziądz: zabawa w Miasteczku Westernowym MEGA PARK, którą zaczniemy od prze-
jazdu pociągiem Kansas City Express a następnie zwiedzimy kopalnię złota, oznakujemy bydło 
u starego trapera, odwiedzimy rodzinę Daltonów, ZOO, Park Jurajski, świat morskich stworzeń 
i magiczną krainę bajek, baśni i legend. W południe zobaczymy zapierające dech w piersiach po-
kazy jazdy kaskaderskiej, skoki przez ogień, tresurę koni i niepowtarzalne scenki z życia kowbojów,

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOCNEJ IM. SAT-
-OKH - poznamy historię Indianina, wychowanego w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny 
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się co znaj-
dowało się we wnętrzu indiańskiego tipi,

ABC KAJAKARSTWA - dwugodzinne zajęcia z instruktorem, podczas których dzieci poznają pod-
stawy kajakarstwa, wiązania lin i pierwszej pomocy,

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z LEŚNIKIEM - bóbr wodny budowniczy, koń wczoraj i dziś, po co lasom 
leśnik, górska rzeka na nizinach, dzikie zwierzęta na wolności i w hodowli, mrówki - leśna społeczność,

PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIELISKU,

2 OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY,

WIECZORY FILMOWE,

ROZGRYWKI W TENISA STOŁOWEGO I BILARD, 

KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI - 8 zajęć po 30 minut

DYSKOTEKI.

WYMYSŁOWO WAKACJE W SIODLECENA 1 485 ZŁ
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Białystok 180 zł Bydgoszcz 50 zł Gdańsk 70 zł
Konin 90 zł Koszalin 80 zł Kraków 250 zł
Kutno 120 zł Lublin 250 zł Łódź 140 zł
Olsztyn 120 zł Poznań 100 zł Szczecin 140 zł
Tczew 70 zł Toruń 60 zł Warszawa 180 zł
Włocławek 80 zł Wrocław 160 zł

ZAKWATEROWANIE
Agroturystyka Paradizo „Dworek Wymysłowo”  
www.dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 
4 km od Tucholi. Pokoje 4, 5, 6-osobowe z łazienka-
mi. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen 
z atrakcjami wodnymi, sauna, jacuzzi, boisko do piłki 
plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa zada-
szone miejsca na ognisko, stół do tenisa, bilard, stajnie 
ze zwierzętami: konie, kucyki, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze 
świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną. 

TRANSPORT
Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mi-
krobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie 
od godz.14.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców, instruktorzy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną 
z numerem PESEL, obuwie i strój sportowy, toczek, 
mile widziany strój do jazdy konnej, strój kąpielowy, 
krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, kieszon-
kowe. Uczestnicy otrzymują w miejscu zakwate-
rowania ręczniki (ręczniki kąpielowe we własnym 
zakresie). 

OKTW1/16 - 27.06-07.07.2016
OKTW2/16 - 07.07-17.07.2016
OKTW3/16 - 17.07-27.07.2016
OKTW4/16 - 27.07-06.08.2016
OKTW5/16 - 06.08-16.08.2016
OKTW6/16 - 16.08-26.08.2016 

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

OBÓZ 
7-15 LAT

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

-  możliwość wykupienia dodatkowych jazd konnych - płatność na miejscu zgodnie z cennikiem stadniny 
-  7 dwugodzinnych zajęć tanecznych  - nauka country line, swing shim sham, tango, rock and roll, 

cha cha, salsa. Koszt 115 zł

POLSKA

Morze Bałtyckie

Wymysłowo



Bydgoszcz 160 zł Gdańsk 170 zł Koszalin 170 zł
Kraków 80 zł Mława 130 zł Olsztyn 110 zł
Poznań 110 zł Szczecin 130 zł Warszawa 80 zł
Wrocław 100 zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy WIERNA www.wierna.oit.pl. 
Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie 
obiektu znajdują się: odkryty basen z podgrze-
waną wodą, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią, plac zabaw, teren rekreacyjny z al-
tankami, zadaszone podium taneczne, sala tele-
wizyjna, stół do tenisa, bilard, miejsce na ognisko.

CENA 1 335 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant.
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniada-
nie + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16:00. Transport za dopłata wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opala-
nia z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie gło-
wy, kieszonkowe.

KBOC1/16 - 20.07-30.07.2016 
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bocheniec. Góry Świętokrzyskie to magiczny i pełen energii region, zachwycający bo-
gactwem historii, kultury, przyrody i rozmaitością krajobrazu. Tylko tutaj można stanąć 
oko w oko z dinozaurami, tylko tutaj piękne czarownice i zielarki, słowiańskie bóstwa 
i demony przeniosą Was w świat magii i czarów. Czeka na was wiele przygód i wspa-
niałych wrażeń.

CAŁODNIOWA WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BAŁTOWA „DINO ŚWIAT” - zwie-
dzanie Bałtowskiego Parku Jurajskiego, gdzie największą atrakcją są rekonstrukcje dinozaurów 
naturalnej wielkości, Prehistoryczne Oceanarium - miejsce, w którym głębia oceanu przenika 
się z głębią trójwymiarowego przekazu, gdzie można spotkać się oko w oko z gatunkami, które 
żyły na Ziemi tysiące lat temu, Park Rozrywki - karuzele, dmuchane zjeżdżalnie, basen z kulkami, 
trampoliny i wiele innych atrakcji, Kino Emocji Cinema 5D, Aquapark w Ostrowcu Świętokrzy-
skim z basenami, zjeżdżalniami, „rwącą rzeką” i jacuzzi, 

CAŁODZIENNA WYCIECZKA AUTOKAROWA KRAJNO-ZAGÓRZE ALEJA MINIATUR 
„WONDERFUL WORLD”, -  zwiedzanie znanych budowli w skali 1:25 (ponad 20m wysoko-
ści) m.in. wieże WTC, Big Ben, Akropol, Chrystus z Rio, Wodospad Niagara, Piramida Cheopsa,  
Wizyta w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, spotkasz tutaj Koziołka Matołka, piękną 
królewnę, pracowite krasnoludki oraz innych bohaterów bajek, którzy zabiorą Was do magicz-
nej krainy dzieciństwa,

WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - zajęcia terenowe, własnoręczne wykonanie 
ekologicznej gry planszowej, zabawa Foto pstryk-pstryk z wykorzystaniem lunet, ramek przy-
rodniczych,

SCRAPBOOKING - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych ma-
teriałów takich jak: kartka, papier, pieczątka  z dodaniem elementów znalezionych podczas 
pobytu. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,

CODZIENNE KĄPIELE W BASENIE PRZY OŚRODKU - aqua aerobik, 

DZIEŃ INTEGRACYJNY - zabawne ludziki, spinacze, bociania ciuciubabka,

WIECZÓR QUIZÓW ZE SŁODKIMI NAGRODAMI - sprawdzamy swoją wiedzę o popu-
larnych bohaterach bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu,

HOTEL TRANSYLWANIA - czy Ty też jesteś wampirem? Wszystko wyjdzie na jaw na upior-
nej dyskotece,

SPARTAKIADA SPORTOWA - turniej siatkówki, mecz towarzyski dzieci kontra kadra wycho-
wawcza w wybranej dyscyplinie sportowej,

SPANDZBOB NA SUCHYM LĄDZIE – czy uda się Wam wykraść sekretny przepis na kra-
boburgery? 

