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Szanowni rodzice
Minęły już całe dekady od czasu, kiedy podjęliśmy wyzwanie organizowania wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Nieskromnie ośmielamy się twierdzić, że na tym polu mamy duże osiągnięcia, a rzesza
młodych ludzi, która corocznie w okresie wakacji przeżywa wraz z nami swoją Wielką Przygodę
stale rośnie. Wypoczynek z nami to nie tylko aktywnie spędzony czas, ale również poznawanie
nowych miejsc i nawiązywanie nowych znajomości.
Niniejszy katalog powstał przy współpracy dwóch Biur Podróży:
KRYSTAD i MILLTOUR & EUROPATRAVEL
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami.

BIURO PODRÓŻY
KRYSTAD

BIURO PODRÓŻY
MILL-TOUR & EUROPATRAVEL

ul. Marii Konopnickiej 44
85-124, Bydgoszcz
info@krystad.pl

europatravel@europatravel.com.pl

tel. 52 373 78 67 · 52 320 13 02
fax 52 320 13 00
www.krystad.pl

tel. 89 535 08 37
89 527 29 12
www.europatravel.com.pl
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ul. Partyzantów 68/69
10-523, Olsztyn
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Do 31.12.2017 rabat na kolonie krajowe 100 zł, na kolonie zagraniczne 150 zł
Do 31.01.2018 rabat na kolonie krajowe 75 zł, na kolonie zagraniczne 100 zł
Gwarancja niezmienności ceny 3 w 1 do 28.02.2018 GRATIS
Stały klient 60 zł
Grupa - zbierz min 5 znajomych i zyskaj rabat 75 zł/os
Okazjonalne rabaty śledźcie na naszych stronach internetowych i Facebooku

Uwaga! Rabaty się nie łączą!
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ABC uczestniKA
1. UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA
Uczestnicy obozów i kolonii objęci są ubezpieczeniem 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 dodatkowego 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 techniczne, zezwolenia
i licencje. Alternatywny transport na terenie Polski
– pociąg, bus.

AGENDY WYJAZDOWE (INFORMACJE O GODZINACH I MIEJSCU ZBIÓRKI DZIECI) NA KOLONIE
KRAJOWE I ZAGRANICZNE BĘDĄ DOSTĘPNE
NA NASZEJ STRONIE 2 DNI PRZED WYJAZDEM.

dopłat kursowych i dopłaty paliwowej.
5. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
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 Gwarancyjny, który stanowi dodatkowe
zabezpieczenie dla klienta. Każdy organizator turystyki zobowiązany jest do przekazania od każdego
klienta objętego umową o imprezę turystyczną
składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Opłatom w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego podlegają wszystkie imprezy na
terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich
wyłączając Polskę i państwa bezpośrednio z Polską
graniczące.

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 dodatkowo
płatna 80 zł/os i nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji z imprezy. Można ją dokupić
w momencie rezerwacji, nie później jednak
niż 3 dni od daty zakupy imprezy. Rezygnacja jest
możliwa do 21 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy. Zapewnia dodatkowo gwarancję braku

/
SPIS POLACZEN
ANTENOWYCH
OBOZY ZAGRANICZNE
/

/

Połączenia antenowe to zorganizowany system
dowozu uczestników z różnych miejsc Polski, do
miejsca zbiórki, skąd wyruszy autokar główny.
1. Na terenie Polski przejazdy dzieci i młodzieży
w ramach połączeń antenowych odbywają się pod
opieką konwojentów. Po dotarciu do autokarówpod opieką kierowników grup i wychowawców.
2. Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń
antenowych realizowane będą w formie przejazdów autokarami, minibusami, samochodami osobowymi, pociągami. Każdorazowo uczestnikom
kolonii i obozów towarzyszy konwojent, pilot
grupy lub inna osoba z obsługi skierowana przez
organizatora. Poza granicami kraju – patrz transport.
Obowiązkowe posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

