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· DO 28.02.2017 rabat na kolonie krajowe 75 zł,  na kolonie zagraniczne 100 zł
· Gwarancja niezmienności ceny 3w1  DO 28.02.2017 GRATIS

· Stały klient 50 zł
· Grupa - zbierz min 5 znajomych i zyskaj rabat 75 zł/os

· OKAZJONALNE RABATY  śledźcie na naszych stronach  internetowych i facebooku:
UWAGA! RABATY 
NIE ŁĄCZĄ SIĘ!

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE, CZAS POMYŚLEĆ O WYPOCZYNKU 
DLA WASZYCH POCIECH!

Pragniemy zachęcić Was abyście jak co roku powierzyli nam opiekę nad swoimi dziećmi, 
a my zabierzemy je w podróż i pokażemy piękno naszego kraju albo uroki zagranicy. 
Obiecujemy, że zrobimy co w naszej mocy aby wróciły wypoczęte, pełne wrażeń i bogatsze 
w nowe przyjaźnie – bo praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem, pasją i przygodą. 

Drodzy Rodzice, znacie już nas i wiecie, że istniejemy na rynku od wielu lat.  Jesteśmy 
sprawdzonymi organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ten katalog powstał przy współpracy dwóch biur podróży: 
KRYSTAD I MILLTOUR & EUROPATRAVEL
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami.

ZAPRASZAMY 

SZANOWNI RODZICE

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

BIURO PODRÓŻY 
MILL-TOUR &  
EUROPATRAVEL
ul. Partyzantów 68/69
10-523, Olsztyn
europatravel@europatravel.com.pl
tel.  89 535 08 37  

89 527 29 12
www.europatravel.com.pl

BiuroPodrozyKrystad 

PROMOCJE 
NA WAKACJE  
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· DO 28.02.2017 rabat na kolonie krajowe 75 zł,  na kolonie zagraniczne 100 zł
· Gwarancja niezmienności ceny 3w1  DO 28.02.2017 GRATIS

· Stały klient 50 zł
· Grupa - zbierz min 5 znajomych i zyskaj rabat 75 zł/os

· OKAZJONALNE RABATY  śledźcie na naszych stronach  internetowych i facebooku:
UWAGA! RABATY 
NIE ŁĄCZĄ SIĘ!

SPIS TREŚCI



Połączenia antenowe to zorganizowany system do-
wozu uczestników z różnych miejsc Polski, do miej-
sca zbiórki, skąd wyruszy autokar główny.

MIEJSCA ZBIÓREK I ODPŁATNOŚCI ZA POŁĄCZENIA ANTENOWE
TRASA ZAGRANICA

MIASTO ODPŁATNOŚĆ ZŁ MIEJSCE WYJAZDU Z POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCI

Białystok 170 ZŁ Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP
Bydgoszcz 50 ZŁ Hala Łuczniczki, ul. Toruńska 59

Częstochowa 150 ZŁ Parking z tyłu Dworca PKP,  Ul. Piłsudskiego 13/15, 
Elbląg 170 ZŁ Dworzec PKP, Plac Dworcowy

Gdańsk 170 ZŁ Dojście do budynku NOT, ul. Ratajska 6
Gdynia 170 ZŁ Dworzec Autobusowy – Plac Konstytucji
Gliwice 150 ZŁ Stacja paliw Stell, ul. Rybnicka 159
Gniezno 100 ZŁ Dworzec PKP, Przystanek MPK, ul. Pocztowa

Gorzów Wlkp. 150 ZŁ Dworzec Główny PKP, ul. Dworcowa
Grudziądz 100 ZŁ Dworzec Kolejowy PKP, ul. Dworcowa

Kalisz 150 ZŁ
Stancja Paliw ORLEN przy Rondzie Solidarności, 

ul. Poznańska

Katowice 150 ZŁ Parking na stacji paliw BP i Mc Donalds
Konin 100 ZŁ Parking przy C.H. Galeria Nad Jeziorem

Koszalin 170 ZŁ Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa
Kraków 150 ZŁ Parking przy Domu Turysty PTTK, ul. Mikołaja Kopernika

Łódź 130 ZŁ Dworzec Kolejowy Łódź Widzew, ul. Służbowa 8
Olsztyn 50 ZŁ Dworzec Autobusowy PKP, stanowisko 11
Ostróda 70 ZŁ Parking za sklepem „Zatoka” ul. Piłsudskiego

Piła 100 ZŁ
Parking u zbiegu ulic Zygmunta Starego 

i 14 Lutego, ul. Zygmunta Starego 11

Poznań 120 ZŁ
Plac Mickiewicza –przystanek autobusowy, ul. Święty 

Marcin

Szczecin 170 ZŁ
Po prawej stronie Dworca PKP, pod Wierzba 

na wys. Wyspy, ul. Kolumba

Tczew 130 ZŁ Dworzec PKP, ul. Dworcowa

Toruń 120 ZŁ
Stacja paliw ORLEN ul. Szosa Lubicka 80 

i ul. Żołkiewskiego

Warszawa 150 ZŁ ul. Emilii Plater ( na wysokości Sali Kongresowej)
Włocławek 110 ZŁ Dworzec PKP ul. Stefana Okrzei 
Wrocław 150 ZŁ Parking przy wzgórzu Andersa, ul. Ślężna 29

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

2. Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń anteno-
wych realizowane będą w formie przejazdów autokara-
mi, minibusami, samochodami osobowymi, pociągami. 
Każdorazowo uczestnikom kolonii i obozów towarzyszy 
konwojent, pilot grupy lub inna osoba z obsługi skiero-
wana przez organizatora. Poza granicami kraju – patrz 
transport.

Obowiązkowe posiadanie ważnej 
 legitymacji szkolnej. 

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolonii i obo-
zów zagranicznych czynne będą telefony koordynato-
rów transportu: 

Polska: 693-166-233 
Zagranica: 601-569-745 

UWAGA: pod wskazanymi numerami udzielane będą 
wyłącznie informacje dotyczące połączeń antenowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin 
wyjazdów. 

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

6. UWAGA: Istnieje możliwość odpłatnego dowozu 
z miejscowości nie objętych trasami dla danego progra-
mu – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. 

ABC UCZESTNIKA

SPIS POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH – OBOZY ZAGRANICZNE
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1. UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA 
– Uczestnicy obozów i kolonii objęci są ubez-
pieczeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji S.A. Ubezpieczenie na terenie 
Polski od NNW do 10 000 PLN, zagranicą od 
KL do 15 000 Euro, NNW do 2 500 Euro i bagaż 
200 euro.  W przypadku chorób przewlekłych 
istnieje konieczność wykupienia dodatkowe-
go ubezpieczenie. Na koloniach krajowych 
zapewniamy opiekę medyczną w publicznych 
przychodniach. 

2. TRANSPORT NA TERENIE KRAJU I ZA 
GRANICĄ – Korzystamy z usług sprawdzonych 
i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie 
autokary posiadają  aktualne badania technicz-
ne, zezwolenia i licencje.  Alternatywny trans-
port na terenie Polski  – pociąg, bus. 

Agendy wyjazdowe  (informacje o godzinach 
i  miejscu zbiórki dzieci) na kolonie krajowe 
i zagraniczne będą dostępne na naszej stro-
nie 2 dni przed wyjazdem

3. BAGAŻ – Uczestnik kolonii/obozu może 
zabrać maksymalnie 1 szt.  bagażu o łącznej 
wadze nie przekraczającej 25 kg i mały bagaż 
podręczny do 5 kg.    

4. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY 
3W1 – Dotyczy klienta indywidualnego, jest do-
datkowo płatna  80 zł/os i nie podlega zwrotowi 
w przypadku rezygnacji z imprezy. Można ją do-
kupić w momencie rezerwacji, nie później jednak  
niż  3 dni od daty zakupy imprezy. Rezygnacja jest 
możliwa do 21 dni przed datą rozpoczęcia impre-
zy. Zapewnia dodatkowo gwarancję braku dopłat 
kursowych i dopłaty paliwowej.

5. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARAN-
CYJNY – W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
klientów biur podróży, na mocy ustawy z dnia 
22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334) 
został utworzony Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny, który  stanowi dodatkowe zabezpie-
czenie dla klienta. Każdy organizator turystyki 
zobowiązany jest do przekazania od każdego 
klienta objętego umową o imprezę turystyczną 
składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwa-
rancyjnego. Opłatom w ramach Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego podlegają wszystkie 
imprezy na terytorium państw europejskich 
i pozaeuropejskich wyłączając Polskę i państwa 
bezpośrednio z Polską graniczące.



WYMYSŁOWO K/TUCHOLI 
(BORY TUCHOLSKIE). Program 
skierowany do najmłodszych 
dzieci, zaczynających swoją 
przygodę z samodzielnymi wy-
jazdami. Uczestnikami będą się 
opiekować pedagodzy pracu-
jący na co dzień z najmłodszy-
mi. Kolonia będzie liczyła tylko 
9  uczestników i 1 opiekun - co 
pozwoli stworzyć prawdziwie 
rodzinny klimat - i będzie trwa-
ła 8 dni (od niedzieli do niedzieli) 

1. WYCIECZKA DO WIOSKI GÓRNICZEJ  
PIŁA-MŁYN – jedynej podziemnej kopalni 
węgla brunatnego w północnej Polsce. Prze-
wodnik pokaże technologię wydobywania 
węgla,  przeznaczenie poszczególnych obiek-
tów znajdujących się w terenie oraz chronioną 
przyrodę Borów Tucholskich. Zobaczymy za-
bytkowe narzędzia górnicze i poznamy cieka-
wostki związane z historią kopalni.

2. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 
MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOC-
NEJ IM. SAT-OKH – poznamy historię In-
dianina, wychowanego w Ameryce, a walczą-
cego w trakcie II wojny światowej za Polskę, 
zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska 
indiańska, dowiemy się co znajdowało się we 
wnętrzu indiańskiego tipi.

3. ABC JAZDY KONNEJ – nauka czyszczenia, 
siodłania i wreszcie jazda na lonży.

4. ABC KAJAKARSTWA – dwugodzinne za-
jęcia z instruktorem, podczas których dzieci 
poznają podstawy kajakarstwa, wiązania lin 
i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych.

5. 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.

6. LEŚNE LUDKI – leśne podchody, tropienie 
zwierzyny, budowanie leśnego schronienia.

7. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – malowanie rę-
kami i stopami, tworzenie ozdób z materiałów 
znalezionych w lesie, rzeźbienie w masie sol-
nej, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie.

8. WARSZTATY KULINARNE – wielkie gril-
lowanie przy ognisku, przygotowanie sałatek 
i napojów.

9. DZIEŃ SPORTU – przeciąganie liny, zwin-
nościowy tor przeszkód, rzuty do celu.

10. PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIE-
LISKU.

11. WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY

12. OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

13. WIECZORY FILMOWE

14. KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI – 
4 zajęcia po 30 minut.

15. ZABAWY TANECZNE, BAL PRZEBIE-
RAŃCÓW

BORY TUCHOLSKIE 
(WYMYSŁOWO, TUCHOLA)

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

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadcze-
nie - kolacja, ostatnie - śniadanie.

TRANSPORT
Dojazd własny. Przy dojeździe własnym zakwate-
rowanie od godz. 18.00. 

ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja 
programu, opieka wychowawcy. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój spor-
towy,  strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
nakrycie głowy, kieszonkowe. Uczestnicy otrzymują 
w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpie-
lowe we własnym zakresie). 

CENA 985 ZŁ

KOLONIA 
6-7 LAT

TERMINY TURNUSÓW
WMPK1/17 25.06 – 02.07.2017
WMPK2/17 02.07 – 09.07.2017
WMPK3/17 09.07 – 16.07.2017
WMPK4/17 16.07 – 23.07.2017
WMPK5/17 23.07 – 30.07.2017
WMPK6/17 30.07 – 06.08.2017
WMPK7/17 06.08 – 13.08.2017
WMPK8/17 13.08 – 20.08.2017
WMPK9/17 20.08 - 27.08.2017

- MOJA PIERWSZA KOLONIA - 
WYMYSŁOWO

aby rozłąka z rodzicami była jak 
najkrótsza. 



TERMINY TURNUSÓW
OMKW1/17 26.06 – 06.07.2017
OMKW2/17 06.07 – 16.07.2017
OMKW3/17 16.07 – 26.07.2017
OMKW4/17 26.07 – 05.08.2017
OMKW5/17 05.08 – 15.08.2017
OMKW6/17 15.08 – 25.08.2017

WYMYSŁOWO K/TUCHOLI 
(BORY TUCHOLSKIE). Czołem 
rekrucie! Dołącz do naszej eli-
tarnej jednostki specjalnej. Pod-
czas codziennych zajęć przej-
dziesz przez trening wojskowy, 
bieg przełajowy oraz zawody 
strzeleckie. Nauczysz się trudnej 
sztuki naturalnego określania 
kierunków geograficznych, sto-
pisz się z otoczeniem i wytropisz 
leśnego stwora w leśnych gę-
stwinach. 

1. ZAJĘCIA WOJSKOWE PROWADZO-
NE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 
INSTRUKTORÓW – musztra i trening 
wojskowy, pokazy sprzętu wojskowego, bieg 
przełajowy na orientację, zawody strzeleckie 
z łuku i wiatrówki, orienteering: naturalne 
sposoby określania kierunków geograficznych, 
śledzenie i poznawanie tropów leśnych zwie-
rząt, zajęcia z mapa i lornetką, podstawy myśli-
stwa, malowanie twarzy farbami maskującymi, 
zajęcia plastyczne o tematyce wojskowej, 
nocne podchody, „życie komandosa” - konkurs 
na najlepszy film zrobiony przez uczestników.

2. WYCIECZKA DO GRUDZIĄDZA – za-
bawa w MIASTECZKU WESTERNOWYM 
MEGA PARK, którą zaczniemy od przejazdu 
pociągiem Kansas City Express a następ-
nie 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 niepowtarzal-
ne scenki z życia kowbojów.

3. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 
MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOC-
NEJ IM. SAT-OKH – poznamy historię India-
nina, wychowanego w Ameryce, a walczą-
cego w trakcie II wojny światowej za Polskę, 

zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska 
indiańska, dowiemy się co znajdowało się we 
wnętrzu indiańskiego tipi.

4. ABC KAJAKARSTWA – dwugodzinne 
zajęcia z instruktorem, podczas których dzieci 
poznają podstawy kajakarstwa, wiązania lin 
i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych.

5. 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.

6. ROZGRYWKI W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ

7. PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIELISKU

8. 2 OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

9. WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY

10. WIECZORY FILMOWE

11. ROZGRYWKI W TENISA STOŁOWE-
GO I BILARD

12. KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI 
– 8 zajęć po 30 minut

13. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE – możli-
wość wykupienia dodatkowych jazd konnych 
- płatność na miejscu zgodnie z cennikiem 
stadniny

BORY TUCHOLSKIE  
(WYMYSŁOWO, TUCHOLA)

CENA 1 385 ZŁ
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OBÓZ 
7-13 LAT

- MISJA KOMANDOS - 
WYMYSŁOWO

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

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świad-
czenie - 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). 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

Białystok 185 zł Bydgoszcz 45 zł Konin 95 zł
Gdańsk 75 zł Koszalin 85 zł Kutno 125 zł
Kraków 255 zł Lublin 255 zł Łódź 145 zł
Olsztyn 95 zł Poznań 105 zł Szczecin 145 zł
Tczew 75 zł Toruń 65 zł Warszawa 185 zł
Włocławek 85 zł Wrocław 165 zł



WYMYSŁOWO K/TUCHOLI 
(BORY TUCHOLSKIE). Zapra-
szamy do przygody z płetwonur-
kowaniem i ratownictwem wod-
nym oraz do poznania japońskich 
sztuk walki wojowników NINJA. 
Atrakcyjnie przeprowadzony 
program szkoleniowy będzie 
składał się z trzech cykli, a każdy 
cykl z trzech dwugodzinnych za-
jęć. Płetwonurkowanie zakończy 
się zdobyciem certyfikatu, sztuki 
walki wzmocnią twoją konstruk-

cję psychofizyczną, a szkolenie 
ratownika pozwoli ci w przy-
szłości zdobyć odznakę WOPR.

1. CYKL NINJA – techniki walki wręcz, samo-
obrony, muay tai, kickboxing, boks: podstawo-
we techniki uderzeń rękami, kombinacji ręką, 
nogą, chwyty obezwładniające w walce wręcz.