GWIEZDNE WOJNY – walka na balonowe miecze,

LEPIENIE Z PLASTELINY BAJKOWYCH POSTACI,

MALOWANIE RĘKAMI I STOPAMI,

BĄDŹ JAK ELZA Z KRAINY LODU i użyj swojej mocy mrozu zamrażając swoich przyjaciół,  

STWÓRZ WŁASNY UKŁAD TANECZNY DO PIOSENKI „ MAM TĘ MOC”, 

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE, 

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK - konkurs na najlepiej wykonany skecz,

DYSKOTEKI.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE BAJKOLANDIA

KOLONIE 
7-12 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Bocheniec



ZAKWATEROWANIE
Pensjonat BOROWIK** www.borowik.com.pl, który 
oferuje doskonałe warunki do wypoczynku. Pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu 
znajdują się: stołówka, hala sportowa, boisko pokryte 
sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę, koszyków-
kę i piłkę nożną, siłownia, stół do tenisa, bilard z grami 
zręcznościowymi, sauna, jacuzzi, kawiarnia, plac za-
baw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko.

ŚLADAMI DUCHA KARKONOSZACENA 1 325 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie w formie stołu szwedzkiego + pod-
wieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy 
prowiant. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostat-
nie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojen-
ta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, opieka wychowawców, opieka medyczna. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
wygodne buty i strój do wycieczek pieszych, obuwie 
i strój sportowy, strój kąpielowy, krem do opalania 
z filtrem, nakrycie głowy, kieszonkowe. W dniu przy-
jazdu do ośrodka pobierana będzie kaucja zwrotna 
w wysokości 25 zł za ewentualne zniszczenia. 

KOJA1/16 - 29.06-09.07.2016  
KOJA2/16 - 10.07-20.07.2016
KOJA3/16 - 21.07-31.07.2016
KOJA4/16 - 01.08-11.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 200 zł Bydgoszcz 120 zł Gdańsk 120 zł
Konin 150 zł Koszalin 180 zł Kraków 120 zł
Kutno 120 zł Lublin 180 zł Łódź 120 zł
Olsztyn 160 zł Poznań 120 zł Szczecin 140 zł
Tczew 160 zł Toruń 130 zł Warszawa 160 zł
Włocławek 130 zł Wrocław 60 zł  

Jagniątków k/Szklarskiej Poręby to urokliwa miejscowość, położona u stóp Karkono-
szy, pomiędzy Szklarską Porębą a Karpaczem, na skrzyżowaniu szlaków turystycz-
nych. Charakterem swym przypomina małe górskie miasteczko. Rozpościera się 
stąd przepiękny widok na okalające szczyty gór. Blisko położony Karkonoski Park 
Narodowy stanowi wielką atrakcję dla zapalonych miłośników pieszych wędrówek. 

WYCIECZKA NA ŚNIEŻKĘ - zdobycie królowej Karkonoszy - wjazd wyciągiem krzesełkowym 
na Kopę, przejście do Schroniska Samotnia a następnie odpoczynek w Kotle Małego Stawu,

WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJ PORĘBY - zwiedzanie miasta oraz Muzeum Ziemi, spacer 
szlakiem KPN do Kamieńczyka - największego wodospadu w Karkonoszach, piesze przejście 
na Krucze Skały, zajęcia sportowe w Parku Linowym TROLLANDIA - do pokonania dwie trasy: 
zielona na rozgrzewkę i czerwona dla wytrwałych: siatki, deskorolka, mosty, zjazdy,

WYCIECZKA DO KARPACZA - zwiedzanie miasta, Świątyni Wang a także zjazd najdłuższym 
torem saneczkowym w Polsce - 1040 m!

WYCIECZKA DO CHATY WALOŃSKIEJ - gdzie poznamy lud odkrywców tajemnic jakie kryją 
w sobie Karkonosze, dowiemy się jaki kamień przyniesie nam szczęście, zdobędziemy go po 
przejściu chrztu Walończyka. Poznamy skarby Muzeum Ziemi, będziemy wędrować wzdłuż po-
toku aż do Wodospadu Szklarki, odnajdziemy Grób Karkonosza i Chybotka,

WYPRAWA NA ZAMEK CHOJNIK - oj tu się będzie działo! Zdobędziemy górę, na szczycie 
której czeka średniowieczny zamek pełen tajemnic i legend. Wąskie krużganki zaprowadzą na 
wysoką wieżę, z której rzuciła się Kunegunda,  

WYCIECZKA DO JELENIEJ GÓRY - zachwycający Plac Ratuszowy z arkadowymi podcieniami 
kamienic, stare baszty i bramy, pobyt w Termach Cieplickich, gdzie zaszalejemy w „cebuli” i na 
zjeżdżalniach,

WYCIECZKA DO SKALNEGO MIASTA (CZECHY) - wędrówka po bajkowym świecie fanta-
stycznych form skalnych, wśród piaskowcowych wież, ścian i tworów o oryginalnych kształtach, 
Małym i Wielkim Wodospadem, Turkusowym Jeziorem. Rejs łódką po Skalnym Jeziorku z prze-
wodnikiem, który ze wspaniałym czeskim humorem opowie i pokaże nam Wodnika Szuwarka, 
Topielca, Słonia i M. Jacksona po pierwszej operacji plastycznej,

ROZGRYWKI DRUŻYNOWE I ZAWODY SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
I W HALI SPORTOWEJ - piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ringo, kometka, tenis stołowy, 

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA REKREACYJNE.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

-  Tropical Islands k/Berlina (Niemcy) - pobyt na Tropikalnej Wyspie. Koszt wycieczki od osoby 
95 zł + 15 euro.

-  Praga (Czechy) - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem Prezydenta Re-
publiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; Most Karola, Plac Wacława, Rynek Staromiejski i Ra-
tusz, Zegar Orloy. Koszt wycieczki od osoby 90 zł.

OBÓZ 
9-15 LATPraga

KarpaczSkalne Miasto

Szklarska Poręba
NIEMCY

CZECHY

Tropical Islands
POLSKA

Morze Bałtyckie



Bydgoszcz 90 zł Gdańsk 150 zł Koszalin 140 zł
Kraków 100 zł Łódź 120 zł Olsztyn 90 zł
Poznań 90 zł Tczew 120 zł Warszawa 130 zł
Wrocław 50 zł

ZAKWATEROWANIE
Hotel LIDO www.hotellido.pl Pokoje 3,4-osobo-
we z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: 
stołówka, sale zaopatrzone w stół do tenisa, piłka-
rzyki, lotki, gry zręcznościowe, boisko do siatków-
ki, miejsce na ognisko.