MIEJSCA ZBIÓREK I ODPŁATNOŚCI ZA POŁĄCZENIA ANTENOWE
TRASA ZAGRANICA
Miasto

Odpłatność zł

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Białystok

175 zł

Bydgoszcz

75 zł

Hala Łuczniczki, ul. Toruńska 59

Częstochowa

155 zł

Parking z tyłu Dworca PKP, Ul. Piłsudskiego 13/15,

Elbląg

175 zł

Dworzec PKP, Plac Dworcowy

Gdańsk

175 zł

Dojście do budynku NOT, ul. Rajska 6

Gdynia

175 zł

Dworzec Autobusowy – Plac Konstytucji

Gliwice

155 zł

Stacja paliw Shell, ul. Rybnicka 159
Dworzec PKP, Przystanek MPK, ul. Pocztowa

Gniezno

105 zł

Gorzów Wlkp.

155 zł

Dworzec Główny PKP, ul. Dworcowa

Grudziądz

105 zł

Dworzec Kolejowy PKP, ul. Dworcowa

Kalisz

155 zł

Stancja Paliw ORLEN przy Rondzie Solidarności, ul. Poznańska

Katowice

155 zł

Parking na stacji paliw BP i Mc Donalds

Konin

105 zł

Parking przy C.H. Galeria Nad Jeziorem

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

Koszalin

185 zł

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Kraków

155 zł

Parking przy Domu Turysty PTTK, ul. Mikołaja Kopernika

Łódź

135 zł

Dworzec Kolejowy Łódź Widzew, ul. Służbowa 8

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
godzin wyjazdów.

Olsztyn

75 zł

Dworzec Autobusowy PKS, stanowisko 11

Ostróda

85 zł

Parking za sklepem „Zatoka” ul. Piłsudskiego

Piła

105 zł

Parking u zbiegu ulic Zygmunta Starego i 14 Lutego, ul. Zygmunta Starego 11

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolonii
i obozów zagranicznych czynne będą telefony
Koordynatorów transportu:
Polska – 693-166- 233
Zagranica – 601-569- 745

5. Połączenia antenowe są odpłatne. Wysokość
opłat pokazuje 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
programu – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
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Poznań

125 zł

Plac Mickiewicza –przystanek autobusowy, ul. Święty Marcin

Szczecin

185 zł

Po prawej stronie Dworca PKP, pod Wierzba na wys. Wyspy, ul. Kolumba

Tczew

145 zł

Dworzec PKP, ul. Dworcowa

Toruń

135 zł

Stacja paliw ORLEN ul. Szosa Lubicka 80 i ul. Żołkiewskiego
Ul. Emilii Plater ( na wysokości Sali kongresowej)

Warszawa

155 zł

Włocławek

115 zł

Dworzec PKP ul. Stefana Okrzei

Wrocław

155 zł

Parking przy wzgórzu Andersa, ul. Ślężna 29

KOLONIA
6-8 LAT

CENA:

995

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
WMPK1/18
WMPK2/18
WMPK3/18
WMPK4/18
WMPK5/18
WMPK6/18
WMPK7/18
WMPK8/18
WMPK9/18

moja pierwsza
koloniA
BORY TUCHOLSKIE
Wymysłowo, Tuchola

Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę
z samodzielnymi wyjazdami. Uczestnikami będą się opiekować pedagodzy pracujący na co dzień z najmłodszymi. Kolonia będzie liczyła tylko 20 uczestników
i 2 opiekunów - co pozwoli stworzyć prawdziwie rodzinny klimat - i będzie trwała
8 dni (od niedzieli do niedzieli) aby rozłąka z rodzicami była jak najkrótsza.