2. CYKL MŁODY RATOWNIK – wstępne 
szkolenie z zakresu Ratownik WOPR: co to 
jest pierwsza pomoc przedmedyczna, bez-
pieczne zasady jej stosowania, resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa i zasady jej prowa-
dzenia, zagrożenia w wodzie i na brzegu czyli 
wtórne utonięcie, udar cieplny, zagrożenia 
podczas wakacji letnich nad wodą, podjęcie 
tonącego – holowanie, resuscytacja na brze-
gu, pozycja bezpieczna, wezwanie pomocy, 
defibrylator – objaśnienie, pokaz i użycie.

3. CYKL PODWODNY ŚWIAT – nauka 
płetwonurkowania zakończona certyfikatem 
„Szkolenie z zakresu INTRO PŁETWONUR-
KOWANIA OWSD JUNIOR”. Gry i zabawy 
w wodzie ze sprzętem ABC (rurka odde-
chowa, maska, płetwy) oraz z automatem 
oddechowym, pisanie w wodnym zeszycie, 
puzzle podwodne, kalambury, nurkowanie 
z instruktorem w pełnym sprzęcie.

4. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 
MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOC-
NEJ IM. SAT-OKH – poznamy historię In-
dianina, wychowanego w Ameryce, a walczą-
cego w trakcie II wojny światowej za Polskę, 

zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska 
indiańska, dowiemy się co znajdowało się we 
wnętrzu indiańskiego tipi.

5. 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.

6. SPŁYW KAJAKOWY NA TRASIE WOZI-
WODA – WYMYSŁOWO

7. NOCNE PODCHODY

8. ROZGRYWKI W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ

9. PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIELISKU

10. 2 OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

11. WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY

12. WIECZORY FILMOWE

13. ROZGRYWKI W TENISA STOŁOWE-
GO I BILARD

14. KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI – 
8 zajęć po 30 minut

13. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE – możli-
wość wykupienia dodatkowych jazd konnych 
- płatność na miejscu zgodnie z cennikiem 
stadniny.

BORY TUCHOLSKIE  
(WYMYSŁOWO, TUCHOLA)
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- PŁETWONUREK NINJA - 
WYMYSŁOWO

CENA 1 455 ZŁ

OBÓZ 
12-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
ONIW1/17 26.06 – 06.07.2017
ONIW2/17 06.07 – 16.07.2017
ONIW3/17 16.07 – 26.07.2017
ONIW4/17 26.07 – 05.08.2017
ONIW5/17 05.08 – 15.08.2017
ONIW6/17 15.08 – 25.08.2017

PROGRAM

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

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świad-
czenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant 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, nakrycie 
głowy, latarkę, kieszonkowe. Uczestnicy otrzymują 
w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpie-
lowe we własnym zakresie). 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 185 zł Bydgoszcz 45 zł Konin 95 zł
Gdańsk 75 zł Koszalin 85 zł Kutno 125 zł
Kraków 255 zł Lublin 255 zł Łódź 145 zł
Olsztyn 95 zł Poznań 105 zł Szczecin 145 zł
Tczew 75 zł Toruń 65 zł Warszawa 185 zł
Włocławek 85 zł Wrocław 165 zł



TERMINY TURNUSÓW 
OKTW1/17 26.06 – 06.07.2017 
OKTW2/17 06.07 – 16.07.2017 
OKTW3/17 16.07 – 26.07.2017 
OKTW4/17 26.07 – 05.08.2017 
OKTW5/17 05.08 – 15.08.2017 
OKTW6/17 15.08 – 25.08.2017

WYMYSŁOWO K/TUCHOLI 
(BORY TUCHOLSKIE). Oj te ko-
nie!  Dla wielu osób to prawdziwa 
pasja, esteci podziwiają ich grację 
i  piękno, a Ty spędzisz kilkanaście 
dni w siodle, z głową w toczku i no-
gami w strzemionach. Pod okiem 
instruktorów - miłośników jeździec-
twa, udoskonalisz swoje umiejętno-
ści jeździeckie i zdobędziesz wie-
dzę w prawdziwie końskiej dawce. 
Zaopiekujesz się własnym koniem, 
którego będziesz pielęgnować, czy-

ścić i karmić. A to wszystko pośród 
przepięknych jezior i lasów w otuli-
nie rezerwatu przyrody Tucholskie-
go Parku Krajobrazowego. 

Czeka na Ciebie koń – zostanie  przydzielony 
pod Twoją opiekę na czas trwania obozu, zapew-
ne będzie miał łagodne i przyjazne usposobienie 
- tak jak Ty. Zostaniesz przydzielony do szwa-
dronu – otrzymasz karnet na 8 zajęć  jazdy konnej 
tzw. jednostek  programowych trwających od 30 
minut – lonża,  do 45 min jazda indywidualna, 
w grupie dostosowanej  do Twojego wieku, pozio-
mu 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 na-
szą końską pasją. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją 
przygodę z koniem – weźmiesz  udział w  zaję-
ciach 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 – będziesz mógł wykupić do-
datkowe, indywidualne jazdy konne.

1. WYCIECZKA DO GRUDZIĄDZA – zabawa 
w MIASTECZKU WESTERNOWYM MEGA 
PARK, którą zaczniemy od przejazdu pociągiem 
Kansas City Express a następnie zwiedzimy ko-
palnię złota, oznakujemy bydło u starego trapera, 
odwiedzimy rodzinę Daltonów, ZOO, Park Juraj-
ski, świat morskich stworzeń i magiczną krainę 
bajek, baśni i legend. W południe zobaczymy 
zapierające dech w piersiach pokazy jazdy kaska-
derskiej, skoki przez ogień, tresurę koni i niepo-
wtarzalne scenki z życia kowbojów.

2. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 
MUZEUM INDIAN AMERYKI PÓŁNOC-
NEJ IM. SAT-OKH – poznamy historię In-
dianina, wychowanego w Ameryce, a walczą-
cego w trakcie II wojny światowej za Polskę, 
zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska 
indiańska, dowiemy się co znajdowało się we 
wnętrzu indiańskiego tipi.

3. ABC KAJAKARSTWA – dwugodzinne za-
jęcia z instruktorem, podczas których dzieci 
poznają podstawy kajakarstwa, wiązania lin 
i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych.

4. 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.

5. PLAŻOWANIE I KĄPIELE NA KĄPIELISKU

6. 2 OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

7. WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY

8. WIECZORY FILMOWE

9. ROZGRYWKI W TENISA STOŁOWEGO 
I BILARD

10. KORZYSTANIE Z BASENU I JACUZZI – 
8 zajęć po 30 minut.

11. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE – możliwość 
wykupienia dodatkowych jazd konnych - płat-
ność na miejscu zgodnie z cennikiem stadniny.

BORY TUCHOLSKIE  
(WYMYSŁOWO, TUCHOLA)

CENA 1 485 ZŁ
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OBÓZ 
7-13 LAT

- WAKACJE W SIODLE - 
WYMYSŁOWO

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

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świad-
czenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant 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 
jazdy konnej. 

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, kieszonko-
we. Uczestnicy otrzymują w miejscu zakwaterowania 
ręczniki (ręczniki kąpielowe we własnym zakresie). 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

Białystok 185 zł Bydgoszcz 45 zł Konin 95 zł
Gdańsk 75 zł Koszalin 85 zł Kutno 125 zł
Kraków 255 zł Lublin 255 zł Łódź 145 zł
Olsztyn 95 zł Poznań 105 zł Szczecin 145 zł
Tczew 75 zł Toruń 65 zł Warszawa 185 zł
Włocławek 85 zł Wrocław 165 zł



WYMYSŁOWO K/TUCHOLI 
(BORY TUCHOLSKIE). Program 
oparty na znanej i lubianej pro-
dukcji telewizyjnej. Uczestnicy 
obozu zostaną podzieleni na pię-
cioosobowe drużyny. Każdy obo-
zowicz otrzyma kartę uczestnic-
twa w grze, w której każdego dnia 
będzie mógł zdobywać punkty, 
zarówno w konkurencjach indywi-
dualnych, jak i grupowych. Przez 
dziesięć dni na każdego uczestni-
ka Pomerania Express czeka moc 

atrakcji, a wszystko odbywać się 
będzie w formie ekstremalnej gry 
terenowej. Każda drużyna prowa-
dzona będzie przez instruktora, 
który będzie nagrywać realizację 
poszczególnych zadań. Zmagania 
te będzie można oglądać każdego 
dnia na specjalnie dedykowanej 
stronie internetowej. Na koniec 
obozu wszyscy uczestnicy otrzy-
mają na elektronicznych nośni-
kach film z codziennymi zmaga-
niami poszczególnych grup. 

1. ŻEGLARSTWO – cały dzień poświęcony na 
gromadzenie wiedzy oraz etykiety żeglarskiej. 
Nauka locji, węzłów żeglarskich, nawigacji oraz 
sterowania żaglówką.

2. SZYBOWNICTWO – przebywać będziemy 
na lotnisku gdzie dowiemy się m. innymi co wy-
twarza siłę nośną, jak zbudowany jest szybowiec, 
samolot, helikopter. Dla zdecydowanych możli-
wy lot szybowcem z instruktorem,

3. BIEG NA ORIENTACJĘ ORAZ NA AZYMUT

4. JAZDA KONNA – abc jazdy konnej. Na-
uczymy się oporządzać konia, siodłać, kiełzać, 
i w końcu jeździć. Oczywiście wszystko pod 
czujnym okiem naszych instruktorów.

5. RATOWNICTWO WODNE – nauka 
udzielania pierwszej pomocy, skoki ratowni-
cze, sposoby pływania w ratownictwie, sposo-
by holowania poszkodowanego, samoratow-
nictwo, bezpieczeństwo własne ratownika.

6. RATOWNICTWO MEDYCZNE – resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa. Sposoby układania 
poszkodowanego, ogólne zagadnienia postępowa-
nia w stanach zagrożenia życia.

7. PAINTBALL – całodniowy wyjazd do byłej 
bazy wojskowej specjalnie przygotowanej do 
paintbalowych gier.

8. SPŁYW KAJAKOWY – Woziwoda-Wymysłowo.

9.  PENTAGON – czyli paramilitarna gra tere-
nowa w oparciu o pięciokąt. Zabawa opiera się 

na zasadzie 5x5+1, czyli: 5 grup, 5 członków gru-
py, 5 tras, 5 zadań, 5 godzin i 1 cel… Jeśli chcesz 
ukończyć Pentagon musisz zaufać swoim umie-
jętnościom i instynktowi przetrwania. 

10. ARENA – to sportowe widowisko, podczas 
którego uczestnicy muszą wykazać się sprawno-
ścią fizyczną i refleksem. Różnorodne dyscypliny 
sprawdzą Twój charakter. Istotnym elemen-
tem tej rozgrywki jest jednak praca w grupie. 
Sprawdź jak wypadniesz na tle pozostałych 
uczestników tej zabawy.

11. GEOCACHING – jest to gra terenowa po-
legająca na poszukiwaniu „skarbów” za pomo-
cą odbiornika GPS lub przy użyciu darmowej 
aplikacji na smartfona. Geocaching to ciekawy 
sposób na spędzenie czasu na łonie natury, 
podczas którego często trzeba wykorzystać 
szare komórki, żeby znaleźć „skarb”.

12. GEOSURVIVAL – to połączenie gry tere-
nowej jaką jest geocaching z umiejętnościami 
z zakresu survivalu. Zamień się w poszukiwacza 
skarbów, na którego czyhają liczne przeszkody 
i zagrożenia. Czy Twoje umiejętności przetrwa-
nia pozwolą Ci zwyciężyć w tej grze?

12. DROGA W CIEMNO - terenowa gra 
akcji, którą ukończą tylko najbardziej wytrwali. 
Nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie, nie wiesz jak… 
Jedyne co masz to cel końcowy, mapa, kompas 
i pozostali członkowie grupy. Czy dasz sobie radę 
w trudnym terenie pod presją czasu?

BORY TUCHOLSKIE  
(WYMYSŁOWO, TUCHOLA)
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- POMERANIA EXPRESS - 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY NIE DLA WSZYSTKICH!!!

CENA 1 785 ZŁ

WIĘCEJ INFORMACJI NA  
WWW.KRYSTAD.PL

OBÓZ 
13-18 LAT

TERMINY TURNUSÓW
POEX1/17 06.07 – 16.07.2017
POEX2/17 16.07 – 26.07.2017
POEX3/17 26.07 – 05.08.2017
POEX4/17 05.08 – 15.08.2017

PROGRAM

ZAKWATEROWANIE
Agroturystyka „Dworek Wymysłowo”  
www.dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 4 
km od Tucholi. Namioty wojskowe sześcioosobowe wy-
posażone w łóżka polowe. Na terenie ośrodka znajdują się: 
stołówka, basen z atrakcjami wodnymi, sauna, jacuzzi, bo-
isko do piłki plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa 
zadaszone miejsca na ognisko, stół do tenisa, bilard, stajnie 
ze zwierzętami: konie, kucyki, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świad-
czenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant 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 oraz kartę kwalifikacyjną, pisem-
ną zgodę rodziców na przelot szybowcem, jazdę 
konną, spływ kajakowy (do pobrania ze strony in-
ternetowej). Wygodne buty do "zdarcia" najlepiej 
wojskowe lub trekkingowe, obowiązkowe tenisów-
ki lub adidasy, plecak, śpiwór, karimatę, nóż - scyzo-
ryk (zdeponowane u instruktorów), kompas, linijkę, 
latarkę (najlepiej czołówkę), dwa metry sznurka że-
glarskiego. Mile widziana odzież typu moro.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 185 zł Bydgoszcz 45 zł Konin 95 zł
Gdańsk 75 zł Koszalin 85 zł Kutno 125 zł
Kraków 255 zł Lublin 255 zł Łódź 145 zł
Olsztyn 95 zł Poznań 105 zł Szczecin 145 zł
Tczew 75 zł Toruń 65 zł Warszawa 185 zł
Włocławek 85 zł Wrocław 165 zł



TERMINY TURNUSÓW
KMLY1/17 13.07 - 22.07.2017
KMLY2/17 12.08 - 21.08.2017

MŁYNIK KOŁO MRĄGOWA. 
Ośrodek Wypoczynkowy poło-
żony w pobliżu lasu nad jezio-
rem, w otoczeniu łąk i uroczych 
zagajników nad jeziorem Cie-
lądzkim, z  własną piękną piasz-

czystą plażą z pomostem. Poło-
żenie obiektu gwarantuje ciszę, 
spokój i zdrowe, wiejskie powie-
trze i początek najpiękniejszego 
szlaku wodnego w Europie – rze-
ką Krutynią. 

1. DZIEŃ INTEGRACYJNY – bociania 
ciuciubabka, krążące pudełko, kolorowy 
detektyw, spinacze. 

2. WIZYTA W MIASTECZKU WESTER-
NOWYM MRONGOVILLE – wspaniała 
zabawa i niezapomniane przeżycia z udziałem 
profesjonalnych kowbojów. Doświadczymy iluzji 
napadu na bank i pojedynku rewolwerowców. 
Do dyspozycji kolonistów: plac zabaw z dmu-
chawcami, zjeżdżalnie, 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. 

3. WYCIECZKA PIESZA ,,POZNAJEMY 
OKOLICE” – Sorkwity:  miejscowość z hi-
storycznymi tradycjami, położona nad dwoma 
jeziorami: Gielądzkim i Lampackim. Zwie-
dzanie: pałac neogotycki(z zewnątrz), kościół 
ewangelicki z przepięknym wnętrzem.

4. SPŁYW KAJAKOWY DLA POCZĄT-
KUJĄCYCH – zapoznanie się ze sprzętem 
kajakarskim i dekalogiem kajakarza - budowa 
kajaka (rodzaje kajaków), technika wiosło-
wania (trzymanie wiosła, wiosłowanie), 
wsiadanie i wysiadanie z kajaka (z pomostu 
lub z brzegu), zajęcia teoretyczne i praktyczne 
pod okiem ratownika, spływ kajakowy z wrę-
czeniem nagród dla najlepszego kajakarza.

5. WARSZTATY – „bezpieczne wakacje” 
bezpieczne podróże, bezpieczne spacery. 
„zatrzymaj się i żyj” zajęcia teoretyczne 
i praktyczne z  instruktorem  zakończone 
konkursem z nagrodami.

6. MAŁY KINOMANIAK – wieczorny seans 
filmowy z niespodzianką – bajkowy świat Wal-
ta Disneya, Braci Grimm i H. Ch. Andersena,

7. LABORATORIUM DEXTERA – ciekawe 
eksperymenty chemiczne pod okiem opiekuna.

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

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

10. 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.