CENA 1 295 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy do-
jeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00. 
Transport za dopłata wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

KLAD1/16 - 10.07-20.07.2016
KLAD2/16 - 21.07-31.07.2016

33

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Szukasz przygody, ciekawych miejsc i nowych przyjaźni - zapraszamy do Kotliny Kłodz-
kiej. Poznacie różne oblicza Wiednia, zabawicie się w poszukiwaczy złota, spróbujecie 
swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych i sprawdzicie się jako szefowie kuchni 
włoskiej tworząc własną pizzę. 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO WIEDNIA (AUSTRIA) - Wzgórze Kahlenberg, Kościół św 
Józefa (Kaplica Sobieskiego), Grinzing, zabytki Ringu, Hofburg, Plac Marii Teresy, Plac Bohaterów, 
Parlament, Ratusz, Katedra św. Stefana - z zewnątrz, Park Rozrywki Prater (płatne dodatkowo): 
Diabelski Młyn- symbol Wiednia, tunele śmiechu, strzelnice, salony Gier, 

WIZYTA W KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU – zwiedzanie Sztolni Gertruda, spotkanie 
z Gnomem w Chodniku Śmierci i legendy z nim związane, laboratorium Scharfenberga, Skarbiec, 
a w nim 1066 „złotych” sztabek, Sztolnia Czarna z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem 
i ukrytymi skarbami III Rzeszy ( Bursztynowa Komnata, złoto), płukanie złota, sztuka wypłukiwa-
nia cennego kruszcu, pokaz i samodzielne wybicie pamiątkowej monety, przejazd Podziemnym 
Pomarańczowym Tramwajem – największa atrakcja turystyczna Kopalni Złota,

TWIERDZA KŁODZKO - zwiedzanie twierdzy to nie kolejna lekcja historii. To przygoda z hi-
storią, ciekawe legendy, niezwykli bohaterowie i zwykli żołnierze. Dla najodważniejszych zwie-
dzanie podziemnych labiryntów rozciągających się pod stokiem Twierdzy,

ZWIEDZANIE LĄDKA-ZDROJU - spacer po Starym Mieście z kamieniczkami z XVII wieku, 
Rynek z figurą św. Trójcy , gotycki most św. Jana, dzielnica uzdrowiskowa z pijalną wód,

UDZIAŁ W LOKALNYCH IMPREZACH ROZRYWKOWYCH - organizowanych przez miasto,

WYCIECZKI PIESZE SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI - m.in. do punku widokowego na Tro-
janie i przełęczy Lądeckiej,

ZOSTAŃ CHEF-EM KUCHNI I PRZYGOTUJ WŁASNĄ PIZZE - Lubisz ser? A może wolisz 
podwójną ilość pieczarek? Sam zdecyduj co znajdzie się na Twojej Pizzy. Tworzenie oryginal-
nych przepisów, gotowanie to pyszna zabawa!

2 WEJŚCIA NA BASEN W LĄDKU ZDROJU,

NOCNA GRA TERENOWA ŚWIETLIK - polegająca na złapaniu dwóch zrzuconych niedawno 
przez nieprzyjaciół lotników, którzy poruszając się po polanie dają co jakiś czas krótkie świetlne 
znaki sygnalizujące swoje położenie,

EKOPODCHODY - czeka na Was wielka przygoda w lesie. Zostaniecie podzieleni na dwa ze-
społy. Uciekający zostawia za sobą ślady w postaci wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać 
w trakcie pogoni,

MINI OLIMPIADA SPORTOWA – turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego,

POKAZ TALENTÓW „MALI GIGANCI” KARAOKE,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

DYSKOTEKI.

LĄDEK ZDRÓJ GORĄCZKA ZŁOTA

KOLONIE 
9-15 LAT

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Park Rozrywki Prater – ok. 25 euro

POLSKA

Wiedeń

Lądek Zdrój

AUSTRIA



ZAKWATEROWANIE
Hotel PANORAMA-Szczyrk www.panoramaszczyrk.pl.
Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiek-
tu znajdują się: stołówka, sale wykładowe, stół do 
tenisa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, mini 
siłownia, miejsce na ognisko.

SZCZYRK BESKIDZKA PRZYGODA

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodzien-
nych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadcze-
nie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na 
drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy do-
jeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00. 
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, 
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

KSZC1/16 - 09.07-19.07.2016
KSZC2/16 - 20.07-30.07.2016
KSZC3/16 - 08.08-18.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach . Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 90 zł Gdańsk 150 zł Katowice 50 zł
Koszalin 140 zł Mława 100 zł Olsztyn 80 zł
Poznań 90 zł Tczew 120 zł Warszawa 120 zł
Wrocław 110 zł

Szczyrk - miasto położone w Beskidzie Śląskim, w głębokiej dolinie rzeki Żywicy. 
Otoczony od północy grupą górską Klimczoka, a od południa masywem Skrzyczne-
go. Czeka na Was ciekawy program oraz dwa dni szaleństwa i masa atrakcji w naj-
większych kompleksach rozrywkowych.

ENERGYLANDIA - to ogromny, nowoczesny kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego 
typu w Polsce. Na 26 hektarach znajduję się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń. Ta kraina radości 
i zabawy podzielona jest na 3 strefy (dla najmłodszych, familijna i ekstremalna). Dużą dawkę 
adrenaliny i niesamowitych wrażeń dostarczy przejażdżka Dragon Roller Coasterem mającego 
wysokość 7 piętrowego wieżowca!!! Na terenie Parku znajdują się także teatry i amfiteatry, na 
których każdego dnia utalentowani artyści prezentują pokazy artystyczne – m.in. pokaz żon-
glerki, jazdy na motocyklach czy pokazy pirotechniczne, 

TATRALANDIA - największy całoroczny kompleks wodny z 14 basenami i 26 rurami i zjeżdżal-
niami. Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą jazdę, nie przegap megaatrakcji -  Tornado - najdłuższej 
zjeżdżalni raftowej z wirem wodnym w Europie, Boomerang Raft Ramp - największej u-rampy 
raftowej na Słowacji i w Polsce, Free Fall - najbardziej stromej zjeżdżalni na Słowacji,

WJAZD KOLEJKĄ LINOWĄ NA SZYNDZIELNIĘ - przejście piesze szlakiem górskim przez 
Klimczok do Szczyrku (wstęp płatny indywidualnie),

ZWIEDZANIE SZCZYRKU - skocznia narciarska, zespół wyciągów narciarskich, Ośrodek przy-
gotowań Olimpijskich, Sanktuarium Maryjne na Górce, 

SCRAPBOOKING - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych materia-
łów takich jak: kartka, papier, pieczątka  z dodaniem elementów znalezionych podczas pobytu. 
Stwórz swoją wymarzoną kartkę,

NOCNY SEANS FILMOWY Z KUBKIEM POPCORNU,

GRA ŚWIETLIK - polegająca na złapaniu dwóch zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół lotni-
ków, którzy poruszając się po polanie dają co jakiś czas krótkie świetlne znaki sygnalizujące swoje 
położenie, 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ,

MINI AQUA ANIMACJE, 

WIECZÓR SATYRY I HUMORU,  KALAMBURY, WODNA BITWA BALONOWA, 

GÓRALSKA DYSKOTEKA - w zrobionych przez siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss 
i Mistera, 

NAUKA GWARY GÓRALSKIEJ Z MINI SŁOWNIKIEM,

PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA SPORTOWE,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

DYSKOTEKI.

KOLONIE 
10-15 LAT

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp do Tatralandii - 20 euro od 6 do11 roku ży-
cia, 22 euro powyżej 12 roku życia. 

CENA 1 305 ZŁ
SŁOWACJA

POLSKA

Tatralandia

Szczyrk



ZAKWATEROWANIE
Pensjonat STANISŁAWA www.stanislawa.pl. Poko-
je 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu 
znajdują się: stołówka, sala TV, sala z kominkiem, 
sala dyskotekowa, boiska do siatkówki i koszykówki,  
szałas do grillowania. 

CENA 1 155 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojen-
ta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realiza-
cja programu, opieka wychowawców, opieka me-
dyczna, przewodnicy. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód 
osobisty – na wyjazd do Słowacji, legitymację szkolną 
z numerem PESEL, wygodne buty, plecak podręczny, 
pelerynkę - folię,  strój do wycieczek pieszych, obuwie 
i strój sportowy, strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, nakrycie głowy, kieszonkowe. W zależności od 
pogody i kondycji dzieci trasa górska może ulec zmianie. 