PROGRAM
- wycieczka do Wioski Górniczej
Piła-Młyn – jedynej podziemnej kopalni węgla brunatnego w północnej
Polsce. Przewodnik pokaże technologię wydobywania węgla, przeznaczenie
poszczególnych obiektów znajdujących
się w terenie oraz chronioną przyrodę Borów Tucholskich. Zobaczymy
zabytkowe narzędzia górnicze i poznamy
ciekawostki związane z historią kopalni,
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Indian Ameryki Północnej
im. Sat-Okh - poznamy historię Indianina, wychowanego w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny światowej za
Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się co
znajdowało się we wnętrzu indiańskiego tipi,
- ABC jazdy konnej: nauka czyszczenia,
siodłania i oprowadzanie na lonży,
- ABC kajakarstwa - dwugodzinne zajęcia z instruktorem, podczas których dzieci
poznają podstawy kajakarstwa, wiązania
lin i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych,

- leśne ludki – leśne podchody, tropienie zwierzyny, budowanie leśnego
schronienia,
- zajęcia plastyczne – malowanie rękami
i stopami, tworzenie ozdób z materiałów
znalezionych w lesie, rzeźbienie w masie
solnej, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie,
- warsztaty kulinarne – zostań szefem
kuchni i samodzielnie przygotuj sałatkę
owocowo-warzywną,
- dzień sportu: przeciąganie liny, zwinnościowy tor przeszkód, rzuty do celu,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- wycieczki piesze po okolicy,
- ognisko z kiełbaskami,
- wieczory filmowe,

24.06-01.07.2018
01.07-08.07.2018
08.07-15.07.2018
15.07-22.07.2018
22.07-29.07.2018
29.07-05.08.2018
05.08-12.08.2018
12.08-19.08.2018
19.08-26.08.2018

ZAKWATEROWANIE
Agroturystyka „Dworek Wymysłowo”
www.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 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, daniele, gołębie, pawie.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie
TRANSPORT
Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.
18.00. Odbiór dzieci do godz. 10.00.
ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, opieka wychowawcy,
UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obuwie
i strój sportowy, strój kąpielowy, czepek na
basen, krem do opalania z filtrem, nakrycie
głowy, kieszonkowe. Uczestnicy otrzymują
w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpielowe we własnym zakresie).

- korzystanie z basenu i jacuzzi (2 zajęcia
po 60 minut),
- zabawy taneczne, bal przebierańców.
- Laser Gun - zabawa na strzelnicy laserowej opartej na interaktywnym systemie multimedialnym
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OBÓZ
7-13 LAT

CENA:

1395

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OMKW1/18 24.06-04.07.2018
OMKW2/18 04.07-14.07.2018
OMKW3/18 14.07-24.07.2018
OMKW4/18 24.07-03.08.2018
OMKW5/18 03.08-13.08.2018
OMKW6/18 13.08-23.08.2018
OMKW7/18 23.08-31.08.2018 - CENA: 1185 zł

ZAKWATEROWANIE

Agroturystyka „Dworek Wymysłowo” www.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 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, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy
dojeździe własnym zakwaterowanie od godz. 14.00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów (ostatni turnus 8 noclegów), wyżywienie,
ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, instruktorzy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną
z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wycieczek
pieszych, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy,
buty „do zdarcia”, latarkę, czepek na basen, kieszonkowe. Mile widziana odzież moro. Uczestnicy otrzymują
w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpielowe
we własnym zakresie).

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami,
autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy
min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik
koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 195 zł
Bydgoszcz 55 zł
Konin 105 zł
Gdańsk 85 zł
Koszalin 95 zł
Kraków 265 zł
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Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Kutno 135 zł
Szczecin 155 zł
Tczew 85 zł
Warszawa 195 zł

Wrocław 175 zł
Toruń 75 zł
Włocławek 95 zł
Lublin 265 zł
Łódź 155 zł

misja
komandos
BORY TUCHOLSKIE
Wymysłowo, Tuchola

WYMYSŁOWO k/Tucholi

Czołem rekrucie! Dołącz do naszej elitarnej jednostki specjalnej. Podczas codziennych zajęć przejdziesz
przez trening wojskowy, bieg przełajowy oraz zawody strzeleckie. Nauczysz się trudnej sztuki naturalnego określania kierunków geograficznych, stopisz się z otoczeniem i wytropisz leśnego stwora w leśnych
gęstwinach.