11. RINGO I FREEZBY – świetna zabawa 
w parach lub zespołowa, sprawdzicie swoją 
chwytność i refleks.

12. WIECZÓR QUIZÓW I TALENTÓW  
– sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych 
bohaterach i bohaterkach bajek oraz animo-
wanych ulubieńcach dużego i małego ekranu. 
Pokaz talentów.

13. KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE  
– podwodny świat ryb, tęczowe dłonie, Mi-
nionki - stwórz własnego Minionka, wełniane 
laleczki - twórcza praca przy użyciu wełny 
i drutu, body painting – malowanie tatuaży.

14. ZABAWY W STYLU RETRO – m.in. gra 
w gumę, w klasy, państwa miasta, pomidor, 
baba jaga patrzy.

15. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W JEZIORZE 
POD OPIEKĄ RATOWNIKA

16. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 
I CHLEBA

17. DYSKOTEKI I PIDŻAMA PARTY – 
LETNI KARNAWAŁ!

MAZURY  
(MŁYNIK)

CENA 1 195 ZŁ
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KOLONIE 
7-12 LAT

- MŁYNIK CAMP - 
MAZURY

Białystok 130 zł Bydgoszcz 80 zł Elbląg 50 zł
Gdańsk 90 zł Katowice 130 zł Koszalin 110 zł
Olsztyn 0 zł Poznań 80 zł Słupsk 110 zł
Tczew 60 zł Toruń 100 zł Warszawa 110 zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad Je-
ziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe z łazienka-
mi. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boisko 
sportowe, świetlica, piaszczysta plaża z pomostem, 
miejsce na ognisko i grilla.

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. 
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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM



BORNE SULINOWO. Jeżeli ma-
rzysz o przeżyciu przygody w woj-
sku a jesteś zbyt młody na służbę 
zapraszamy na obóz militarny. Nic 
tak nie uczy dyscypliny i integruje 
jak wspólne ćwiczenia i zabawa 
w stylu wojskowym. Wszystko 
to odbywać się będzie w Bornym 
Sulinowie - miejscu o militar-
nej tradycji, owianym tajemnicą, 

usytuowanym w sercu Pomorza, 
w otulinie jezior i lasów.

1. ZWIEDZANIE BORNEGO SULINOWA 
Z MIEJSCOWYM PRZEWODNIKIEM – do-
wództwo garnizonu niemieckiego w budynku 
Urzędu Miejskiego, kantyna oficerska, szpital 
wojskowy, brama wjazdowa do miasta, osie-
dle bloków mieszkalnych „Leningrad”, Dom 
Żołnierza, Dom Oficera, pozostałości willi 
oficerów niemieckich i radzieckich.

2. WYCIECZKA  AUTOKAROWA  SZLA-
KIEM  SZWAJCARII  POŁCZYŃSKIEJ  – 
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.

3. WYCIECZKA  ROWEROWA – szlakiem 
Wału Pomorskiego  ze  zwiedzaniem  umoc-
nień   i bunkrów  zbudowanych przez  wojska 
hitlerowskie w  czasie II  wojny  światowej.

4. MANEWRY WOJSKOWE – przejażdżka 
sprzętem gąsienicowym (amfibia PTS-m) po 
wertepach i nierównościach terenu dostar-
czająca dużo rozrywki i adrenaliny.

5. PREZENTACJA POJAZDÓW WOJSKO-
WYCH – znajdujących się na poligonie, ich 
budowa, historia i przeznaczenie.

6. ORIENTEERING – budowa kompasu, praca 
z mapą, budowa szałasu, przejście labiryntu, 
strzelanie do celu, zawody w kombinezonach OP.

7. PAINTBALL – gra zespołowa, w której 
można zastosować kilka scenariuszy gry, 
polegająca na strzelaniu kulkami wypełnio-

nymi farbą, ucząca taktyki na pozorowanym 
polu walki.

8. SPOTKANIE Z BYŁYM KOMANDO-
SEM – który wprowadzi nas w świat wojska 
- nauczymy się rozróżniać stopnie wojskowe, 
dowiemy się o zadaniach i funkcjach żołnie-
rzy, krótka nauka musztry wojskowej.

9. PORANNA ZAPRAWA WOJSKOWA – 
codzienny zestaw ćwiczeń fizycznych, dopasowa-
ny do poziomu sprawności każdego uczestnika.

10. NAUKA ZASAD MASKOWANIA W TE-
RENIE – nauczymy się korzystać z otaczającej 
nas przyrody w taki sposób aby móc niezau-
ważonym zbliżyć się do przeciwnika.

11. RZUT GRANATEM – zawody rzucania 
do celu.

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

13. ZABAWA W PARKU LINOWYM.

14. SPŁYW KAJAKOWY pod opieką instruk-
torów i ratowników (w przerwie obiad).

15. WYCIECZKI ROWEROWE PO OKO-
LICACH BORNEGO SULINOWA

16. OGNISKO INTEGRACYJNE Z GRAMI 
I ZABAWAMI

17. NOCNE PODCHODY PO BORNEM 
SULINOWIE

18. PLAŻOWANIE I WYPOCZYNEK NAD 
JEZIOREM

ZACHODNIOPOMORSKIE 
(BORNE SULINOWO)
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- MILITARY SHOW - 
BORNE SULINOWO

CENA 1 355 ZŁ

OBÓZ 
12-16 LAT

TERMINY TURNUSÓW
OMSB1/17 17.07 – 27.07.2017

PROGRAM

Białystok 185 zł Bydgoszcz 85 zł Elbląg 105 zł
Gdańsk 95 zł Katowice 145 zł Konin 125 zł
Koszalin 95 zł Kutno 125 zł Kraków 155 zł
Lublin 185 zł Łódź 125 zł Olsztyn 105 zł
Poznań 105 zł Słupsk 95 zł Szczecin 95 zł
Tczew 95 zł Toruń 105 zł Warszawa 155 zł
Włocławek 115 zł Wrocław 145 zł

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, boisko 
do siatkówki, scenę letnią.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie - obiad, 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.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną 
z  numerem PESEL, śpiwór, wygodne buty i strój 
do  wycieczek pieszych, obuwie i strój sportowy, 
nakrycie głowy, kieszonkowe, buty ”do zdarcia”, la-
tarkę. Mile widziana odzież moro.  

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.



TERMINY TURNUSÓW
KSWK1/17 06.07 - 16.07.2017
KSWK2/17 17.07 - 27.07.2017
KSWK3/17 08.08 - 18.08.2017 ŚWINOUJŚCIE. To uzdrowi-

sko, port morski, słońce, złoty 
piasek i niezwykłe krajobrazy. 
W  programie całodzienne sza-
leństwo w Heide Parku ze słyn-
nym Colossosem, spotkanie oko 
w oko z XIX - wiecznym Pruskim 
Komendantem i świetna zaba-

wa we wczesnośredniowiecznej 
osadzie Słowian i Wikingów.  
W  Świnoujściu nie można się 
nudzić. Jedna wizyta to za mało, 
żeby je w pełni poznać, ale wy-
starczająco aby się w nim zako-
chać i chcieć już zawsze do niego 
wracać.

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

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

3. WYCIECZKA DO MIĘDZYZDROJÓW 
– molo o długości 395 m, Promenada Gwiazd 
- tu możesz porównać swoją dłoń z dłońmi 
gwiazd filmowych.

4. WIZYTA W WIOSCE WIKINGÓW – 
gdzie na kilka chwil przeniesiemy się w czasy 
średniowiecza. Tu wszystkiego można 
dotknąć, założyć hełm i zakręcić kołem garn-
carskim. Poza tym warsztaty pisania gęsim 
piórem, strzelanie z łuku i musztra wcze-
snośredniowieczna. Te wszystkie elementy są 
wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy 
się tu zręczność, czas i orientacja w terenie. 
Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki 
z różnymi dodatkami).

5. RELAKS W TERMACH BAŁTYCKICH  
– z zespołem 6 krytych basenów i małą zjeż-
dżalnią wodną (wstęp płatny indywidualnie),

6. WIZYTA W FORCIE GERHARDA – 

szkolenie wojskowe  przeprowadzone przez 
Pruskiego Komendanta - próba ciemności, 
wojskowa musztra, pomyślne przejście szkole-
nia kończy się pasowaniem na kadeta.

7. SPACER DO WIATRAKA – wizytówki 
Świnoujścia.

8. SZLAKIEM FORTÓW ŚWINOUJŚCIA – 
gra terenowa Fort Anioła. Zadania umysłowe 
i sprawnościowe - dzięki dobrej współpra-
cy w grupie i zaangażowaniu podbijecie 
niezdobyte dotąd forty, podsumowanie gry, 
wręczenie nagród dla najlepszej drużyny. Na 
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

9. DLA AKTYWNYCH – poranny lub 
wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na 
siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, 
narciarz, wahadło i inne. To świetna forma 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

10. WIECZORY LEGEND I ZAGADEK, kon-
kurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera.

11. KONKURS BUDOWLI PIASKOWYCH 
Z NAGRODAMI

12. NEPTUNALIA – spotkanie z Neptunem 
i Prozerpiną, chrzest kolonijny.

13. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU

14. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

15. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE 

Legoland (Dania). Całodzienny pobyt w duń-
skim Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od 
osoby 200 zł + 40 euro.

POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY  
(ŚWINOUJŚCIE, MIĘDZYZDROJE)

CENA 1 525 ZŁ
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KOLONIE 
9-13 LAT

OBÓZ 
14-17 LAT

- TAJEMNICE FORTÓW ŚWINOUJŚCIA - 
ŚWINOUJŚCIE

Białystok 160 zł Bydgoszcz 140 zł Elbląg 140 zł
Gdańsk 140 zł Katowice 140 zł Konin 110 zł
Koszalin 110 zł Kutno 110 zł Olsztyn 80 zł
Poznań 110 zł Słupsk 110 zł Szczecin 50 zł
Tczew 130 zł Warszawa 130 zł

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.

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, realiza-
cja programu, transfer bagaży z dworca PKP do 
ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wy-
chowawców.

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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

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



ŚWINOUJŚCIE. Dla pasjonatów 
sportów wodnych proponujemy 
12 godzin doskonałej zabawy pod 
okiem instruktora, podczas której 
poznacie techniki windsurfingu. To 
tu przekonacie się ile niesamowi-
tych emocji dostarcza ten sport.

1. WINDSURFING, SURFING, SKIMBO-
ARD, SUP I PODSTAWY KITESURFINGU 
to główne atrakcje w trakcie naszego obozu. 
W ciągu codziennych zajęć wprowadzimy Was 
w podstawy każdej z odmian surfingu. Temat 
zajęć dostosowujemy do warunków panujących 
na wodzie. Każde zajęcia wzbogacone będą 
o konieczną dawkę teorii oraz zajęcia dodatkowe, 
pozwalające efektywnie rozwijać surferskie umie-
jętności. Ćwiczenia na trampolinie, indoboardzie, 
kiteroomingu, frisbee czy boisko do siatkówki, 
to tylko niektóre z atrakcji, które dostępne są 
dla uczestników obozu.- program obejmuje 12 
godzin zajęć  w czasie trwania turnusu.

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

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

4. RELAKS W TERMACH BAŁTYCKICH 
z zespołem 6 krytych basenów i małą zjeż-
dżalnią wodną.

5. SPACER DO WIATRAKA – wizytówki 
Świnoujścia.

6. SZLAKIEM FORTÓW ŚWINOUJŚCIA – 
gra terenowa Fort Anioła. Zadania umysłowe 
i sprawnościowe - dzięki dobrej współpra-
cy w grupie i zaangażowaniu podbijecie 
niezdobyte dotąd forty, podsumowanie gry, 
wręczenie nagród dla najlepszej drużyny. Na 
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

7. DLA AKTYWNYCH – poranny lub wie-
czorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na 
siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, 
narciarz, wahadło i inne. To świetna forma 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

8. WIECZORY LEGEND I ZAGADEK, 
konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss 
i Mistera.

9. KONKURS BUDOWLI PIASKOWYCH 
Z NAGRODAMI

10. NEPTUNALIA – spotkanie z Neptunem 
i Prozerpiną, chrzest kolonijny.

11. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU

12. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

13. DYSKOTEKI

POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY  
(ŚWINOUJŚCIE, MIĘDZYZDROJE)
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- SURF CAMP - 
DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW WODNYCH 

I LUBIĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK

Białystok 160 zł Bydgoszcz 140 zł Elbląg 140 zł
Gdańsk 140 zł Katowice 140 zł Konin 110 zł
Koszalin 110 zł Kutno 110 zł Olsztyn 80 zł
Poznań 110 zł Słupsk 110 zł Szczecin 50 zł
Tczew 130 zł Warszawa 130 zł

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.

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, realiza-
cja programu, transfer bagaży z dworca PKP do 
ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wy-
chowawców.

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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

CENA 1 755 ZŁ

OBÓZ 
13-17 LAT

TERMINY TURNUSÓW
KSWS1/17 06.07 - 16.07.2017    
KSWS2/17 17.07 - 27.07.2017    
KSWS3/17 08.08 - 18.08.2017    

PROGRAM

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



TERMINY TURNUSÓW
KKOL1/17 08.08 – 18.08.2017

KOŁOBRZEG miasto portowe, 
uzdrowiskowe, z pięknymi plażami i 
tradycjami wojskowymi. Czeka Was 
nie lada wyzwanie na poligonie woj-
skowym w Trzebiatowie, relaks na 
plaży i basenach w Tropical Islands 
oraz wiele innych atrakcji. Zachęca-
my do spędzenia z nami wakacji. 

1. WYCIECZKA DO TROPICAL ISLANDS  
koło Berlina - Największa w Europie tropikalna 
wyspa zajmująca obszar 66 tyś m². Czekają Was 
spacery po plaży Morza Południowego, ekspedycja 
po lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne.

2. WOJSKOWE SZKOLENIE na poligonie 
w Trzebiatowie prowadzone metodą musztry 
bojowej i dobrej zabawy. W programie:  

- malowanie kamuflażu na twarzy, przebie-
ranie się w kamizelki taktyczne, 
- manewry wojskowe – sprawnościowy 
wojskowy tor przeszkód OSF – „małpi gaj”, 
- strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabin-
ków paintballowych lub ASG , 
- techniki linowe - ścianka wspinaczkowa, 
techniki alpinistyczne, 
- wojskowe transportery rozpoznawcze 
BRDM-2, 
- średniowieczna osada Piastów – „historia 
na żywo” zawody i pojedynki z wykorzysta-
niem specjalnie przygotowanej broni, 
- strzelanie z armaty - bombarda krzyżacka, 
- 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,

3. WYCIECZKA DO FORTU UJŚCIE – 
związanej z nim latarni Morskiej i Portu 
Jachtowego.

4. SPACER PO KOŁOBRZEGU – molo, latar-
nia morska, Stare Miasto, park zdrojowy.

5. UDZIAŁ W OTWARTYCH IMPREZACH 
ROZRYWKOWYCH – organizowanych przez 
Urząd Miasta w Kołobrzegu.

6. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – pocztówka 
z Kołobrzegu wykonana różnymi technikami 
z udziałem naturalnych materiałów (piasek, 
muszelki, szyszki), tworzenie witraży o tema-
tyce morskiej.

7. POKAZ MODY – wakacyjnej i plażowej, 
najciekawsze fryzury i makijaże.

8. DZIEŃ KOLONISTY – wychowawcy od-
dają władzę w ręce kolonistów. Dzień kończy 
się apelem i wręczaniem przez „jednodnio-
wego władcę” nagan i pochwał dla swoich 
podopiecznych.

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

10. NEPTUNALIA – spotkanie z Neptunem 
i Prozerpiną, chrzest kolonijny.

11. KONKURS BUDOWLI PIASKOWYCH 
Z NAGRODAMI

12. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

13. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU

14. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

15. DYSKOTEKI

POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY  
(KOŁOBRZEG,TROPICAL ISLANDS)

CENA 1 335 ZŁ
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OBÓZ 
10-16 LAT

- AKTYWNIE NAD MORZEM - 
KOŁOBRZEG

Białystok 160 zł Bydgoszcz 140 zł Elbląg 110 zł
Gdańsk 90 zł Koszalin 60 zł Kraków 160 zł
Malbork 90 zł Olsztyn 60 zł Poznań 120 zł
Słupsk 70 zł Szczecin 60 zł Tczew 80 zł
Warszawa 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.