KPMT1/16 - 28.06-08.07.2016 
KPMT2/16 - 09.07-19.07.2016 
KPMT3/16 - 20.07-30.07.2016 
KPMT4/16 - 31.07-10.08.2016
KPMT5/16 - 11.08-21.08.2016 
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń ante-
nowych realizowane będą w formie przejazdów po-
ciągami, autokarami, minibusami pod opieką konwo-
jenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Czy marzyłeś o całodniowym pobycie w Tatralandii na Słowacji? Zapraszamy w Tatry, 
do krainy skał, wodospadów i zapierających dech w piersiach widoków. Czeka: gwarne 
Zakopane z Krupówkami – ulica jedyna w swoim rodzaju, wartki Dunajec z Pieninami 
i flisakami, Gubałówka, z której można zjechać jak ze zjeżdżalni, Morskie Oko ze słodką 
wodą, Dolina Strążyska z wodospadem Siklawica i termy podhalańskie z wysoko- zmine-
ralizowaną wodą termalną. Oj góry, góry, cuda natury! Hej!

WYCIECZKA DO LIPTOWSKIEGO MIKULASZA, ZABAWA W TATRALANDII - najwięk-
szym aquaparku w środkowej Europie: 11 basenów termalnych z aquapontonami, wodnymi ścia-
nami wspinaczkowymi, gejzerami i prądami wodnymi, 27 rur i zjeżdżalni o łącznej długości ok. 
1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej strome na Słowacji: Anakonda i Free Fall,

SPŁYW DUNAJCEM - przeprawa łodziami flisackimi, to już od 150 lat największa atrakcja 
turystyczna w Pieninach. Wijąca się wśród wapiennych skał rzeka gwarantuje niezapomniane 
przeżycia. Zobaczymy Zamek w Niedzicy - jeden z najładniejszych zamków w Polsce oraz zaporę 
wodną w Czorsztynie,

KORZYSTANIE Z BASENÓW TERMALNYCH na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem (2 
wejścia)

WJAZD KOLEJKĄ NA BUTOROWY WIERCH - znakomity punkt widokowy na panoramę 
Tatr, przejście malowniczym krajobrazowo  szlakiem na Gubałówkę,

SPACER DROGĄ POD REGLAMI OD DOLINY ZA BRAMKĄ DO KUŹNIC,

WEJŚCIE NA NOSAL (1205 M N.P.M.) - wspaniałe widoki na Tatry Wysokie i Bielskie, Wielki 
Kopieniec (1328 m n.p.m.) - panorama Doliny Gąsienicowej,

SPACER DROGĄ NAD REGLAMI OD POLANY KALATÓWKI DO DOLINY BIAŁEGO 
- wejście na Sarnie Skałki (1377 m n.p.m.) i zejście do Doliny Strążyskiej, podejście pod wodo-
spad Siklawica,

ZAKOPANE - największy ośrodek turystyczny w Polsce położony u stóp Giewontu, wejście na 
kompleks skoczni narciarskich, Krupówki,

WYCIECZKA DOLINĄ RYBIEGO POTOKU DO MORSKIEGO OKA,

SPACER PO NOWYM TARGU - ważnym ośrodku kultury góralskiej,

BAL PRZEBIERAŃCÓW,

WIECZORY PRZY KOMINKU,

ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

DYSKOTEKI.

BIAŁY DUNAJEC MALI TATERNICY

KOLONIE 
9-15 LAT

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp do Tatralandii - 20 euro od 6 do11 roku życia, 
22 euro powyżej 12 roku życia. 

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA

- Termy Podhalańskie w Szaflarach. Koszt wycieczki od osoby 30 zł (2 godziny).
-  Kraków - Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Podziemia Rynku - Muzeum Historycz-

ne Miasta Krakowa. Koszt wycieczki od osoby 70 zł.

Białystok 180 zł Bydgoszcz 150 zł Gdańsk 160 zł
Konin 120 zł Koszalin 160 zł Kraków 60 zł
Kutno 120 zł Lublin 100 zł Łódź 100 zł
Olsztyn 150 zł Poznań 130 zł Szczecin 170 zł
Tczew 150 zł Toruń 130 zł Warszawa 140 zł
Włocławek 120 zł Wrocław 100 zł

POLSKA

Tatralandia
Zakopane

SŁOWACJA



ZAKWATEROWANIE
Hotel Pieniny **  Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. 
Na terenie obiektu znajdują się: odkryty basen , boiska 
sportowe, plac zabaw, pole do mini golfa, świetlica, 
miejsce na ognisko.

PIENINY WAKACJE Z DUCHAMI

CENA 1 345 ZŁ

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodzien-
nych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadcze-
nie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na 
drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na 
trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. 
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opala-
nia z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie gło-
wy, kieszonkowe.

KNIE1/16 - 08.07-18.07.2016
KNIE2/16 - 18.07-28.07.2016
KNIE3/16 - 28.07-07.08.2016
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MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów pocią-
gami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta 
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej 
uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 120 zł Częstochowa 80 zł Gdańsk 130 zł
Katowice 60 zł Koszalin 150 zł Kraków 50 zł
Kutno 110 zł Łódź 100 zł Olsztyn 100 zł
Poznań 110 zł Szczecin 140 zł Toruń 120 zł
Warszawa 110 zł Włocławek 120 zł Wrocław 120 zł

Naszą propozycją na wakacyjne fantazjowanie jest udział  „w wakacjach z duchami”.  
Podobnie jak Mandżaro, Paragon i Perełka zmierzymy się z ciekawymi zadaniami,  
do perfekcji opanujemy metodę dedukcji, zaradności i pomysłowości doskonaląc 
osobistą odwagę. Sprawdzimy czy świetlista postać ukazującą się na baszcie zamku  
w Niedzicy to straszący całą okolicę duch. Przeżyjmy przygodę w Pieninach, speł-
niając wakacyjne marzenia.

ZWIEDZANIE ZAKAMARKÓW ZAMKU DUNAJEC W NIEDZICY - ze słynną studnią, do 
której według legendy wpadła Brunhilda, lochy w których więziony był zbójnik Janosik oraz 
miejsce akcji serialu „Wakacje z duchami”, 

WIECZORNA INSCENIZACJA ŚWIATŁO I DŹWIĘK na murach Zamku w Niedzicy zakoń-
czona pokazem fajerwerków, z emocjonującymi spacerami prawdziwego ducha - repliki serialo-
wego bohatera w wykonaniu aktorów, 

PROJEKCJA WYBRANYCH ODCINKÓW SERIALU „WAKACJE Z DUCHAMI” - na pod-
stawie powieści autorstwa Adama Bahdaja pod tym samym tytułem, spotkanie z aktorami seria-
lu i ludźmi branży filmowej. Na zakończenie sesja zdjęciowa z aktorami. Możliwość zakupienia 
książki „Wakacje z duchami”, 

ELEKTROWNIA WODNA W NIEDZICY - spacer najwyższą w Polsce zaporą ziemną z malo-
widłem Moc Żywiołów 3D - dzieło mierzy 34 metry i przedstawia zaporę zalewaną wodospada-
mi z odsłoniętymi w głębi turbinami i sylwetkami ludzi,

TAJEMNICZE SPOTKANIE NA BALU DUCHÓW Z DJ-EM  - zabawa w wykonanych przez 
siebie strojach, 

GRA MIEJSKA „WAKACJE Z DUCHAMI” - związana z historią Niedzicy i serialem. Dla zwycięz-
ców przewidziane nagrody,

STRZELANIE Z ŁUKU I WIATRÓWKI - kształtuje celność, dokładność oraz cierpliwość, 

SZKOLENIE MAPA + GPS - jak odnaleźć się w terenie? Jak posługiwać się mapą? Szkolenie 
z użyciem mapy i GPS, oprócz niewątpliwej frajdy nauczymy się bardzo przydatnej umiejętności, 

PIESZE WYCIECZKI  PO MALOWNICZEJ OKOLICY, 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, KONKURSY I QUIZY na temat Zamku Dunajec oraz serialu i książki 
„Wakacje z duchami”,

KRĘGIELNIA DWUTOROWA (3 RAZY W TURNUSIE) - turnieje zespołów,

MINI GOLF - gra nie wymagająca pośpiechu. Tu liczy się precyzja i liczba wykonywanych przez 
zawodnika uderzeń,  

JESTEŚ PRAWDZIWYM MICHAELEM JORDANEM? - Sprawdź swoje umiejętności i traf piłką 
do kosza zdobywając jak największą liczbę punktów,

CODZIENNE KĄPIELE W BASENIE LETNIM NA TERENIE OŚRODKA,

ROZGRYWKI SPORTOWE KADRA KONTRA KOLONIŚCI - piłka nożna i siatkowa,

WYBORY NA  NAJBARDZIEJ ORYGINALNEGO DUCHA KOLONII, 

SALON GIER - bilard, ping pong, piłkarzyki,

GRY INTEGRACYJNE - biegany tenis stołowy, zbijany, dwa ognie, do pięciu podań,

PRAWDA CZY FAŁSZ - kto zbierze najwięcej słodkich niespodzianek dla swojej drużyny, 

EKOPODCHODY - czeka na Was wielka przygoda w lesie. Zostaniemy podzieleni na dwa zespoły. 
Uciekający zostawia ślady w postaci wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać w trakcie pogoni,

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, 

PLAŻOWANIE NAD JEZIOREM CZORSZTYŃSKIM - oraz kąpiele pod opieką ratownika WOPR,

DYSKOTEKI.

KOLONIE 
8-13 LAT

POLSKA

Morze Bałtyckie

Niedzica



Połączenia antenowe to zorganizowany system dowozu uczestników z różnych miejsc Polski, do miejsca zbiórki, skąd wyruszy 
autokar główny.

MIEJSCA ZBIÓREK I ODPŁATNOŚCI ZA POŁĄCZENIA ANTENOWE
TRASA ZAGRANICA

GODZINA 
WYJAZDU
TRASA „Z”MIASTO ODPŁATNOŚĆ ZŁ MIEJSCE WYJAZDU Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

Białystok 150 zł Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP 0010

Bydgoszcz 50 zł Hala Łuczniczki, ul. Toruńska 59 0350

Częstochowa 150 zł Parking z tyłu Dworca PKP,  Ul. Piłsudskiego 13/15, 0615

Elbląg 140 zł Dworzec PKP, Plac Dworcowy 0045

Gdańsk 150 zł Dojście do budynku NOT, ul. Ratajska 6 0050

Gdynia 150 zł Dworzec Autobusowy – Plac Konstytucji 0010

Gliwice 100 zł Stacja paliw Stell, ul. Rybnicka 159 0900

Głogów 90 zł Parking przy hotelu Qubus, Pl. Konstytucji 3-go Maja 1 0840

Gniezno 80 zł Dworzec PKP, Przystanek MPK, ul. Pocztowa 0540

Gorzów Wlkp. 100 zł Dworzec Główny PKP, ul. Dworcowa 0430

Grudziądz 100 zł Dworzec Kolejowy PKP, ul. Dworcowa 0300

Jarocin 80 zł Dworzec Kolejowy PKP, ul. Sienkiewicza 0820

Jelenia Góra 150 zł Parking przed Dworcem PKP, ul. 1-go Maja 77 0830

Kalisz 80 zł Stancja Paliw ORLEN przy Rondzie Solidarności, ul. Poznańska 0850

Katowice 110 zł Parking na stacji paliw BP i Mc Donalds 0730

Kłodzko 90 zł Parking przy Dworcu PKP Kłodzko Miasto 1315

Konin 100 zł Parking przy C.H. Galeria Nad Jeziorem 0630

Koszalin 160 zł Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa 0220

Kraków 120 zł Parking przy Domu Turysty PTTK, ul. Mikołaja Kopernika 0600

Legnica 90 zł Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Dworcowa 1000

Leszno 70 zł Przystanek Autobusowy na obwodnicy, na wysokości Hali Trapez , Al. Konstytucji 3 Maja 0900

Lubin 100 zł Parking przy Mc Donalds, ul. Piłsudskiego 0930

Łowicz 120 zł Dworzec Główny PKP ul. Dworcowa 0530

Łódź 120 zł Dworzec PKP Łódź Kaliska, ul. Koralewska 0700

Olsztyn 50 zł Dworzec Autobusowy PKS, stanowisko 11 0010

Opole 80 zł Stacja paliw BP ul. Plebiscytowa 1015

Ostróda 70 zł Parking za sklepem „Zatoka” ul. Piłsudskiego 0130

Ostrów Wlkp 80 zł Dworzec PKP-przystanek autobusowy, ul. Dworcowa 0940

Piła 90 zł Parking u zbiegu ulic Zygmunta Starego i 14 Lutego, ul. Zygmunta Starego 11 0500

Poznań 50 zł Plac Mickiewicza –przystanek autobusowy, ul. Święty Marcin 0700

Rawicz 70 zł Stacja paliw – Rondo Solidarności, ul. Sarnowska 0945

Słupsk 160 zł Parking przy Ratuszu, Plac Zwycięstwa 0100

Stargard Szczeciński 130 zł Stacja paliw STATOIL, ul. Szczecińska 0300

Szczecin 130 zł Po prawej stronie Dworca PKP, pod Wierzba na wys. Wyspy, ul. Kolumba 0230

Szczecinek 110 zł Dworzec PKP, ul. Dworcowa 6 0400

Tczew 110 zł Dworzec PKP, ul. Dworcowa 0140

Toruń 100 zł Stacja paliw ORLEN ul. Szosa Lubicka 80 i ul. Żołkiewskiego 0400

Wałbrzych 130 zł Parking przed Dworcem Kolejowym Wałbrzych Miasto, ul. Armii Krajowej 23 0945

Warszawa 130 zł ul. Emilii Plater (na wysokości Sali Kongresowej) 0330

Włocławek 120 zł Dworzec PKP ul. Stefana Okrzei 0330

Wrocław 60 zł Parking przy wzgórzu Andersa, ul. Ślężna 29 1130

Zielona Góra 100 zł Przystanek dla wysiadających Dworzec PKS, ul. Dworcowa 29 0740

SPIS POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

1. Na terenie Polski przejazdy dzieci i młodzie-
ży w ramach połączeń antenowych odbywają 
się pod opieką konwojentów. Po dotarciu do 
autokarów- pod opieką kierowników grup 
i wychowawców.

2. Na terenie Polski wyjazdy w ramach połą-
czeń antenowych realizowane będą w formie 
przejazdów autokarami, minibusami, samo-
chodami osobowymi, pociągami. Każdorazo-
wo uczestnikom kolonii i obozów towarzyszy 
konwojent, pilot grupy lub inna osoba z obsłu-

gi skierowana przez organizatora. Poza grani-
cami kraju – patrz transport

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolo-
nii i obozów zagranicznych czynne będą tele-
fony koordynatorów transportu: 601748206, 
601610208. UWAGA! pod wskazanymi nu-
merami udzielane będą wyłącznie informacje 
dotyczące połączeń antenowych.