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

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

WYDATKI PROGRAMOWE
Wstęp do Tropical Islands ok. 25 euro.



WŁADYSŁAWOWO Miasto po-
łożone nad morzem Bałtyckim 
i nad zatoka Pucką, u nasady Pół-
wyspu Helskiego, nad szeroką  
i  piaszczystą plażą. Na uczest-
ników czekają zajęcia sportowe 
i  rekreacyjne, animacje, zabawa 
w parku wodnym i dyskoteki.

1. WYCIECZKA DO SEA PARK SARBSK  
– to pierwszy w Polsce Park związany 
tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, 
a także z historią i kulturą regionu Pomorza. 
Fokarium, Oceanarium Prehistoryczne 3D, 
Muzeum Marynistyczne, Park Makiet zwierząt 
morskich, Park miniatur latarni morskich pol-
skiego wybrzeża, park zręcznościowo-linowy 
małego Pirata, Gaj Małego Pirata na Galeonie 
Wodnik, Woliery z ptakami strefy przybrzeż-
nej, Wrak na wspak, kolejka Pirata, plac 
zabaw „Podwodna Przygoda”, Przejazd do 
Łeby - spacer po jednej z najpopularniejszych 
miejscowości wypoczynkowych na polskim 
wybrzeżu, wizyta w porcie i na falochronie.

2. PRZEJAZD MELEKSAMI NA RUCHOME 
WYDMY w Słowińskim Parku Narodowym, 
zwane często polską Saharą, spacer z prze-
wodnikiem.

3. WYCIECZKA DO CETNIEWA – zwie-
dzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich polskich sportowców, 
pobyt na basenie.

4. ZUMBA – czas na poprawę kondycji i syl-
wetki – zajęcia z instruktorem.

5. KICKBOXING – ćwiczenie siły, szybkości, 
dynamiki i wytrzymałości – zajęcia z instruktorem.

6. 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.

7. SPACER PO WŁADYSŁAWOWIE, Port 
Rybacki.

8. KONKURS PIOSENKI, kalambury, wybory 
Miss i Mistera.

9. KONKURS BUDOWLI PIASKOWYCH 
Z NAGRODAMI

10. WODNA BITWA BALONOWA

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

12. NEPTUNALIA – spotkanie z Neptunem 
i Prozerpiną, chrzest kolonijny.

13. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU

14. TURNIEJE SPORTOWE – siatkówka, 
ringo, piłka nożna, - kadra kontra koloniści.

15. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

16. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

17. DYSKOTEKA Z DJ!

POMORZE 
(WŁADYSŁAWOWO, ŁEBA)
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- AKTYWNIE NAD MORZEM - 
WŁADYSŁAWOWO

Bydgoszcz 120 zł Elbląg 80 zł Gdańsk 50 zł
Katowice 140 zł Toruń 100 zł Koszalin 60 zł
Olsztyn 80 zł Poznań 100 zł Malbork 70 zł
Tczew 70 zł Warszawa 120 zł

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat DALIA  www.dalia.kamykhome.cba.pl 
położony ok. 300 m od morza. Pokoje 3,4-osobowe 
z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołów-
ka, świetlica, boisko do siatkówki, piłki nożnej, sala 
dyskotekowa, stół do tenisa, bilard, sala TV, miejsce na 
ognisko i grilla, Wi-Fi na terenie obiektu.

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, realiza-
cja programu, transfer bagaży z dworca PKP do 
ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wy-
chowawców.

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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

CENA 1 450 ZŁ

KOLONIE 
10-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
KWLA1/17 06.07 - 16.07.2017
KWLA2/17 17.07 - 27.07.2017

PROGRAM



TERMINY TURNUSÓW
KKRM1/17 14.07 - 24.07.2017
KKRM2/17 25.07 - 04.08.2017  

1. ZDROWO I KOLOROWO – wesołe ka-
napki. Daj ponieść się swojej wyobraźni i ude-
koruj potrawy tak jak chcesz. Przygotowy-
wanie prostych i  kolorowych potraw, zasady 
zdrowego odżywiania i zachowania przy stole, 
nakrywania i dekorowania stołu.  

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

3. WŁASNORĘCZNA BIŻUTERIA – tworze-
nie biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej 
bibuły, cekinów, będącej dodatkiem do 
zaprojektowanego stroju.

4. POKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW – 
sesja zdjęciowa.

5. KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE – 
podwodny świat ryb, malowanie po mleku, 
tęczowe dłonie, Minionki - stwórz własnego 
Minionka,  wełniane laleczki - twórcza praca 
przy użyciu wełny i drutu.

6. BĄDŹ JAK LEWANDOWSKI! Nauka dry-
blingu, poprawnego prowadzenia i przyjęcia 
piłki, podkręcanie piłki, żonglerka, ofensy-
wa i defensywa, czyli jak zapewnić sukces 
drużyny, Futbolowe Mistrzostwa o puchar 
dyrektora ośrodka, przy dopingu cheerlederek 
w stylu amerykańskim z pomponami.

7. RINGO I FREEZBY – świetna zabawa 
w parach lub zespołowa, sprawdzicie swoją 
chwytność i refleks.

8. OFF CAMERA – stwórzcie swój własny tele-
dysk kolonijny do znanych utworów muzycznych.

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

10. SCRAPBOOKING – własnoręczne wyko-
nanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych 
materiałów takich jak: kartka, papier, piecząt-
ka  z dodaniem elementów znalezionych na 

plaży. Stwórz swoją wymarzoną kartkę.

11. MALOWANIE TWARZY I TWORZENIE 
WŁASNYCH TATUAŻY.

12. DZIEŃ INTEGRACYJNY – bociania 
ciuciubabka, spinacze, kolorowy detektyw, 
krążące pudełko.

13. WIECZÓR QUIZÓW – sprawdzimy swoją wie-
dzę o popularnych bohaterach i bohaterkach bajek oraz 
animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu.

14. ZABAWY W STYLU RETRO – gra w gumę, 
w klasy, państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy.

15. ZRĘCZNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD 
– dzieci kontra kadra kolonijna.

16. NEPTUNALIA – chrzest kolonijny.

17. REJS STATKIEM DO FROMBORKA  
– Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum 
Mikołaja Kopernika, Wieża Dzwonnicza z wa-
hadłem Foucoulta, zwiedzanie z przewodni-
kiem w formie zabaw.

18. WIELKI FINAŁ MAŁYCH GIGANTÓW! 
Czas na prezentację talentów, rozstrzygnięcie 
konkursów, rozdanie dyplomów i podsu-
mowanie wydarzeń kolonijnych - ostatnie 
wspólne pamiątkowe zdjęcia,

19. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU – 
oczywiście przy pięknym słońcu.

22. OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, z pro-
gramem skeczowym i piosenkarskim.

21. DYSKOTEKI

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA – realizowa-
na przy min. 5 osobach

ABC windsurfingu - w cenie: 1 godzina teorii, 
6 godzin zajęć na wodzie, kompletny sprzęt 
windsurfingowy, pianka, instruktor, zabezpieczenie 
szkolenia w postaci łodzi motorowej z przeszko-
lonym pracownikiem, dyplom ukończenia kursu. 
Koszt od osoby 190 zł.

POMORZE GDAŃSKIE  
(KRYNICA MORSKA)

CENA 1 395 ZŁ
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KOLONIE 
7-11 LAT

- KOPALNIA TALENTÓW - 
KRYNICA MORSKA

Bydgoszcz 90 zł Elbląg 60 zł Gdańsk 70 zł
Koszalin 100 zł Kraków 150 zł Olsztyn 60 zł
Poznań 110 zł Słupsk 80 zł Tczew 40 zł
Warszawa 130 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 do koszykówki 
i siatkówki, stół do tenisa, sala dyskotekowa, wiata 
grillowa.

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 opala-
nia z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie gło-
wy, kieszonkowe.
Koszulka lub torba lniana do pomalowania na za-
jęciach z projektowania

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

KRYNICA MORSKA. Zapraszamy 
dzieci poszukujące swoich pasji. Po-
przez zabawę uczestnicy spróbują 
sił w różnych dziedzinach artystycz-
nych i sporcie. Będzie to doskonała 

okazja do odkrycia i zaprezentowa-
nia  nieznanych jeszcze talentów. 
Gwarantujemy znakomitą zabawę, 
wiele przygód i niezapomnianych 
wrażeń.



1. POZNANIE KULTURY JAPOŃSKIEJ – kim 
byli samuraje i gejsze,  ikebana- sztuka ukła-
dania kwiatów, origami - sztuka wyobraźni, 
tworzenie bez użycia nożyczek i kleju, cere-
monia 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 zasło-
niętych chustą oczach, mikado - kto zbierze 
najwięcej drewnianych patyczków?

2. REJS STATKIEM DO FROMBORKA 
– Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum 
Mikołaja Kopernika, Wieża Dzwonnicza z wa-
hadłem Foucoulta, zwiedzanie z przewodni-
kiem w formie zabawy.

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

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

5. ZABAWY W STYLU RETRO – m in. gra 
w gumę, w klasy, państwa miasta, pomidor, 
baba jaga patrzy.

6. RINGO I FREEZBY – świetna zabawa 
w parach lub zespołowa, sprawdzicie swoją 

chwytność i refleks, 

7. ZRĘCZNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD – 
dzieci kontra kadra kolonijna.

8. WŁASNORĘCZNE WYKONYWANIE 
BIŻUTERII

9. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

10. PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU

11. KALAMBURY

12. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

13. DYSKOTEKI

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA – realizowa-
na przy min. 5 osobach

ABC windsurfingu - w cenie: 1 godzina teorii, 
6 godzin zajęć na wodzie, kompletny sprzęt 
windsurfingowy, pianka, instruktor, zabezpieczenie 
szkolenia w postaci łodzi motorowej z przeszko-
lonym pracownikiem, dyplom ukończenia kursu. 
Koszt od osoby 190 zł.

POMORZE GDAŃSKIE 
(KRYNICA MORSKA)
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- PRZYGODA Z MANGĄ - 
KRYNICA MORSKA

Bydgoszcz 90 zł Elbląg 60 zł Gdańsk 70 zł
Koszalin 100 zł Kraków 150 zł Olsztyn 60 zł
Poznań 110 zł Słupsk 80 zł Tczew 40 zł
Warszawa 130 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 do koszykówki 
i siatkówki, stół do tenisa, sala dyskotekowa, wiata 
grillowa.

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 opala-
nia z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie gło-
wy, kieszonkowe.
Koszulka do pomalowania na zajęciach z pisma 
japońskiego 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

CENA 1 420 ZŁ

KOLONIE 
10-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
KKRS1/17 14.07 - 24.07.2017
KKRS2/17 25.07 - 04.08.2017

PROGRAM

KRYNICA MORSKA. Manga przy-
była do Japonii z Chin już w VII w. 
Początkowo były to same historyjki 
obrazkowe, z czasem zaczęto do-
dawać tekst. Dziś znana jest na ca-
łym świecie. Czytają ją wszyscy: od 
uczniów szkół podstawowych po 
dorosłych. Z nami dowiecie się wię-
cej o sposobie jej tworzenia. 



TERMINY TURNUSÓW
KOJA1/17 26.06 - 06.07.2017
KOJA2/17 07.07 - 17.07.2017
KOJA3/17 18.07 - 28.07.2017
KOJA4/17 29.07 - 08.08.2017
KOJA 5/17 09.08 - 19.08.2017 

1. WYCIECZKA NA ŚNIEŻKĘ – zdobycie 
królowej Karkonoszy - wjazd wyciągiem krze-
sełkowym na Kopę, przejście do Schroniska 
Samotnia a następnie odpoczynek w Kotle 
Małego Stawu,

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

3. WYCIECZKA DO KARPACZA – zwiedzanie 
miasta, Świątyni Wang a także zjazd najdłuż-
szym torem saneczkowym w Polsce - 1040 m!

4. WYCIECZKA DO LEŚNEJ HUTY – gdzie 
zobaczymy ręcznie formowane szkła barwio-
ne w masie. Będziemy obserwować wytop 
różnych form szklanych od ozdób po wazony 
i naczynia. Hutnicy używać będą przy tym 
dawnych narzędzi i form kuglerskich, spacer 
wzdłuż potoku do Wodospadu Szklarki, 

5. 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,  

6. WYCIECZKA DO JELENIEJ GÓRY – 
zachwycający Plac Ratuszowy z arkadowymi 
podcieniami kamienic, stare baszty i bramy, 
pobyt w Termach Cieplickich, gdzie zaszaleje-
my w „cebuli” i na zjeżdżalniach (2 wejścia),

7. WYCIECZKA DO SKALNEGO MIASTA 
(CZECHY) – wędrówka po bajkowym 
świecie fantastycznych form skalnych, 
wśród piaskowcowych wież, ścian i tworów 
o oryginalnych kształtach, Małym i Wielkim 
Wodospadem, Turkusowym Jeziorem,

8. ROZGRYWKI DRUŻYNOWE I ZAWODY 
SPORTOWE na świeżym powietrzu i w hali 
sportowej: piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka, ringo, kometka, tenis stołowy, 

9. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK,

10. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
REKREACYJNE

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE

Tropical Islands k/Berlina (Niemcy) - pobyt 
na Tropikalnej Wyspie. Koszt wycieczki od 
osoby 95 zł + 20 euro.

Praga (Czechy) - kompleks pałacowy Hrad-
czany z Katedrą św. Wita, Pałacem Prezyden-
ta Republiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; 
Most Karola, Plac Wacława, Rynek Staromiej-
ski i Ratusz, Zegar Orloy. Koszt wycieczki od 
osoby 90 zł.

KARKONOSZE  
(SKALNE MIASTO, TROLLANDIA)

CENA 1 355 ZŁ
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OBÓZ 
9-15 LAT

- ŚLADAMI DUCHA KARKONOSZA - 
KARKONOSZE

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, koszy-
kówkę i piłkę nożną, siłownia, stół do tenisa, bilard 
z grami zręcznościowymi, sauna, jacuzzi, kawiarnia, 
plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie w formie bufetu + podwieczorek. 
Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, 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. 
17.00. 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, 
wygodne buty i strój do wycieczek pieszych, obuwie 
i strój sportowy, strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, nakrycie głowy, kieszonkowe.
W dniu przyjazdu do ośrodka pobierana będzie kaucja 
zwrotna w wysokości 25 zł za ewentualne zniszczenia. 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

JAGNIĄTKÓW K/SZKLARSKIEJ 
PORĘBY. Urokliwa miejsco-
wość, położona u stóp Karkono-
szy, pomiędzy Szklarską Porębą 
a Karpaczem, na skrzyżowaniu 
szlaków turystycznych. Charak-
terem swym przypomina małe 
górskie miasteczko. Rozpoście-

ra się stąd przepiękny widok na 
okalające szczyty gór. Blisko po-
łożony Karkonoski Park Narodo-
wy stanowi wielką atrakcję dla 
zapalonych miłośników pieszych 
wędrówek. 

Białystok 205 zł Bydgoszcz 105 zł Gdańsk 165 zł
Konin 155 zł Koszalin 185 zł Kutno 125 zł
Kraków 145 zł Lublin 185 zł Łódź 145 zł
Olsztyn 155 zł Poznań 145 zł Szczecin 195 zł
Toruń 125 zł Tczew 165 zł Włocławek 145 zł
Wrocław 75 zł Warszawa 165 zł



1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO 
WIEDNIA (AUSTRIA) – Wzgórze Kahlen-
berg, 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.

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

3. TWIERDZA KŁODZKO – zwiedzanie twier-
dzy to nie kolejna lekcja historii. To przygoda 
z historią, ciekawe legendy, niezwykli boha-
terowie i zwykli żołnierze. Dla najodważniej-
szych zwiedzanie podziemnych labiryntów 
rozciągających się pod stokiem Twierdzy.

4. 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.

5. UDZIAŁ W LOKALNYCH IMPREZACH 
rozrywkowych organizowanych przez miasto.

6. WYCIECZKI PIESZE – szlakami turystycz-
nymi m.in. do punku widokowego na Trojanie 
i przełęczy Lądeckiej.

7. 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 
oryginalnych przepisów, gotowanie to pyszna 
zabawa!

8. 2 WEJŚCIA NA BASEN W LĄDKU ZDROJU

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

10. 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.