4. Do każdej imprezy organizator przyporząd-
kował „ połączenia antenowe” – TRASA „Z”. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
godzin wyjazdów. 

5. Połączenia antenowe są odpłatne. Wysokość 
opłat pokazuje tabela „ miejsca zbiórek i od-
płatności za połączenia antenowe”. Wskazana 
należność jest doliczana do ceny imprezy.

6. UWAGA! Istnieje możliwość odpłatnego 
dowozu z miejscowości nie objętych trasami 
dla danego programu – po wcześniejszym 
uzgodnieniu z organizatorem. 
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1. Touroperatorzy - B.P. Krystad, Mediterraneum, B.T. 
Europa Bus, B.P. Mill Tour (dalej zwani Organizato-
rami) oświadczają, że zgodnie z Ustawą o usługach 
turystycznych z dnia 29.08.1997 roku (z późniejszy-
mi zmianami) posiadają zaświadczenia Organizatora 
imprez turystycznych z nr: Krystad - 018, Mediterra-
neum – 001z, Europa Bus - 49/47/S-IV/2004, Mill 
Tour - 24/0897/2004. Krystad, Mediterraneum, 
Europa - Bus i Mill - Tour jako Organizatorzy tury-
styki są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
w firmach AXA i SIGNAL IDUNA. Ubezpieczyciel 
przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z ustawy 
o świadczeniu usług turystycznych w przypadku nie-
możności wywiązania się z nich przez biura. Polisy są 
dostępne w siedzibach w/w.
2.Niniejsze warunki oraz program imprezy stano-
wią integralną część umowy o udział w imprezie 
turystycznej, której stronami są Organizator i od-
biorca świadczonej usługi turystycznej (zwany dalej 
Uczestnikiem). Zawarcie umowy następuje poprzez 
podpisanie umowy - zgłoszenia przez Uczestnika lub 
prawnego opiekuna i upoważnionego przedstawicie-
la Organizatora oraz wpłacenia kwoty rezerwacyjnej 
w wysokości 30% ceny imprezy lub rezerwowanego 
obiektu. Pozostała należność powinna zostać do-
płacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem 
realizacji umowy. W przypadku zakupu imprezy 
w terminie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem 
Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należno-
ści w dniu podpisania umowy. 
3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgło-
szenie oraz inne osoby nim objęte. Umowę zawierać 
może wyłącznie osoba pełnoletnia, w  przypadku 
osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo 
podpis prawnego opiekuna. Podpisanie umowy przez 
Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą 
„O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 r.) 
wyłącznie dla celów marketingowych Organizatora, 
chyba, że uczestnik nie wyrazi pisemnie na to zgody. 
4. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej 
przez obie strony. 
5. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj 
dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w im-
prezie (paszport lub dowód osobisty, karta kwalifika-
cyjna uczestnika obozu/kolonii, legitymacja szkolna/
studencka) oraz termin ich okazania lub dostarczenia 
do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich 
nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygna-
cją z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn 
nie leżących po stronie Organizatora. 
6. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że stan 
jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze świad-
czeń lub programu imprezy, będących przedmiotem 
umowy z Organizatorem. 
7. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystycz-
ną w przypadku:
a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, działania 
wojenne, epidemie),
b) decyzji władz państwowych i innych instytucji,
c) braku wymaganego minimum uczestników, tj. 40 
uczestników w turnusie.
Może to nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy. W takim wypadku Uczestnik 
otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty. 
8. Ceny przedstawione w ofertach są cenami stałymi. 
Biuro zastrzega sobie jednak prawo do podniesienia 
ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu: wzrostu 
kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
wzrostu kursów walut, cen paliw, przepisów podat-
kowych, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpo-
częciem realizacji umowy. 
9. O wszelkich zmianach dotyczących warunków umowy 
Uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez Organizato-

ra na podany do korespondencji adres. W takiej sytuacji 
Uczestnik winien niezwłocznie oświadczyć, iż propono-
waną mu zmianę warunków umowy przyjmuje, albo że 
odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesio-
nych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
10. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w im-
prezie w wypadku: 
a) odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w pkt. 7, 
b) odstąpienia Uczestników od umowy spowodowa-
nego zmianą warunków umowy. 
11. W trakcie trwania imprezy turystycznej Uczestnik 
powinien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty 
upoważniające do przekroczenia granic krajów objętych 
programem imprezy, także dokumenty upoważniające 
do zniżek za ewentualne przejazdy środkami PKP, które 
są wyszczególnione przy każdym z programów.
12. Podczas trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów porządkowych, celno-de-
wizowych i zaleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej. 
13. Uczestnik (lub jego opiekuni prawni) ponosi od-
powiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody 
i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. 
14. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu 
imprezy Organizator ma prawo skreślenia Uczestni-
ka z  listy Uczestników, po uprzednim zawiadomie-
niu opiekunów prawnych Uczestnika, do usunięcia 
Uczestnika z placówki na koszt własny Uczestnika lub 
jego opiekunów prawnych. Za drastyczne naruszenie 
regulaminu przez Uczestnika uważane będzie w szcze-
gólności: picie alkoholu, palenie papierosów, zaży-
wanie narkotyków lub innych substancji psychoak-
tywnych, agresywny i wulgarny stosunek do innych 
Uczestników lub kadry opiekuńczo - wychowawczej, 
świadome niszczenie wyposażenia ośrodka, kradzież.
15. a) Organizator nie odpowiada za niedogodności za-
istniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn 
od niego niezależnych, takich jak wymienione w pkt 7,
b) Nie mogą również być przedmiotem roszczeń znane 
Uczestnikowi przed rozpoczęciem  imprezy okoliczno-
ści, powodujące utrudnienia lub niewygody. W przy-
padku, gdy Uczestnik poweźmie informacje o wyżej 
wskazanych okolicznościach po zawarciu Umowy, 
a przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik zachowuje 
prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku 
Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.
16. Rezygnacja z udziału w imprezie musi mieć formę 
pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności, 
przesłanego przez Uczestnika na adres korespondencyj-
ny Organizatora lub złożonego przez Uczestnika bezpo-
średnio w biurze Organizatora. Za datę rezygnacji przyj-
muje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
17. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie 
z przyczyn leżących po jego stronie to Organizator 
obciąży Uczestnika (lub jego opiekunów prawnych) 
kwotą stanowiącą równowartość udokumentowa-
nych, rzeczywiście poniesionych kosztów, podaje 
informacyjnie, że historycznie średnie koszty potrą-
ceń względem całkowitej wartości zawartej umowy 
kształtują się następująco:
a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem 
imprezy – 10% ceny imprezy od osoby,
b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem przed rozpo-
częciem imprezy – 25% ceny imprezy od osoby,
c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem przed rozpo-
częciem imprezy – 40% ceny imprezy od osoby,
d) przy rezygnacji między 14 a 8 dniem przed rozpo-
częciem imprezy – 65% ceny imprezy od osoby,
e) przy rezygnacji poniżej 8 dni przed rozpoczęciem 
imprezy lub później – 90% ceny imprezy od osoby.
Organizator może dokonać potrącenia, o którym 
mowa wyżej bez względu na termin zawarcia umowy.
18. Organizator nie będzie dokonywać potrąceń kosz-
tów jeśli w miejsce osoby rezerwującej Uczestnik przed-
stawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, 