11. MINI OLIMPIADA SPORTOWA – turniej 
piłki siatkowej i tenisa stołowego.

12. POKAZ TALENTÓW – „Mali Giganci” 
Karaoke.

13. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

14. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

15. DYSKOTEKI

KOTLINA KŁODZKA 
(LĄDEK ZDRÓJ, ZŁOTY STOK)
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ZAKWATEROWANIE
Hotel LIDO http://hotellido.pl/ Pokoje 3,4-oso-
bowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują 
się: stołówka, sale zaopatrzone w stół do tenisa, 
piłkarzyki, lotki, gry zręcznościowe, boisko do siat-
kówki, miejsce na ognisko.

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.

CENA 1 365 ZŁ

KOLONIE 
9-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
KLAD1/17 07.07 - 17.07.2017
KLAD2/17 18.07 - 28.07.2017

PROGRAM

LĄDEK ZDRÓJ. Szukasz przygody, 
ciekawych miejsc i nowych przyjaź-
ni - zapraszamy do Kotliny Kłodzkiej. 
Poznacie różne oblicza Wiednia, za-
bawicie się w poszukiwaczy złota, 
spróbujecie swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportowych i sprawdzi-
cie się jako szefowie kuchni włoskiej 
tworząc własną pizzę. 

Bydgoszcz 100 zł Gdańsk 150 zł Koszalin 150 zł
Kraków 100 zł Olsztyn 90 zł Poznań 100 zł
Tczew 130 zł Toruń 100 zł Warszawa 160 zł
Wrocław 50 zł

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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

WYDATKI PROGRAMOWE
Park Rozrywki Prater ok. 30 euro

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

- GORĄCZKA ZŁOTA - 
LĄDEK ZDRÓJ



TERMINY TURNUSÓW
KSZC1/17 12.07 - 22.07.2017
KSZC2/17 11.08 - 21.08.2017

1. ENERGYLANDIA – to ogromny, nowocze-
sny 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 żonglerki, jazdy 
na motocyklach czy pokazy pirotechniczne.

2. TATRALANDIA – największy całorocz-
ny kompleks wodny z 14 basenami i 26 
rurami i zjeżdżalniami. Jeśli chcesz przeżyć 
prawdziwą jazdę, nie przegap mega atrakcji 
-  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 (wstęp płatny 
indywidualnie).

3. WJAZD KOLEJKĄ LINOWĄ NA SZYN-
DZIELNIĘ – przejście piesze szlakiem górskim 
przez Klimczok do Szczyrku.

4. ZWIEDZANIE SZCZYRKU – skocznia nar-
ciarska, zespół wyciągów narciarskich, Ośro-
dek przygotowań Olimpijskich, Sanktuarium 
Maryjne na Górce.

5. SCRAPBOOKING – własnoręczne wyko-
nanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych 
materiałów takich jak: kartka, papier, pie-
czątka  z dodaniem elementów znalezionych 

podczas pobytu. Stwórz swoją wymarzoną 
kartkę.

6. NOCNY SEANS FILMOWY Z KUBKIEM 
POPCORNU.

7. GRA ŚWIETLIK polegająca na złapaniu 
dwóch zrzuconych niedawno przez nieprzyja-
ciół lotników, którzy poruszając się po polanie 
dają co jakiś czas krótkie świetlne znaki 
sygnalizujące swoje położenie.

8. TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

9. MINI AQUA ANIMACJE

10. WIECZÓR SATYRY I HUMORU,  kalam-
bury, wodna bitwa balonowa.

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

12. NAUKA GWARY GÓRALSKIEJ Z MINI 
SŁOWNIKIEM

13. PROGRAM ANIMACYJNY, ZAJĘCIA 
SPORTOWE

14. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

15. DYSKOTEKI

BESKID ŚLĄSKI 
(SZCZYRK)

CENA 1 465 ZŁ
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KOLONIE 
10-15 LAT

- BESKIDZKA PRZYGODA- 
SZCZYRK

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

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 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.

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

SZCZYRK. Miasto położone 
w Beskidzie Śląskim, w głębokiej 
dolinie rzeki Żywicy. Otoczony od 
północy grupą górską Klimczoka, 
a od południa masywem Skrzycz-
nego. Czeka na Was ciekawy pro-
gram oraz dwa dni szaleństwa 
i masa atrakcji w  największych 
kompleksach rozrywkowych.

Bydgoszcz 100 zł Gdańsk 150 zł Katowice 50 zł
Koszalin 150 zł Mława 100 zł Olsztyn 80 zł
Poznań 100 zł Tczew 130 zł Warszawa 120 zł

WYDATKI PROGRAMOWE
Wstęp do Tatralandii 20 euro od 6 do 11 roku ży-
cia, 22 euro powyżej 12 roku życia.



1. WYCIECZKA DO LIPTOWSKIEGO 
MIKULASZA, ZABAWA W TATRALANDII – 
największym aquaparku w środkowej Europie: 
11 basenów termalnych z aquapontonami, 
wodnymi ścianami wspinaczkowymi, gejze-
rami 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.

2. 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.

3. KORZYSTANIE Z BASENÓW TERMAL-
NYCH NA POLANIE SZYMOSZKOWEJ 
W ZAKOPANEM.

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

5. SPACER DROGĄ POD REGLAMI od Doli-
ny za Bramką do Kuźnic.

6. 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.

7. 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 wodospad 
Siklawica.

8. ZAKOPANE – największy ośrodek tury-
styczny w Polsce położony u stóp Giewontu 
- wejście na kompleks skoczni narciarskich, 
Krupówki.

9. WYCIECZKA DOLINĄ RYBIEGO POTOKU 
DO MORSKIEGO OKA

10. SPACER PO NOWYM TARGU – ważnym 
ośrodku kultury góralskiej.

11. BAL PRZEBIERAŃCÓW

12. WIECZORY PRZY KOMINKU

13. ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE

14. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

15. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE

Termy Podhalańskie w Szaflarach. Koszt 
wycieczki od osoby 35 zł (2 godziny).

Kraków. Wawel, Kościół Mariacki, Sukienni-
ce, Podziemia Rynku - Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa. Koszt wycieczki od osoby 
65 zł.

PODHALE 
(TATRALANDIA, ZAKOPANE, DUNAJEC, MORSKIE OKO)
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- MALI TATERNICY - 
BIAŁY DUNAJEC

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat STANISŁAWA www.stanislawa.pl Pokoje 
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. 

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. 
17.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

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

CENA 1 185 ZŁ

KOLONIE 
9-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
KPMT1/17 26.06 - 06.07.2017
KPMT2/17 07.07 - 17.07.2017
KPMT3/17 18.07 - 28.07.2017 
KPMT4/17 29.07 - 08.08.2017
KPMT5/17 09.08 - 19.08.2017 

PROGRAM

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. 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

WYDATKI PROGRAMOWE
Wstęp do Tatralandii 20 euro od 6 do 11 roku ży-
cia, 22 euro powyżej 12 roku życia.

BIAŁY DUNAJEC K/ZAKOPA-
NEGO. Czy marzyłeś o całod-
niowym pobycie w Tatralandii na 
Słowacji? Zapraszamy w Tatry, 
do krainy skał, wodospadów i za-
pierających dech w piersiach wi-
doków. Czeka: gwarne Zakopa-
ne z Krupówkami – ulica jedyna 
swoim rodzaju, wartki Dunajec 

z  Pieninami i flisakami, Guba-
łówka, 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!

Białystok 195 zł Bydgoszcz 155 zł Gdańsk 185 zł
Konin 115 zł Koszalin 185 zł Kutno 125 zł
Kraków 65 zł Lublin 105 zł Łódź 105 zł
Olsztyn 155 zł Poznań 135 zł Szczecin 195 zł
Toruń 125 zł Tczew 175 zł Włocławek 125 zł
Wrocław 105 zł Warszawa 145 zł



TERMINY TURNUSÓW
OBIE1/17 18.07 - 28.07.2017

1. WYCIECZKA DO POLAŃCZYKA – rejs 
statkiem po bieszczadzkim morzu czyli Jezio-
rze Solińskim. Przejazd do Soliny – spacer po 
największej w Polsce zaporze wodnej, zwie-
dzanie Elektrowni Wodnej wraz z wnętrzem 
zapory betonowej.

2. WYCIECZKA DO SANOKA – wizyta 
w największym i najpiękniejszym Parku Et-
nograficznym w Polsce, gdzie prezentowana 
jest kultura polsko - ukraińskiego pogranicza 
Karpat oraz ekspozycja malarstwa ikonowego, 
spacer po mieście.

3. PIESZE WYCIECZKI – z Ustrzyk Górnych 
na najwyższy szczyt Bieszczad: Tarnicę 
oraz Halicz; przez Małą i Wielką Rawkę na 
Krzemienic  - to tutaj łączą się granice Polski, 
Słowacji i Ukrainy; bieszczadzkie połoniny – 
zdobędziemy Połoninę Caryńską i Wetlińską 
oraz zasiądziemy w „Chatce Puchatka”.

4. PRZEJAŻDŻKA BIESZCZADZKĄ KOLEJKĄ 
WĄSKOTOROWĄ

5. ZWIEDZANIE NAJBARDZIEJ ZNANYCH 
MIEJSCOWOŚCI BIESZCZAD – Cisnej, Wetli-
ny i Ustrzyk Górnych.

6. POBYT NA BASENACH W USTRZYKACH 
DOLNYCH – basen sportowy i rekreacyjny 
z atrakcjami wodnymi i zjeżdżalnią rodzinną, 
brodzik dla dzieci z grzybkiem wodnym, zjeż-
dżalnie typu anaconda, siłownia zewnętrzna, 
plac zabaw dla dzieci, bufet letni.

7. WYCIECZKA AUTOKAROWA PO „MA-
ŁEJ” I „WIELKIEJ” PĘTLI BIESZCZADZKIEJ.

8. WIZYTA W ZAGRODZIE POKAZOWEJ 
ŻUBRÓW oraz Plenerowym Muzeum Wypału 
Węgla Drzewnego  w Mucznem.

9. SZKOŁA PRZETRWANIA – sztuka 
przetrwania w lesie, pozyskiwanie jedzenia, 
prowizoryczny nocleg, zasady bezpieczeń-
stwa i zachowania się podczas ekstremalnych 
sytuacji, rozpalanie ogniska i opowieści 
o niedźwiedziach.

10. ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE

11. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

12. DYSKOTEKI

PROPOZYCJE FAKULTATYWE

Lwów. Politechnika, dawny Uniwersytet Jana 
Kazimierza, biblioteka Ossolineum, pałace, 
ulice Gródecka, Akademicka, Piekarska, 
Łyczakowska, pomnik króla Daniela, zwie-
dzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt 
Lwowskich, spacer po starówce: Baszta 
Prochowa, Rynek z m.in. Czarną Kamienicą 
i Kamienicą Sobieskich, Katedra Ormiańska, 
Kaplica Boimów, Katedra Łacińska, pomnik A. 
Mickiewicza, Hotel George, Cerkiew Przemie-
nienia Pańskiego. Koszt wycieczki od osoby 
130 zł.

BIESZCZADY 
(BUKOWIEC)

CENA 1 385 ZŁ
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OBÓZ 
12-16 LAT

- DZIKIE BIESZCZADY - 
BIESZCZADY

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy SOLINKA www.solinka.com poło-
żony w miejscowości Bukowiec. Ośrodek usytuowany 
nad górską rzeką Solinką, która  razem z rzeką San two-
rzy Zalew Soliński. Pokoje 4,5-osobowe z łazienkami 
i balkonami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, 
kawiarnia, świetlica z salą TV, sala rekreacyjna wyposa-
żoną w mini siłownię, stół do tenisa, bilard, piłkarzyki, 
boiska sportowe: asfaltowe do koszykówki, trampolina, 
miejsce na ognisko. 

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.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport (fakultatywna 
wycieczka do Lwowa), legitymację szkolną z numerem 
PESEL, wygodne buty, plecak podręczny, peleryn-
kę - folię,  strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój 
sportowy, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, 
nakrycie głowy, kieszonkowe. 

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 koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

PROGRAM

BUKOWIEC K/SOLINY. Miejsco-
wość położona w pobliżu  „biesz-
czadzkiego morza” czyli Jeziora 
Solińskiego. Można tu aktywnie 
spędzić wakacje, bo dzikie Biesz-
czady to idealne miejsce do prze-
życia niezapomnianej przygody. 
Będziemy wędrować połoninami, 
podziwiać uroki krajobrazu, jego 
malowniczość, unikatową atmos-
ferę i klimat duchowy tych gór. 

Białystok 205 zł Bydgoszcz 225 zł Gdańsk 255 zł
Konin 185 zł Koszalin 255 zł Kraków 105 zł
Lublin 105 zł Łódź 155 zł Olsztyn 205 zł
Poznań 205 zł Szczecin 305 zł Tczew 255 zł
Toruń 205 zł Warszawa 155 zł Włocławek 185 zł
Wrocław 155 zł



Bezpiecznie z AXA.
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 64 krajach.

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



TERMINY TURNUSÓW
ITAL1/17 01.07 – 12.07.2017
ITAL2/17 22.07 – 02.08.2017

Włochy to zawsze dobry po-
mysł na wakacje. Można tu 
słodko poleniuchować leżąc 
na szerokiej plaży i kąpiąc się 
w ciepłym morzu. Do tego licz-
ne zabytki, piękne krajobrazy, 
malownicze miasteczka i  wy-
śmienite jedzenie. To na pewno 
będą udane wakacje! 

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd 
do Czech lub Słowacji, nocleg.

DZIEŃ 2 – śniadanie, pobyt na basenach, 
kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny 
przejazd do Włoch.

DZIEŃ 3 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu, przyjazd na Riwierę Adriatycką 
w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok. 
godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą nocle-
gową, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4-9 – wypoczynek i realizacja pro-
gramu:

- spacery po urokliwych, pełnych atrakcji 
miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,

- wycieczka do Rzymu i Watykanu. Zwie-
dzanie Bazyliki św. Piotra - Kaplica św. Seba-
stiana z nagrobkiem Św. Jana Pawła II. Rzym 
starożytny: Forum Romanum i Koloseum (z 
zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, 
Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański,

- wycieczka do Republiki San Marino - „An-
tycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę Mon-
te Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki 
św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji 
i średniowiecznych zamków San Marino,

- wycieczka do Mirabilandii - największego 
parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej, gdzie 
znajdują się dwa olbrzymie roller coaster’y,  
na których kolejki przekraczają 100 km/h 
oraz najwyższy na świecie water coaster – 
to tylko niektóre z około 50 super atrakcji, 
Mirabilandii Beach - pełen zjeżdżalni park 
wodny o karaibskiej atmosferze, a w nim: 
wolna rzeka, laguna, zamek wodny - 

wszystko otoczone egzotycznymi roślinami 
i białym piaskiem znad Morza Czerwonego. 
Najnowsza atrakcja to Wavesurfer- symula-
tor fal dla miłośników surfingu,

- wypoczynek nad morzem – plażowanie 
i kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne

DZIEŃ 10 – śniadanie, przejazd do Wenecji 
(postój 9 godzin). Rejs statkiem po Lagunie We-
neckiej do Placu św. Marka. Spacer historycz-
nym centrum: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów 
(z zewnątrz), słynny Most Westchnień, Wieża 
Zegarowa, Dzwonnica, przejście na Most Rialto 
- najstarszy wenecki most przebiegający nad 
Kanałem Grande. Posiłek w formie suchego pro-
wiantu. Nocny przejazd do Czech lub Słowacji.

DZIEŃ 11 – śniadanie, całodzienny pobyt 
na basenach, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 12 – śniadanie, przejazd do Polski, 
zakończenie obozu.

CENA 1 925 ZŁ
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OBÓZ 
12-18 LAT

- BELLA ITALIA - 
WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE
Hotel Villa Celeste*** w San Mauro Mare
www.hotelvillaceleste.com (lub inny o podobnym 
standardzie, w podobnej lokalizacji) w trakcie poby-
tu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV, klimatyza-
cją, telefonem, balkonem. Położony  ok. 300 m od 
morza i 250 m od głównego deptaku. Na terenie 
obiektu: restauracja, bar, sala kominkowa, weranda, 
ogromny rekreacyjny ogród z leżakami i stolikami do 
gier, hamak. Podczas noclegów tranzytowych hotele 
lub hostele.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriatykiem. 
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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Park Rozrywki Mirabilandia, Mirabi-
landia Beach), przewodnicy, metro w Rzymie, rejsy 
statkiem do Wenecji - około 95 euro. Wydatki pro-
gramowe są obligatoryjne i opłacane indywidual-
nie 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 kieszon-
kowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu 
do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w wy-
sokości 25 euro za ewentualne zniszczenia.