w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie 
niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, nie 
później jednak niż 24 h przed rozpoczęciem imprezy.
19. Organizator ubezpiecza Uczestników w przypadku 
imprez zagranicznych od Kosztów Leczenia do kwoty 
15000 euro, od Następstw Nieszczęśliwych Wypad-
ków do kwoty 2500 euro, w przypadku imprez krajo-
wych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do 
kwoty 10000 zł. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od 
ubezpieczenia gdy zdarzenie jest następstwem: 
a) umyślnego działania ubezpieczonego, 
b) działania ubezpieczonego będącego w stanie spożycia 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
c) działania bez wymaganych uprawnień, 
d) chorób przewlekłych, chronicznych, zaburzeń psy-
chicznych, 
Uczestnik ma prawo do skorzystania z ubezpieczenia do 
kosztów rezygnacji z imprezy w wysokości 3% od ogól-
nej kwoty imprezy. Szczegółowy zakres i warunki ubez-
pieczenia podane są w materiałach ubezpieczyciela.
20. W przypadku wykupienia przez Organizatora im-
prezy organizowanej przez innego Organizatora, obo-
wiązują warunki uczestnictwa odpowiednie dla dane-
go Organizatora, które stanowią załącznik do umowy. 
21. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzial-
ność za sumienne przygotowanie i realizację świad-
czeń wykupionych przez Uczestnika. Jeżeli jednak 
z winy Organizatora lub jego kontrahenta nie zosta-
ną zrealizowane świadczenia, względnie ich jakość 
odbiegała od jakości wynikającej z treści zawartej 
umowy, Organizator przyjmie na siebie stosowną 
odpowiedzialność finansową i obowiązany jest do 
dokonania zwrotu części wniesionej opłaty za usługę:
a) jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana pro-
gramu imprezy w części jej trwania Uczestnikom przysłu-
guje zwrot równowartości niezrealizowanych świadczeń.
b) wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za 
podstawę wartość utraconego świadczenia, okre-
ślając jego wartość w stosunku do zapłaconej sumy. 
Wysokość odszkodowania nie może przekraczać 
dwukrotności ceny, jaką Uczestnik zapłacił za świad-
czenia w chwili podpisania umowy.
c) Uczestnik ma prawo złożyć w biurze Organizatora 
indywidualną reklamację w razie nienależytego wyko-
nania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
realizacji umowy. Organizator udzieli odpowiedzi na re-
klamację w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 
22. Kwoty wydatków programowych i propozycji fa-
kultatywnych są podane orientacyjnie. W zależności 
od liczby osób w grupie mogą ulec zwiększeniu - przy 
liczbie uczestników poniżej 45 lub zmniejszeniu - przy 
liczbie uczestników powyżej 45, co nie stanowi zmiany 
warunków umowy. Organizator ma prawo odstąpić od 
realizacji propozycji fakultatywnych, zapowiedzianych 
w programie, o ile liczba uczestników nie osiągnie za-
kładanego minimum wynoszącego 30 osób.
23. Organizator działa zgodnie z Ustawą o usłu-
gach turystycznych z dn. 29.08.1997 roku i posiada 
stosowne zezwolenia i zaświadczenia Organizatora 
turystyki oraz gwarancję ubezpieczeniową: Krystad 
– Axa, Nr  02.379.467 z dnia 17.09.2015., Mediter-
raneum - Signal Iduna, M 204807 z dnia 18.09.2015, 
Europa Bus – Axa, Nr 02.458.636 z dnia 01.11.2015, 
Mill Tour – Axa Nr 02.146.482 z dn. 23.03.2015.
24. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realiza-
cji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie 
braku porozumienia przez sądy właściwe ustalone 
według przepisów Art. 27 par. 1 i Art. 30 Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego oraz Art. 385 pkt 23 Kodeksu 
Cywilnego. W zakresie nie uregulowanym niniejszy-
mi warunkami do umów zawieranych przez Organi-
zatora, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ko-
deksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego 
oraz inne przepisy dotyczące Ochrony Konsumenta.
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Augustów
ELA TRAVEL 876435500
Bartoszyce 
BARTNICKI TRAVEL 896502071
Biała Podlaska 
PIECHOCKA TRAVEL 83 344 31 26
Białystok
ALBICJA 857445981, BIAL TOUR 
857424351, ITA 857446624, JUNIOR 
857415720, JUVENTUR 857428731, 
NOWATOR 857426336, 123 WAKACJE 
856512344
Bydgoszcz 
ARCUS 52 325 12 22, FLUGO 
523400416, GLOB TRAVEL GRO-
UP 523214595, GOSIA TRAVEL 
523456559,MAGELLAN 52 3211994, 
MY TRAVEL 523638974,ORBI-TRAVEL 
523404685, POL-TRAVEL 523457161, 
PTTK 523227910, SUMMER 523212102, 
SZKOŁA PAMIĘCI WOJAKOWSKICH 
52 345 33 03, TANDEM 523229470, 
TEXT-TOURIST 523222737, TOURIST 
LINE 523238035, TRAMP 523638213,  
URLOPY.PL 523205229
Bytom
ALBATROS 3239625564
Chojnice 
GEO 523950590
Częstochowa
GANDALF 343655425
Dobre Miasto
IBIZA TRAVEL 895278098
Elbląg
ELTUR 552327737, FOUR SEASONS 
556419002, IZYDA 552338383, LOBOS 
556421772, VARIUSTUR 552394334, 
URLOPY.PL 552323044
EŁK  CRISTAL TRAVEL 876103851, MA-
GIA PODRÓŻY 876100172, SELMENT 
876105040
Gdańsk
ALMATUR 583012931, KOGA 
587732125,LAUER 583011619, 
ROSPOND 583019572, 583467404, 
WANDRUS 585202852
Gdynia
BIÓRO PODRÓŻY 41 586204216,MART 
TOUR 586219225, SAFARA 586986335, 
SPORTS TOURIST 586219164, TRAVEL 
BIS 583800056
Gliwice
BAJER 322318939, KONTYNENT 
322317070, SINDBAD 322309303
Głogów
BP MIESZCZANOWICZ-KOZŁOWSKA 
768333597, GRAND-TOUR 768334473, 
PIAST TOUR 768335806, SPORTUR 
768347481
Gniew
IBIS TRAVEL 585352232
Gogolin
JAWA TUR 774669069
Goleniów
BARRD 914071848, MARGO 914190900
Gorzów Wlkp.
BEDUIN 957350820, PAI 957833058, 
PODRÓŻNIK 788008890, PROJECT 
957240855
Gniezno
SOLTUR 614261300
Grudziądz
GROMA TOUR 564613230 
Iława
LUZ 896499605

Jastrzębie Zdrój
FAMILY TOURS 324711331
Jelenia Góra
AS TOUR 757522431, SKINDER 
757646353, 
Kalisz
ALEKSANDER 627645588, DORJA 
TRAVEL 625985252, ELWIRA 627642526, 
TRAVEL 625010101,YERCO 627532385
Kamienna Góra
BARBADOS 757441535
Kętrzyn
BP KARPIUK 897512040
Kłobuck
SOLARIS TRAVEL 343100490
Kłodzko
AN TRAVEL 748678888
Kołobrzeg
ALMATUR 943544693,WOLSKI 
TRAVEL 943530770
Konin
AS PAK 632448995, JAWORSKI 
632438089, MONDIAL TOURS 
632457984, ROBINSON TRAVEL 
632408106, JUVENTUR 632423055,
RAJD TOUR 632493654
Koszalin
EXODOS 94 3471391, JUWEN-
TUR 943424232, MASZ WAKACJE 
943115825, ODYS 942222652, TURY-
STA 943424511, 
Kraków
POL TOUR 124218137
Krotoszyn
ALEKSANDER 627220282
Kurzętnik
MARS  564725056
Kwidzyn 
ELŻBIETA 552759861
Legnica
ELF 768546422, PIAST-TOURIST 
768629902, 
Leszno
AN TUR 655376565
Lębork
PRZYGODA 598622755
Lędziny
GOOD LUCK 322166000
Lubawa
MEJKA 896454199
Lubin
DUO TOUR 767249494, HABIBI 
TRAVEL 767249044, TU I TAM 
768461802
Lublin
ANAS 815323888
Łódź
TRADE&TRAVEL COMPA-
NY 426369838, TRAVEL 
SHOPS 426320464, UNITOUR 
426308004,URLOPY.PL 426764178, 
UNITRAVEL 507122495
Malbork
BUTRYN TRAVEL 552720808, MAL-
TUR  556474425
Miastko
URSZULA LANGE 598571075
Międzyrzecz
BUT  CZOPOR 957417631
Mrągowo
HATA TOURS 897414286, MAZUR 
POL 897416940, MAZUR TRAVEL 
897416940
Nowe Miasto Lubawskie
MARS TRAVEL 564725056

Nowogard 
TRAVEL 913921739
Oborniki
AP TRAVEL 612960600
Olecko
ORBITA 875203773
Olsztyn
BAJER 895352430, EURUS 895351006, 
IBIZA TRAVEL, 895278098, GLOB 
895272004, GRAJAN 895342414, 
MAZUR TOURIST 895221497, PO 
PKS WARMIA 895261618, PODRÓ-
ŻE 895235831, PROFESJONALL 
895350333, SCAN HOLIDAY 
895351800, SUN TRAVEL 895355081, 
TRAVELAND 895390101
Opole
GLOB 774548767, RETMAN 774547335, 
SINDBAD 774021303
Osielsko
VENTURI 523813181
Ostrołęka
EXPRESS 297644477
Ostróda 
DANA 8964687755, M-TOUR  
896464848
Ostrów Wlkp.
ALCO TOURS 627367570, ALEK-
SANDER 627357780, MALARCZYK 
627367327, MIA TRAVEL 625928230, 
REA 625050000
Ostrzeszów
ANIMO 627320532
Pasłęk 
AJON 552484726
Piła
DYMKOWSKI 672123880, SŁONECZ-
NA PRZYGODA 673503050, SUN 
TRAVEL 672151981, TRAMPTOUR 
673491960
Pleszew
ALEKSANDER 625910105
Płock
TRENDY TRAVEL 243648008, URLO-
PY.PL 243660633, 243663535
Poznań
AMICO TOUR 618266431, ENER-
GO-TOUR 618561291, JUVENTUR 
618524514, POZNAJ ŚWIAT 616630731
Racibórz
MAX 324150453
Rawicz
GLOB TOUR 655462219
Ruda Śląska
TAXER TRAVEL 322443035
Rumia
ICRT TRAVEL-POINT 587650714
Rzeszów
RESTUR 178654640
Siemianowice Śląskie
LA MARK 322287688, ZORBA TRAVEL 
468327867
Skoczów
FAMILY-TOUR 338531014
Skwierzyna
PAI 95 7833 058 
Słupca
MONDIAL-TOURS 632771660, OL 
TOUR 598470313
Słupsk
HERKULES EXPRESS 598426103, OL-
-TOUR 598470313, SUN WAY TRAVEL 
598455480
Sosnowiec
JUVENIA 2000 323681744

Starachowice
ADRIA 412753780
Stargard Szczeciński
AL. TOUR 918346028, ECCO HOLI-
DAY 918368373, HERKULES EXPRESS 
914849154, INA TOUR 915739232,  
MARIA TOUR, 915776636, TAMARA 
918344972, VOYAGER 918809444
Starogard Gdański
ELŻBIETA 585630086,EWA 585622545, 
PODRÓŻE Z ŻANETĄ 585625157
Suwałki
APT SUWALSZCZYZNA 875667526, 
GROMA TOUR 875662704, WIGRY 
875663289
Szamotuły
FLORCZYK TRAVEL 612926183, MAR-
POL TRAVEL 612923821, MY TRAVEL 
612923821
Szczecin
ANAWA TOUR 914210663, AS 
914343746, BRITAS 914330275, 
FOCUSTOUR 914345645, JU-
WENTUR 918200885, GRELAND  
914345135, HAPPY TRAVEL MTO-
UR 914834445,914849154, ROMA 
605781157,TRAPER 914335323, WY-
SOCKI TRAVEL 918314646
Szczecinek
CUT 943721518
Szczytno
GLOB TOURIST 896131117, MAZUR 
POL 896245574, MAZUR TURIST 
895221499, RAJ - TOUR 896245762
Świdnica
KRAUS OLIPRA 748522668
Tarnobrzeg
JUVENTUR 158225420
Tarnowskie Góry
RZEMYK TRAVEL 322828922
Tczew
LIDIA 585325125, PANDA 585315401
Toruń
COCO TOURS 566539222, LATOUR 
566210393
Tychy
GOOD LUCK 323277144, PTTK 
322272893
Trzcianka
FREJUS 672162703
Wałbrzych
PERFECT HOLIDAY 746667722, 
STANISZEWSKI 746649112, ZBUTA 
748461694
Wałcz
BARBARA 672583149
Warszawa
EUROPA TRAVEL 228276165, ERA 
WAKACJI 226463022, NAJLEPSZEWA-
KACJE 226315423, SPORTS TOURIST 
226280424, TRAVEL NET 228267000
Włocławek
CEZAR TRAVEL 542320032
Włoszczowa
ARIM 413945506
Wrocław
BUT JOLA 713426601, ECO TOUR 
713721260, TRAVELIADA 713405050
Września
ARKADIA 614367727, GROMADA 
614361440, VALOSTE 614376429
Zielona Góra
GOŁDYKA 674527474, ODKRYWCA 
684553455, TEAM TRAVEL 684543553, 
URLOPY.PL 684595986



Komfort i bezpieczeństwo 
codziennych podróży!

Obsługujemy:
• linie autobusowe:
• regionalne
•	międzymiastowe
•	dalekobieżne
•		komunikację	miejską	w	Warszawie		 
i	Krakowie
•		przewozy	okazjonalne,	pracownicze 
i	turystyczne	na	terenie	kraju	i	za	granicą

NASZA FLOTA TO NOWOCZESNE, BEZPIECZNE I KOMFORTOWE 
AUTOKARY	M.IN.:	SCANIA,	VOLVO,	MAN,	IVECO,	VDL. 

NASZ	PERSONEL	TO	LUDZIE	DOŚWIADCZENI 
I ODPOWIEDZIALNI,	DLATEGO 

	ŚWIADCZONE	PRZEZ	NAS	USŁUGI	SĄ	 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

BIURA REGIONALNE MOBILIS:

•  Mława tel. 23 654 32 32        
wynajmy@pks-mlawa.pl 

•  Mrągowo tel. 89 741 60 06   
wynajmy@pks-mragowo.pl

•  Ostróda tel. 89 646 32 54 
przewozy.pasazerskie@pks-ostroda.pl