PROGRAM

 RZYM, SAN MARINO, WENECJA

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).



Beztroskie wakacje na Riwierze 
Adriatyckiej i w Toskanii. Jeden 
wyjazd a dwa tak różne od siebie 
regiony. Na pewno nas zaskoczą 
i zauroczą. Kilometry piaszczy-
stych plaż i parki rozrywki na 
Riwierze Adriatyckiej a potem 
zielone doliny, drzewka oliwne 
i cytrusy, winne wzgórza i śre-

dniowieczne zabytki Toskanii. 
Już nie możemy się doczekać!

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd 
do Czech lub Słowacji, nocleg.

DZIEŃ 2 – śniadanie, pobyt na basenach, 
kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny 
przejazd do Włoch.

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

DZIEŃ 4-7 – wypoczynek i realizacja programu:

- spacery po urokliwych, pełnych atrakcji 
miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,

- wycieczka do Republiki San Marino - „An-
tycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę Mon-
te Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki 
św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji 
i średniowiecznych zamków San Marino,

- wycieczka do Mirabilandii - największego 
parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej, gdzie 
znajdują się dwa olbrzymie roller coaster’y,  
na których kolejki przekraczają 100 km/h 
oraz najwyższy na świecie water coaster – 
to tylko niektóre z około 50 super atrakcji, 
Mirabilandii Beach - pełen zjeżdżalni park 
wodny o karaibskiej atmosferze, a w nim: 
wolna rzeka, laguna, zamek wodny - 
wszystko otoczone egzotycznymi roślinami 
i białym piaskiem znad Morza Czerwonego. 
Najnowsza atrakcja to Wavesurfer - symula-
tor fal dla miłośników surfingu,

- wypoczynek nad morzem, plażowanie i kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne,

DZIEŃ 8 – śniadanie, przejazd do Florencji: ko-
ściół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo 
obok baptysterium z Drzwiami Raju, katedra 
Santa Maria del Fiore, wieża Giotta, Piazza della 
Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio 
– słynny Most Złotników. Przejazd do hotelu 
w Montecatini Terme, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 9 – śniadanie, przejazd do Sie-
ny, zwiedzanie: Piazza del Campo – plac 
w kształcie muszli, uznany za najpiękniejszy 
we Włoszech, ratusz, katedra Santa Maria 
Assunta, spacer po Via di Citta przy której 
stoją okazała pałace; San Gimignano, miasto 
średniowiecznych wież: Piazza del Duomo, 
otoczony wieżami plac przed romańskim 
kościołem Collegiata di San Gimignano, ra-
tusz, mury miasta z których można podziwiać 
toskański krajobraz winnic i gajów oliwnych. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 10 – śniadanie, przejazd do Pizy, zwie-
dzanie: Plac Cudów z Krzywa Wieżą, katedrą 
i baptysterium, Lukki: Plac AmfiTeatro w całości 
obudowany kamienicami, których bramy 
stanowią wejście na plac, Casa di Puccini – dom 
Giacomo Pucciniego, katedra San Martino, 
kościół San Michele In Foro. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 11 – śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do Padwy, krótkie zwiedzanie: 
Bazylika św. Antoniego, Uniwersytet, który ukoń-
czyli  Dante, Petrarka, a także Jan Kochanowski, 
Mikołaj Kopernik czy Jan Zamoyski. Przejazd 
do Czech lub Słowacji, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 12 – śniadanie, przejazd do Polski, 
zakończenie obozu.
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- TOSKAŃSKIE WAKACJE - 
WŁOCHY

CENA 1 955 ZŁ

OBÓZ 
12-18 LAT

TERMINY TURNUSÓW
WTOS 1/17 08.07 – 19.07.2017

ZAKWATEROWANIE
Hotel Villa Celeste*** w San Mauro Mare
www.hotelvillaceleste.com (lub inny o podobnym 
standardzie, w podobnej lokalizacji) w trakcie pobytu, 
pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją, 
telefonem, balkonem. Położony  ok. 300 m od morza 
i 250 m od głównego deptaku. Na terenie obiektu: re-
stauracja, bar, sala kominkowa, weranda, ogromny re-
kreacyjny ogród z leżakami i stolikami do gier, hamak. 
Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Riwierze. 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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Park Rozrywki Mirabilandia, Mira-
bilandia Beach), wjazdy do miast, przewodnicy, 
opłaty klimatyczne, inne - 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. Nieobowiązkowe kieszon-
kowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu 
do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w wy-
sokości 25 euro za ewentualne zniszczenia.

FLORENCJA, SIENA, PIZA, PADWA, SAN MARINO

PROGRAM

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).



TERMINY TURNUSÓW
OAAA1/17 29.07 - 09.08.2017

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd do Czech 
lub Słowacji, nocleg.

DZIEŃ 2 – śniadanie, pobyt na basenach, 
kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny 
przejazd do Włoch.

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

DZIEŃ 4-7 – wypoczynek i realizacja programu:

- spacery po urokliwych, pełnych atrakcji 
miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,

- wycieczka do Rzymu i Watykanu. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra - Kaplica św. 
Sebastiana z nagrobkiem Św. Jana Pawła II. 
Rzym starożytny: Forum Romanum i Kolo-
seum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac 
Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański,

- wycieczka do Republiki San Marino - „An-
tycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę Mon-
te Titano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki 
św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji 
i średniowiecznych zamków San Marino,

- wycieczka do Mirabilandii - największego 
parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej, gdzie 
znajdują się dwa olbrzymie roller coaster’y,  
na których kolejki przekraczają 100 km/h 
oraz najwyższy na świecie water coaster – 
to tylko niektóre z około 50 super atrakcji, 
Mirabilandii Beach - pełen zjeżdżalni park 
wodny o karaibskiej atmosferze, a w nim: 
wolna rzeka, laguna, zamek wodny - 
wszystko otoczone egzotycznymi roślinami 
i białym piaskiem znad Morza Czerwonego. 
Najnowsza atrakcja to Wavesurfer- symula-
tor fal dla miłośników surfingu,

- wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

DZIEŃ 8 – śniadanie, przejazd do Wenecji. 
Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej do Placu 
św. Marka. Spacer historycznym centrum: Ba-
zylika św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), 
słynny Most Westchnień, Wieża Zegarowa, 
Dzwonnica, przejście na Most Rialto - najstar-
szy wenecki most przebiegający nad Kanałem 
Grande. Przejazd do Austrii, zakwaterowanie 
w hotelu w Treffen, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9 – śniadanie, przejazd autoka-
rem do doliny Molltaller, gdzie systemem 
kolejek górskich Erlebnis 3000 wjedziemy na 
wysokość 2800 m n.p.m. Spacer po lodowcu 
Molltaler i zjazd na dół. Następnie przejazd 
do miejscowości Gmund, gdzie oprócz urokli-
wej starówki zwiedzimy prywatne muzeum 
Porsche - pierwsze i najstarsze w Europie. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10 –  śniadanie, wjazd kolejką na naj-
wyższy szczyt okolicy, czyli Gerlitzen (1909 
m n.p.m.), skąd rozpościera się niesamowity 
widok na Karyntię, Alpy włoskie i słoweńskie. 
Ze szczytu zjedziemy kolejką górską nad je-
zioro Ossiacher – rejs statkiem, dotrzemy do 
Ossiach – zobaczymy klasztor, w którym znaj-
duje się domniemany grób polskiego króla. 
Powrót statkiem do kolejki górskiej Gerlitzen 
i wjazd do hotelu. Obiadokolacja, zabawa 
w stylu karaoke, a dla chętnych turniej piłki 
plażowej, nocleg.

DZIEŃ 11 – śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do Wiednia, spacer po 
najstarszej części miasta – zabytki Ringu, 
Parlament i Hofburg, Katedra św. Szczepana, 
Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii 
Naturalnej (z zewnątrz). Przejazd do Czech 
lub Słowacji, obiadokolacja, nocleg,

DZIEŃ 12 – śniadanie, przejazd do Polski, 
zakończenie obozu.

CENA 2 085 ZŁ

26

OBÓZ 
12-18 LAT

- ADRIATYCKA I ALPEJSKA PRZYGODA - 
AUSTRIA, WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE
Hotel Villa Celeste*** w San Mauro Mare
www.hotelvillaceleste.com (lub inny o podobnym 
standardzie, w podobnej lokalizacji) w trakcie po-
bytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV, klima-
tyzacją, telefonem, balkonem. Położony  ok. 300 
m od morza i 250 m od głównego deptaku. Na 
terenie obiektu: restauracja, bar, sala kominkowa, 
weranda, ogromny rekreacyjny ogród z leżakami 
i stolikami do gier, hamak. Podczas noclegów tran-
zytowych hotele lub hostele.

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 terenie obiektu: 
restauracja, świetlica, sala kominkowa, sauna, mini 
kino, bilard, dart, stół do tenisa, miejsce na ognisko.  
Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriatykiem. 
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. 4)

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 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, kolejki górskie - około 115 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. Nieobowiązkowe kieszon-
kowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu 
do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w wy-
sokości 25 euro za ewentualne zniszczenia.

RZYM, WENECJA, KARYNTIA, WIEDEŃ

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

Autorski program łączący wy-
poczynek na włoskim wybrzeżu 
Adriatyku i wędrowanie po-
pularnymi alpejskimi szlakami 
w austriackiej Karyntii. Zacznie-
my od gwarantowanego słoń-

ca, piaszczystych plaż i gorącej 
wody Morza Śródziemnego, 
a później będą wysokie i piękne 
szczyty górskie, potężne lodow-
ce i błękitna woda jezior alpej-
skich… tego jeszcze nie było.

PROGRAM



Costa Brava gorąca jak wul-
kan czeka na Ciebie. Słońce, 
plaża i woda to wszystko cze-
go potrzebujesz aby odpocząć 
po całorocznej szkolnej pra-
cy. W  dzień plażing i smażing 

a  wieczorem szalony relaks na 
parkietach hiszpańskich dys-
kotek. To dla ciała, a dla ducha 
kilka wycieczek „must-see” po 
katalońskim regionie. 

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd na noc-
leg w okolice Paryża.

DZIEŃ 2 – śniadanie. Całodzienny pobyt 
w Disneylandzie - słynne miasteczko bohate-
rów filmów Disneya, z mnóstwem dodatko-
wych atrakcji. Obiadokolacja, nocny przejazd 
do Lloret de Mar.

DZIEŃ 3 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu. Zakwaterowanie w hotelu ok. 
godz. 13.00, obiad, zapoznanie się z bazą 
noclegową. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4-8 – wypoczynek i realizacja programu: 

- wycieczka do Barcelony m.in. Katedra 
Sagrada Familia (z zewnątrz), Bario Gotico, 
wzgórze Montjuich, pomnik 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 indywidual-
nie, koszt około 23 euro), wieczorny pokaz 
tańczących fontann Font Magica – widowi-
skowy spektakl „światło i dźwięk” na Placu 
Hiszpańskim,

-wypoczynek nad morzem – plażowanie 
i kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne,

- dyskoteki.

DZIEŃ 9 – śniadanie, wypoczynek nad mo-
rzem – plażowanie i kąpiele, obiad, pożegnal-
ny spacer po Lloret de Mar. Kolacja, przejazd 
nocny do Włoch.

DZIEŃ 10 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu, zwiedzanie Monaco: Katedra św. 
Mikołaja (z zewnątrz), Pałac Grimaldich (z ze-
wnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolice Florencji.

DZIEŃ 11 – śniadanie, przejazd do Wenecji 
(postój 9 godzin). Rejs statkiem po Lagu-
nie Weneckiej do Placu św. Marka. Spacer 
historycznym centrum: Bazylika św. Marka, 
Pałac Dożów (z zewnątrz), słynny Most 
Westchnień, Wieża Zegarowa, Dzwonnica, 
przejście na Most Rialto - najstarszy wenecki 
most przebiegający nad Kanałem Grande. 
Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny 
przejazd do Polski.

DZIEŃ 12 – zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWE – realizo-
wana przy min. 30 uczestnikach (deklarację 
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy 
zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność 
w autokarze u kierownika obozu):

Tossa de Mar. Rejs statkiem wzdłuż skali-
stego wybrzeża Costa Brava do bajecznego 
miasteczka, dawnej osady rybackiej, w której 
wszystkie wąskie uliczki prowadzą na plażę 
z ruinami zamku górującymi nad zatoką. 
Koszt wycieczki od osoby 20 euro.

Water World. Największy park wodny na Co-
sta Brava ze sztucznymi rzekami, basenami, 
zjeżdżalniami, basenem ze sztucznymi falami 
oraz „wodną górą”, z której zjeżdża się łodzią 
250 metrów w dół. Koszt wycieczki od 
osoby 30 euro.

Marineland. Park wodny z pokazami delfi-
nów, fok i papug. Koszt wycieczki od osoby 
27 euro.

Wieczór flamenco. Gorące rytmy czyli hisz-
pański wieczór z muzyką, zakończony zabawa 
taneczną. Koszt wycieczki od osoby 35 euro.

Pakiet JUMPreza (dla uczestników w wieku 
16 lat i więcej) - karnet na 4 wejścia do jednej 
z najpopularniejszych dyskotek Lloret de Mar 
– Tropics – 30 euro. 
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- VIVA ESPAÑA - 
FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY

CENA 2 255 ZŁ

OBÓZ 
14-18 LAT

TERMINY TURNUSÓW
HISZ1/17 13.07 – 24.07.2017
HISZ2/17 20.07 – 31.07.2017

ZAKWATEROWANIE
Hotel SURF-MAR**** w Lloret de Mar (lub inny 
o  podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do 
włosów). Wyposażenie pokoju: klimatyzacja indywi-
dualnie sterowana, TV Sat, telefon, sejf (płatny), bal-
kon (stolik z krzesełkami) z widokiem na morze, ogród 
lub miasto. Na terenie obiektu: basen (o wymiarach 
25X12,5 m, z tarasem słonecznym - leżaki i parasole 
bezpłatnie), recepcja, sejf w recepcji (płatny), kantor 
wymiany walut, restauracja główna, lobby bar, bar 
przy basenie, internet (płatny), taras słoneczny, ogród. 
Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. 
Pierwsze świadczenie w Hiszpanii - obiad, ostatnie - 
kolacja. 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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Disneyland, rejs statkiem po lagunie 
weneckiej), obiadokolacja w Disneylandzie, taksy 
klimatyczne, wycieczka do Barcelony, przewodnicy 
- 100 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). 

DISNEYLAND, BARCELONA, MONTE CARLO, WENECJA

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

PROGRAM



TERMINY TURNUSÓW
BULG1/17 08.07 - 19.07.2017
BULG2/17 15.07 - 26.07.2017
BULG3/17 22.07 - 02.08.2017
BULG4/17 29.07 - 09.08.2017

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski,  przejazd na Sło-
wację, nocleg,

DZIEŃ 2 – śniadanie, całodzienny pobyt 
na basenach termalnych Wielki Meder, obia-
dokolacja. Nocny przejazd do Bułgarii,

DZIEŃ 3 – śniadanie w formie suchego pro-
wiantu, przyjazd do Bułgarii.  Zakwaterowa-
nie, obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, 
kolacja, nocleg,

DZIEŃ 4-9 – wypoczynek, realizacja programu: 

- wycieczki po okolicach Złotych Piasków,

- wyjścia na dyskoteki (m.in. PR Club, 
Arrogance, Papaya) – 1 bezpłatny wstęp  
na show, program do wyboru: Hip Hop 
Party – najpopularniejsza dyskoteka wśród 
obcokrajowców. Prawdziwy hit 2015 roku,  
Electro Wonderland – muzyka elektro-
niczna w bajkowej scenerii, Dj-e z całego 
świata również z Polski, „Bad Taste” Party 
-  impreza w specjalnych strojach i makija-
żach, Sticker Party – uczestnicy wymieniają 
się naklejkami otrzymanymi przy wejściu, co 
tworzy zabawne kombinacje,

- wycieczka  do Bałczik i Kaliakra,

- wypoczynek nad morzem – plażowanie 
i kąpiele,

- wycieczka do Warny, zwiedzanie: Starego 
Miasta i Mauzoleum Warneńczyka,

- program animacyjny, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne,

DZIEŃ 10 – śniadanie, pobyt w parku wod-
nym Aquapolis – z licznym basenami, zjeż-
dżalniami, jacuzzi, fontannami, wodospadami 
i wieżami, ostatnie wspólne obozowe zdjęcie, 
obiad. Wyjazd z Bułgarii, nocny przejazd przez 
Rumunię,

DZIEŃ 11 – przyjazd na Słowację , obiadoko-
lacja, nocleg, 

DZIEŃ 12 – śniadanie, przejazd do Polski, 
zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWE – realizo-
wane przy min. 30 uczestnikach (deklarację 
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej 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.

CENA 1 695 ZŁ
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OBÓZ 
12-18 LAT

- BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI - 
BUŁGARIA, SŁOWACJA

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 lub hostele .

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 lub lody. Napoje dostępne przez cały 
dzień. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - obiad. 
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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. Muzeum Warneńczyka, Park Wod-
ny Aquapolis, Park Wodny Wielki Meder), opłata 
klimatyczna, dodatkowy obiad na Słowacji i w Zło-
tych Piaskach  - około 65 euro. Wydatki programo-
we są opłacane indywidualnie przez uczestników 
obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub 
dowód osobisty, legitymację szkolną, strój kąpielo-
wy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonko-
we każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to min. 50 euro). 

WIELKI MEDER, ZŁOTE PIASKI, WARNA

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

Wybrzeże Morza Czarnego to 
słońce, piękne plaże, baseny, dys-
koteki, mnóstwo butików. Złote 
Piaski to z kolei jeden z najbar-
dziej znanych kurortów w Euro-
pie. Położony jest ok. 20 km od 
Warny - miasta będącego waż-
nym ośrodkiem kulturalno - na-
ukowym i turystycznym.  Obóz 
w Bułgarii to fantastycznie spę-
dzony czas, pełen atrakcji, który 
na zawsze pozostanie w pamięci.

PROGRAM



Grecja jest krainą pełną słońca, 
uroku i spokoju. To kraj mitów 
o starożytnych bogach  i hero-
sach, miejsce narodzin demo-
kracji, poezji, filozofii i igrzysk 
olimpijskich, kolebka naszej 
europejskiej cywilizacji. Wła-
śnie  tutaj, na Olimpie siedzibę 
mieli starożytni bogowie. Wła-

śnie stąd wywodzą się filozofo-
wie, kształtujący naszą kulturę.  
Ciepłe morze i niekończące się 
plaże gwarantują udany wypo-
czynek. Zapewne, u stóp Olim-
pu, wpatrzeni w jego masyw, 
usłyszycie szepty herosów i po-
czujecie, że jesteście u źródeł 
greckich legend…

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski,  przejazd do 
Słowacji, zakwaterowanie,  nocleg,

DZIEŃ 2 – śniadanie, pobyt na basenach ter-
malnych w Wielky Meder, kąpiel, plażowanie. 
Obiadokolacja. Nocny przejazd do Grecji,

DZIEŃ 3 – śniadanie w formie suchego pro-
wiantu, zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 
18.00 obiadokolacja, zapoznanie się z bazą 
noclegową, nocleg,

DZIEŃ 4-9 – wypoczynek i realizacja programu:

- wycieczka do Litochoro: przejście przez 
malownicze miasteczko 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 wykonać 
piękną fotkę z częstymi gośćmi tych wód - 
delfinami?

- wycieczka do ogromnego, wodnego 
parku Waterland, położonego tuż obok 
Salonik. Wyposażony w liczne zjeżdżalnie 
wodne, baseny „dziką rzekę” i wiele innych 
atrakcji przyciąga rocznie blisko 3 miliony 
odwiedzających,

- wycieczka do Lasu Meteorów - malowni-
czo usytuowanych klasztorów pośród fan-
tastycznego 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 10 – śniadanie, wypoczynek nad 
morzem – plażowanie i kąpiele, obiad, poże-
gnalny spacer. Kolacja, przejazd nocny przez 
Macedonię i Serbię,

DZIEŃ 11 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg 
do Czech lub Słowacji,

DZIEŃ 12 – śniadanie w hotelu, przejazd 
do Polski, zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWE – realizo-
wane przy min. 30 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 Had-
riana, Katedra Ateńska, zmiana warty przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze 
powrotnej Termopile - miejsce słynnej bitwy 
Greków z Persami. Koszt wycieczki od osoby 
40 euro.
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- U STÓP OLIMPU  - 
GRECJA, WĘGRY, CZECHY, SŁOWACJA 

CENA 1 775 ZŁ

OBÓZ 
12-18 LAT

TERMINY TURNUSÓW
GROL1/17 08.07 - 19.07.2017
GROL2/17 15.07 - 26.07.2017
GROL3/17 22.07 - 02.08.2017

ZAKWATEROWANIE
Hotel NAYSIKA *** w Litochoro Plaza (lub inny 
o  podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 
4, 5-osobowe z łazienkami i ręcznikami ( ręczniki pla-
żowe we własnym zakresie), klimatyzacją sterowaną 
indywidualnie. Położony około 250 m od morza. Na 
terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypo-
czynkowy, duży ogród, boisko do siatkówki, bezpłatne 
WiFi, salon wypoczynkowy.
Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Grecji. Napoje 
dostępne cały dzień. Pierwsze świadczenie - obiado-
kolacja, ostatnie - kolacja. 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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in.  rejs statkiem na Skiathos, Waterland 
koło Salonik,  baseny termalne na Słowacji, baseny 
w Czechach), przewodnicy, opłaty graniczne - około 
75 euro. Wydatki programowe są opłacane indywi-
dualnie 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). 
W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie ka-
ucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne 
zniszczenia.

RIWIERA OLIMPIJSKA, SKIATHOS,  
METEORY, WATERLAND

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

PROGRAM



TERMINY TURNUSÓW
CHOR1/17 01.07 - 12.07.2017
CHOR2/17 08.07 - 19.07.2017
CHOR3/17 15.07 - 26.07.2017

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd do Czech 
lub Słowacji, nocleg.

DZIEŃ 2 – śniadanie, pobyt na basenach, kąpiel, plażo-
wanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Chorwacji.

DZIEŃ 3 – przyjazd do Chorwacji, śniadanie 
w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Spli-
tu z przewodnikiem: deptak Riva, Stare Miasto 
z unikalną architekturą kilku epok, Pałac Dio-
klecjana - ruiny antycznej budowli rzymskiego 
cesarza Dioklecjana wpisane na listę UNESCO. 
Przejazd do Kastel Stafilic. Zakwaterowanie w 
hostelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4-9 – wypoczynek i realizacja programu:

- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, 
spacery po urokliwych, pełnych atrakcji 
miasteczkach dalmatyńskiego wybrzeża,

- wycieczka do Trogiru spacer po mieście, 
najciekawsze zabytki to wenecka Katedra św. 
Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz,

- fish piknik czyli całodzienny rejs statkiem 
na wyspy Solta i Ciovo, podczas której 
podziwiać można przepiękne zakątki 
Riwiery Dalmatyńskiej. Zwiedzanie Masli-
nicy - miasteczka przed którym położony 
jest archipelag 7 wysepek z luksusowymi 
marinami - zobaczymy stary zamek (dzisiaj 
luksusowy hotel), typową architekturę 
dalmatyńską czyli domy z kamienia a także 
gaje oliwne, cytrynowe i pomarańczowe. 
W tej przepięknej scenerii będziemy kapać 

się w szmaragdowym morzu, a potem przy 
dźwiękach regionalnej muzyki zjemy typo-
wy, dalmatyński obiad rybny, 

- rafting - spływ pontonami pod okiem instruk-
torów po rzece Cetinie. Moc wrażeń, adrenaliny 
oraz niezapomniane widoki przez całe 6 godzin!!!

DZIEŃ 10 – śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu, wyjazd do Plitwic. Zwiedzanie Parku 
Narodowego Jezior Plitwickich wpisanego na 
listę UNESCO. Kompleks składa się z 16 jezior 
położonych na różnych poziomach, połączonych 
wodospadami.  Lunch w formie suchego pro-
wiantu, nocny przejazd do Czech lub Słowacji.

DZIEŃ 11 – śniadanie, całodzienny pobyt na 
basenach. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 12 – śniadanie, przejazd do Polski. 
Zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWE – realizo-
wana przy min. 30 uczestnikach (deklarację 
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy 
zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność 
w autokarze u kierownika obozu):

Dubrownik. Starówka wpisana na listę UNE-
SCO: Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Fran-
ciszkanów; Kolumna Rolanda, Pałac Rektorów, 
główna ulica miejska Stradun, mury miejskie, licz-
ne baszty. Koszt wycieczki od osoby 25 euro.

Mostar. Miasto kultury i cywilizacji wschodniej, 
Poćiteji i wodospad Kravice, Stary Most na Neretwie, 
meczety, minarety, cerkwie prawosławne, łaźnie i ba-
zary tureckie. Koszt wycieczki od osoby 20 euro.

CENA 2 085 ZŁ

30

OBÓZ 
12-18 LAT

- SKARBY CHORWACJI - 
CHORWACJA

ZAKWATEROWANIE
Hostel*** w Kastel Stafilic k/Trogiru (lub inny o po-
dobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje wie-
loosobowe z łazienkami, TV, wi-fi. Restauracja kli-
matyzowana.  Obiekt  położony ok. 400 m od plaży.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Dalmacji. Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyży-
wienie 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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy, przewodnicy, wjazdy do miast, parkingi, 
opłaty klimatyczne - 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). 
W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie ka-
ucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne 
zniszczenia.

SPLIT, TROGIR, JEZIORA PLITWICKIE

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

Cesarstwo Rzymskie i jego potę-
ga fascynują nie tylko znawców 
historii. Właśnie w Chorwacji 
odnajdziemy wiele doskonale za-
chowanych zabytków z okresu 
cesarstwa i poczujemy zapomnia-
ną potęgę jego doskonałości. 
Zauroczy nas starówka Trogiru, 
wspaniały Dubrownik, a tak-
że pałac Dioklecjana w Splicie. 
Chorwacja urzeka krajobrazami, 
krystalicznie czystym morzem 

w malachitowym odcieniu, przy-
ciąga łagodnym, śródziemnomor-
skim klimatem. Jej wybrzeża nale-
żą do najpiękniejszych w Europie. 

PROGRAM



Visit Balkan - odwiedź Bałkany! 
Ten piękny region przyciąga tu-
rystów burzliwą historią, wie-
lobarwną mozaiką kulturową, 
pięknymi plażami, lazurowym 
morzem, wyśmienitą kuchnią 
a  przede wszystkim serdecz-
nością mieszkańców. Nasz 
program na pewno spełni ocze-
kiwania tych z Was, którzy lu-

bią podróżować mało utartymi 
szlakami.

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski. Przejazd na 
Słowację, nocleg.

DZIEŃ 2 – śniadanie, całodzienny pobyt 
na basenach Velky Meder, obiadokolacja, 
nocny przejazd do Czarnogóry.

DZIEŃ 3 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu. Zakwaterowanie w hotelu ok. 
godz. 13.00, obiad, zapoznanie się z bazą 
noclegową. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4-9 – wypoczynek i realizacja programu:

- wypoczynek nad morzem - plażowanie 
i kąpiele,

- program animacyjny, zajęcia sportowe,

- wycieczka do Budvy - adriatyckiego kurortu 
wypoczynkowego - zabytkowa starówka, 
mury obronne, malownicze widoki, przepięk-
ne plaże, 

- Stary Bar i Stary Ulcinj – przepiękne orien-
talne miasta z wspaniałymi starówkami (Stary 
Bar słynie między innymi z najstarszego drze-
wa oliwnego w Europie – zobaczymy Starą 
Maslinę, która ma 2300 lat, a Stary Ulcinj to 
dawne centrum piractwa na Adriatyku,

- rejs statkiem wycieczkowym po wodach 
jednej z trzydziestu najbardziej malowniczych 
zatok na całym świecie, określanej mianem 
południowego fiordu  - Zatoki Kotorskiej. 
Podczas wycieczki zwiedzanie Kotoru, miasta 
którego starówkę wpisano na listę UNESCO 
oraz sztucznie usypanej wyspy Gospy od 

Skapjela gdzie zobaczymy piękny barokowy 
kościół, 

- wycieczka nad Jezioro Szkoderskie, naj-
większe na Bałkanach, przez które przebiega 
częściowo granica pomiędzy Albanią a Czar-
nogórą. Rejs statkiem połączony z plażowa-
niem i kąpielą w jeziorze, którego wody latem 
osiągają 30 oC.

DZIEŃ 10 – śniadanie, plażowanie, obiad. Po 
kolacji około godz. 19.00, wyjazd z Czarnogó-
ry, nocny przejazd do Budapesztu.

DZIEŃ 11 – śniadanie w formie suchego 
prowiantu, zwiedzanie Budapesztu, pobyt na 
miejskim kąpielisku termalnym, przejazd na 
Słowację, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 12 – śniadanie, wyjazd do Polski, 
zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWE – realizo-
wane przy min. 30 uczestnikach (deklarację 
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy 
zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność 
w autokarze u kierownika obozu):

Dubrownik. Starówka wpisana na listę UNE-
SCO: Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor 
Franciszkanów; Kolumna Rolanda, Pałac 
Rektorów, główna ulica miejska Stradun, 
mury miejskie, liczne baszty. Koszt wycieczki 
od osoby 25 euro.
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- BAŁKAŃSKI RAJ  - 
CZARNOGÓRA, WĘGRY, CHORWACJA

CENA 1 845 ZŁ

OBÓZ 
12-18 LAT

TERMINY TURNUSÓW
OCZA1/17 12.08 - 23.08.2017

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 lub hostele. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czarnogórze - 
pierwsze świadczenie obiad, ostatnie - kolacja. Wyży-
wienie 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. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy, przewodnicy - około 45 euro. Wydatki pro-
gramowe są 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, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe, każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). 

KOTOR, BUDVA, TIVAT, 
STARY BAR I STARY ULCINJ, 

JEZIORO SZKODERSKIE, BUDAPESZT

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

PROGRAM



TERMINY TURNUSÓW
OKAR1/17 22.07 - 01.08.2017

DZIEŃ 3:  śniadanie, wycieczka piesza na 
najwyższy szczyt okolicy, czyli Gerlitzen (1909 
m n.p.m.), skąd rozpościera się niesamowity 
widok na Karyntię, Alpy włoskie i słoweńskie. 
Ze szczytu zjedziemy kolejką górską nad 
jezioro Ossiacher i podejdziemy pod zamek 
Landskron. Powrót do ośrodka kolejką górską, 
obiadokolacja, a po niej dyskoteka i zabawa 
w stylu karaoke, nocleg.

DZIEŃ 4 – śniadanie, przejazd do Klagenfurtu, spa-
cer po Starówce,  następnie przejazd do miejscowo-
ści Keutschach am See, której największą atrakcją 
jest punkt widokowy Pyramidenkogel – wjedziemy 
na wieżę, z której rozpościera się niesamowity 
widok na otaczające Alpy. Powrót do ośrodka 
kolejką górską Gerlitzen, obiadokolacja, a później 
gry i zabawy sportowe, m. in. siatkówka plażowa 
(ośrodek dysponuje dwoma pełnowymiarowymi 
boiskami z piaskiem znad Adriatyku), nocleg.

DZIEŃ 5 – śniadanie, zjazd do autokaru 
kolejką górską Gerlitzen, wyjazd do doliny 
Molltaller, gdzie kolejką górską Erlebnis 3000 
wjedziemy na wysokość 2800 m n.p.m. Spacer 
po lodowcu Molltaler i zjazd na dół.  Na koniec 
dnia wjedziemy jeszcze trzecią kolejką górską 
– tym razem najbardziej stromą linowo-tereno-
wą kolejką Europy – Reisseck, gdzie maksymal-
ny kąt nachylenia wynosi 82%.Wieczorem 
powrót do hotelu, obiadokolacja.

DZIEŃ 6 – śniadanie, następnie przejedziemy 
autokarem przez jedną z najbardziej malowni-
czych górskich dróg Karyntii – pokonamy drogę 
Villacher, na końcu której będzie czekał na nas 
spacer na szczyt Dobratsch (2166 m n.p.m.). 
Tutaj rozpościera się niesamowity widok na Alpy 
austriackie, słoweńskie i włoskie, a w dole 1500 
metrów poniżej widać autostradę prowadzącą 
do słonecznej Italii. Po południu powrót do 
ośrodka kolejką górską Gerlitzen, obiadokolacja, 
a następne dyskoteka i karaoke, nocleg.

DZIEŃ 7 – śniadanie, zjazd do autokaru kolejką 
górską Gerlitzen, przejazd do alpejskiej doliny 
Malta, gdzie znajduję się najwyższa zapora wod-
na Austrii, na którą my…. wjedziemy autokarem. 
Na miejscu odbędziemy spacer po koronie, 
staniemy na szklanej platformie widokowej 
i dotrzemy do jednego z dwóch schronisk poło-
żonych nad zbiornikiem. Następnie przejedzie-
my do miejscowości Gmund - tutaj zwiedzimy 
zabytkowe uliczki starówki i prywatne muzeum 
Porsche – pierwsze i najstarsze w Europie. 
Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8 – śniadanie, wypoczynek na 
kąpielisku nad jeziorem miejskim Ossiacher, 
gdzie temperatura wody dochodzi latem 
do 26 oC,  plażowanie, gry i zabawy sportowe, 
po południu obiad oraz zajęcia rekreacyjno 
– sportowe na terenie ośrodka, a wieczorem 
ognisko w alpejskiej scenerii, nocleg.

DZIEŃ 9 – śniadanie, następnie wyjazd 
do Słowenii, do Kranjskiej Gory, czyli górskiej 
stolicy tego kraju. Po krótkim zwiedzaniu 
miasta przejedziemy pod największą atrakcję 
sportową Słowenii – kompleks skoczni narciar-
skich Planica i jedną z największych mamucich 
skoczni narciarskich świata – Letalnica. Po po-
łudniu wrócimy do Austrii, gdzie w Villach 
zobaczymy kolejną znaną z Pucharu Świata 
skocznię narciarską – Villacher Alpenarena. 
Powrót do ośrodka , obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10 – śniadanie, zjazd kolejką górską 
Gerlitzen nad jezioro Ossiacher, gdzie odbę-
dziemy rejs statkiem, dotrzemy do Ossiach 
– zobaczymy klasztor, w którym znajduje się 
domniemany grób polskiego króla. Po zwie-
dzeniu klasztoru druga część rejsu po jeziorze. 
Po południu powrót do ośrodka, przygotowa-
nie do drogi powrotnej do domu, obiadokola-
cja, nocny przejazd do Polski.

DZIEŃ 11 – zakończenie obozu.

CENA 1 785 ZŁ
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OBÓZ 
12-18 LAT

- ALPEJSKA KRAINA JEZIOR - 
AUSTRIA, SŁOWENIA

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 terenie obiek-
tu: restauracja, świetlica, sala kominkowa, mini kino, 
bilard, dart, stół do tenisa, miejsce na ognisko.  Noc-
leg tranzytowy- Czechy lub Słowacja.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu (śniadanie, suchy pro-
wiant, obiadokolacja). Pierwsze świadczenie – śniadanie w 
drugim dniu, ostatnie - obiad + suchy prowiant na drogę 
powrotną. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Aautokar turystyczny, (klimatyzacja, WC, barek, vi-
deo/DVD). Na trasach antenowych pociąg lub mikro-
bus. Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 4).

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstępy (m.in. kolejki górskie (5x), muzeum Porsche, 
kąpielisko nad jeziorem Ossiacher, wieża widokowa 
Pyramidenkogel, rejs statkiem po jeziorze Ossiacher) 
- około 95 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). 

DZIEŃ 1 -  wyjazd z Polski. Przejazd do Czech 
lub Słowacji, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ 2 - śniadanie, przejazd do Wiednia, 
spacer po najstarszej części miasta – zobaczymy 
zabytki Ringu, Parlament i Hofburg, Katedrę św. 
Szczepana oraz Muzeum Historii Sztuki i Muzeum 
Historii Naturalnej (z zewnątrz). Przejazd do 
Karyntii - wiecznie słonecznej krainy Austrii. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

WIEDEŃ, KLAGENFURT, PLANICA

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

Austriacka Karyntia to region 
słynący z tysięcy ciepłych i kry-
stalicznie czystych jezior, nie-
samowitego krajobrazu gór 
od pagórkowatych wzniesień 
poprzez skalne wierzchołki do 
wysokich alpejskich szczytów, 

źródeł termalnych i gorących 
basenów. Czekają Was wę-
drówki najpopularniejszymi 
szlakami, przejażdżki kolejka-
mi górskimi, wizyta w jedynym 
prywatnym w Europie Muzeum 
Porsche i wiele innych atrakcji.

PROGRAM



Nowa fala radości i przygody 
w  Aqualand Moravia: Neptuna-
rium, Koloseum, Adrenalium - to 
tylko niektóre z wybranych sza-
leństw w największym nowiusień-
kim parku rozrywki.  Zamieszkamy 
w samym sercu Moraw Południo-
wych w Hodoninie. Region ten 
znany jest z  przepięknych krajo-
brazów, folkloru i muzyki.

DZIEŃ 1 – wyjazd z Polski, przejazd do Ho-
donina, kolacja, nocleg w hotelu, 

DZIEŃ 2-10 – wypoczynek i realizacja 
programu:

- wycieczka do Wiednia, zwiedzanie miasta 
m.in. zabytki Ringu, Parlament i Hofburg 
(z zewnątrz), Katedra, Park Miejski. Pobyt 
w Parku Rozrywki Prater (atrakcje płatne 
indywidualnie),

- wycieczka do Pragi - kompleks pałacowy 
Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem 
Prezydenta 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 Południowo- 
wschodnich Moraw: sposób mieszkania 
i życia na morawskiej wsi, stroje ludowe, 
piwniczki winiarskie, produkcja wina, 
winnica w muzeum - wyjątkowa ekspozycja 
w Republice Czeskiej, rzemiosła naszych 
przodków - kuźnia, warsztat tkacki, warsztat 
garncarski, 

- całodzienny pobyt w Aqualand Mo-
ravia, najnowocześniejszy  park wodny 
w Czechach, ponad kilometr zjeżdżalni, 
rur i wielka rampa U-Wave wzbogacona 

o projekcje wizualne, czeka 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 egzotycznych małp 
i ptaków, akwarium, terraria z ciekawymi 
okazami, 

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

- trzy pobyty na kąpielisku, turniej siatków-
ki plażowej i piłki nożnej plażowej, 

- mini Olimpiada Sportowa na wesoło,

- program animacyjny, zajęcia sportowe,

- dyskoteki,

DZIEŃ 11 – śniadanie, przejazd do Polski, 
zakończenie obozu.
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- CZESKI FILM -  
CZECHY, SŁOWACJA, AUSTRIA

CENA 1 695 ZŁ

OBÓZ 
11-15 LAT

TERMINY TURNUSÓW
CZECH1/17 22.07 - 01.08.2017
CZECH2/17 05.08 - 15.08.2017

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.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czechach. Pierw-
sze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie. Wyży-
wienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT
Autokar turystyczny (klimatyzacja, WC, barek, 
video/DVD). Na trasach antenowych pociąg lub 
mikrobus.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 4)

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

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE
Wstęp Aqualand Moravia - około 550 CZK. Wiedeń, 
Praga, Brno - 15 euro. Wydatki programowe są 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 to min. 25 euro 
i 500 CZK). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana 
będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 CZK, za 
ewentualne zniszczenia.

PRAGA, WIEDEŃ, BRNO

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa  opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (szczegóły str. 4).

PROGRAM



WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Biuro Podróży "KRYSTAD" s.c. Krystyna, Tadeusz,  
Wojciech i Tomasz  Olszewscy z siedzibą w  Byd-
goszczy („Krystad”) oraz Milltour&Europatravel 
Marzena Kroll z siedzibą w Olsztynie („Milltour&Eu-
ropatravel”) (dalej zwani łącznie „Organizatorami”) 
oświadczają, że są organizatorami turystyki prowa-
dzącymi działalność gospodarczą w zakresie organi-
zowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świad-
czenie usług turystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) („Ustawa”), wpisa-
nymi do rejestru organizatorów turystyki i pośredni-
ków turystycznych (dla Krystad: zaświadczenie nr 18 
z dnia 26 października 2004 r.; dla Milltour&Europa-
travel: zaświadczenie nr 22/2016 z dnia 2 listopada 
2016 r.). Krystad oraz Milltour&Europatravel jako 
organizatorzy turystyki są posiadają zawarte wyma-
gane umowy gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie 
z przepisami Ustawy.

2. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz program im-
prezy stanowią integralną częścią umowy zwieranej 
przez Organizatorów z Klientem.

3. Uczestnikami imprezy są wyłącznie osoby wymie-
nione wprost w umowie. Umowa wchodzi w życie 
pod warunkiem wpłaty przez Klienta zaliczki w wy-
sokości 30% ceny imprezy brutto. Pozostałą część 
ceny imprezy Klient jest zobowiązany wpłacić naj-
później na 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczę-
cia imprezy. W przypadku imprezy zawarcia umowy 
w terminie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni Klient 
jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Brak do-
konania w całości ceny imprezy w ustalonym termi-
nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa 
w imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa ro-
dzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa 
w  imprezie (paszport lub dowód osobisty, karta 
kwalifikacyjna uczestnika obozu/kolonii, legityma-
cja szkolna/studencka) oraz termin ich okazania 
lub dostarczenia Organizatorowi. Brak okazania lub 
dostarczenia Organizatorowi wymaganych doku-
mentów w ustalonym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn 
leżących po stronie Klienta.

5. Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan 
zdrowia uczestnika pozwala mu na korzystanie 
ze świadczeń lub programu imprezy. 

6. Organizator ma prawo odwołać imprezę w przy-
padku:

a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, działa-
nia wojenne, epidemie),
b) decyzji organów władzy publicznej,
c) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 
liczba minimalna, tj. 40 uczestników w turnusie.

Odwołanie imprezy może nastąpić nie później niż 
na 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
W  takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot 
wpłaconej kwoty. 

7. Cena imprezy ustalona w umowie może zostać 
podwyższona przez Organizatora w przypadku:

a) wzrostu kosztów transportu, w tym cen paliw,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat 
należnych za takie usługi, jak lotniskowe, zała-
dunkowe lub przeładunkowe w portach morskich 
i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut, nie później jednak niż 
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą rozpoczę-
cia imprezy.

8. Kwoty wydatków programowych i propozycji 

fakultatywnych podawane są orientacyjnie. W za-
leżności od liczby uczestników mogą one ulec pod-
wyższeniu - przy liczbie uczestników poniżej 45 lub 
zmniejszeniu - przy liczbie uczestników powyżej 45, 
co nie stanowi zmiany istotnych warunków umowy. 
Organizator ma prawo odstąpić od realizacji progra-
mowych propozycji fakultatywnych, w przypadku 
zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż licz-
ba minimalna, tj. 30 uczestników w turnusie.

9. O wszelkich zmianach dotyczących warunków 
umowy Klient powiadamiany jest pisemnie przez 
Organizatora na podany adres do korespondencji. 
W takiej sytuacji Klient winien niezwłocznie oświad-
czyć, iż proponowaną mu zmianę warunków umowy 
przyjmuje, albo że odstępuje od umowy za zwrotem 
wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku 
zapłaty kary umownej.

10. W trakcie trwania imprezy uczestnik powinien 
posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upo-
ważniające do przekroczenia granic krajów objętych 
programem imprezy, a także dokumenty upoważ-
niające do zniżek za ewentualne przejazdy środkami 
transportu publicznego, wskazanymi w programie 
imprezy.

11. Podczas trwania imprezy uczestnik jest zobo-
wiązany do przestrzegania przepisów porządko-
wych, celno-dewizowych oraz poleceń kadry opie-
kuńczo-wychowawczej.

12. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w imprezie 
nieważności wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Za datę rezygnacji z udziału imprezie 
uważa się datę doręczenia oświadczenia o rezygna-
cji Organizatorowi.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie 
z  przyczyn leżących po stronie Klienta lub uczest-
nika Organizator obciąży Klienta kwotą stanowiącą 
równowartość udokumentowanych, rzeczywiście 
poniesionych kosztów przez Organizatora. Organi-
zatorzy podają informacyjnie, że historycznie śred-
nie koszty potrąceń względem całkowitej wartości 
zawartej umowy kształtowały się następująco:

a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed datą roz-
poczęcia imprezy – 10% ceny imprezy od osoby,
b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem przed 
datą rozpoczęcia imprezy – 25% ceny imprezy od 
osoby,
c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem przed datą 
rozpoczęcia imprezy – 40% ceny imprezy od osoby,
d) przy rezygnacji między 14 a 8 dniem przed datą 
rozpoczęcia imprezy – 65% ceny imprezy od osoby,
e) przy rezygnacji na 8 dni przed datą rozpoczęcia 
lub później – 90% ceny imprezy od osoby.

Organizator może dokonać potrącenia kosztów, 
o których mowa wyżej bez względu na termin za-
warcia umowy.

14. Organizator nie dokona potrącenia kosztów, 
o których mowa jeśli w miejsce uczestnika Klient 
przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w im-
prezie, w czasie pozwalającym Organizatorowi 
na dokonanie niezbędnych formalności związanych 
z wyjazdem uczestnictwem takiej osoby w imprezie, 
nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed datą rozpo-
częcia imprezy.

15. Organizator ubezpiecza każdego z uczestników 
w przypadku imprez zagranicznych od kosztów 
leczenia do kwoty 15.000 euro, od następstw nie-
szczęśliwych wypadków do kwoty 2.500 euro, nato-
miast w przypadku imprez krajowych od następstw 
nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10.000 zł. 
Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od ubezpiecze-
nia 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 
psychicznych,

16. Klientowi przysługuje prawo skorzystania 
z  ubezpieczenia do kosztów rezygnacji z imprezy 
w wysokości 3% od ogólnej kwoty imprezy. Szcze-
gółowy zakres i warunki ubezpieczenia podane są 
w materiałach ubezpieczyciela.

17. W przypadku wykupienia przez Organizatora 
imprezy organizowanej przez innego organizatora 
zastosowanie znajdują warunki uczestnictwa tego 
organizatora, które stanowią załącznik do umowy.

18. Organizator odpowiada za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, 
nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewi-
dzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zanie-
chań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
c) siłą wyższą.

19. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych 
od Organizatora następuje zmiana programu impre-
zy w części jej trwania Klientowi przysługuje zwrot 
równowartości niezrealizowanych świadczeń. Wy-
sokość należnego Klientowi odszkodowania oblicza 
się biorąc za podstawę wartość utraconego świad-
czenia, określając jego wartość w stosunku do ceny 
imprezy.

20. Całkowita odpowiedzialność Organizatora 
za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 
w  czasie imprezy turystycznej jest ograniczona 
do dwukrotności ceny imprezy turystycznej wzglę-
dem każdego Klienta. Ograniczenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy szkód 
na osobie.

21. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient 
stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi 
oraz Organizatora turystyki, co może w szczególno-
ści nastąpić telefonicznie lub w formie elektronicz-
nej. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym Klient może złożyć Orga-
nizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchy-
bienia w sposobie wykonania umowy oraz określe-
nie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 
(trzydzieści) dni od daty zakończenia imprezy. Orga-
nizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 
dni od daty wpłynięcia reklamacji.

22. 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 02.998.419 z dnia 17.09.2016, Mill Tour & 
Europatravel – Axa Nr 03.102.539 z dn. 01.11.2016.

23. Sprawy sporne mogące wynikać podczas re-
alizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, 
a w razie braku porozumienia przez sądy właściwe 
ustalone według przepisów Art. 27 par. 1 i Art. 30 
Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Art. 385 pkt 
23 Kodeksu Cywilnego. W zakresie nie uregulowa-
nym niniejszymi warunkami do umów zawieranych 
przez Organizatora, mają zastosowanie odpowied-
nie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postę-
powania Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące 
Ochrony Konsumenta.
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• ORGANIZACJA WYPOCZYNKU  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRAJU 

I ZAGRANICĄ

• WYCIECZKI I IMPREZY INTEGRACYJNE  
DLA ZAKŁADÓW PRACY

• WYCIECZKI SZKOLNE

• WCZASY SAMOLOTOWE I AUTOKAROWE 
W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA

• WCZASY W POLSCE

• BILETY LOTNICZE I AUTOKAROWE KOMUNIKACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

• UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE: KARTA EURO26, 
PLANETA MŁODYCH, AXA, SIGNAL IDUNA

  ZAPEWNIAMY PROFESJONALIZM   
I WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG

BIURO PODRÓŻY 
MILL-TOUR & EUROPATRAVEL
ul. Partyzantów 68/69 
10-523 Olsztyn
europatravel@europatravel.com.pl

tel.  89 535 08 37  
89 527 29 12

www.europatravel.com.pl