PROGRAM
- zajęcia wojskowe prowadzone 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 zwierząt, zajęcia
z mapa i lornetką, podstawy myślistwa,
malowanie twarzy farbami maskującymi,
zajęcia plastyczne o tematyce wojskowej,
nocne podchody, „życie komandosa” - konkurs na najlepszy film zrobiony przez uczestników,

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

- wycieczka do zamku w Malborku: uczestnicy stają się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych słów można zdobywać na
zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek
i wypełniając zadania stawiane przez mistrza
drogi. Skompletowane hasło daje młodym
odkrywcom malborskich tajemnic możliwość
dotarcia do skarbca zamkowych tajemnic,

- dyskoteki,

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh poznamy historię Indianina, wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy
się co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego tipi,

- rozgrywki w siatkówkę plażową,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- wycieczki piesze po okolicy,
- wieczory filmowe,
- rozgrywki w tenisa stołowego i bilard,
- korzystanie z basenu i jacuzzi (6 zajęć po
30 minut),

- Laser Gun - zabawa na strzelnicy laserowej
opartej na interaktywnym systemie multimedialnym
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE:
- możliwość wykupienia dodatkowych jazd
konnych - płatność na miejscu zgodnie
z cennikiem stadniny

OBÓZ KONNY
7-15 LAT

CENA:

1495

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OKTW1/18 24.06-04.07.2018
OKTW2/18 04.07-14.07.2018
OKTW3/18 14.07-24.07.2018
OKTW4/18 24.07-03.08.2018
OKTW5/18 03.08-13.08.2018
OKTW6/18 13.08-23.08.2018
OKTW7/18 23.08-31.08.2018 - CENA: 1285 zł

Wakacje w
siodle
BORY TUCHOLSKIE
Wymysłowo, Tuchola

WYMYSŁOWO k/Tucholi

Oj te konie! Dla wielu osób to prawdziwa pasja, esteci podziwiają ich grację i piękno, a Ty spędzisz kilkanaście dni w siodle, z głową w toczku i nogami w strzemionach. Pod okiem instruktorów - miłośników jeździectwa, udoskonalisz swoje umiejętności jeździeckie i zdobędziesz wiedzę w prawdziwie końskiej dawce.
Zaopiekujesz się własnym koniem, którego będziesz pielęgnować, czyścić i karmić. A to wszystko pośród
przepięknych jezior i lasów w otulinie rezerwatu przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

PROGRAM
- czeka na Ciebie koń, który zostanie przydzielony
pod Twoją opiekę na czas trwania obozu, zapewne
będzie miał łagodne i przyjazne usposobienie - tak
jak Ty,
- zostaniesz przydzielony do szwadronu, otrzymasz
karnet na 8 zajęć jazdy konnej tzw. jednostek programowych trwających od 30 minut – lonża, do 45
min jazda indywidualna, w grupie dostosowanej do
Twojego wieku, poziomu i umiejętności. Zajęcia
będą odbywały się pod czujnym okiem instruktora,
- jako młody miłośnik końskiej przygody, powiększysz swoją wiedzę teoretyczną i utrwalisz umiejętności praktyczne a my nieustannie będziemy dzieli
się z Tobą naszą końską pasją
- jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z koniem, weźmiesz udział w zajęciach praktycznych
z pielęgnacji i kontaktów z końmi oraz stopniowanej nauce jazdy: stępu na lonży, kłusa, tak abyś
stopniowo poznał wszystkie tajniki jazdy konnej,
- jeśli uznasz, że odczuwasz jeździecki niedosyt to
będziesz mógł wykupić dodatkowe, indywidualne
jazdy konne,
A poza tym w programie:
- wycieczka do zamku w Malborku: uczestnicy stają się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie
odnalezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych
słów można zdobywać na zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek i wypełniając zadania stawiane przez mistrza drogi. Skompletowane hasło daje
młodym odkrywcom malborskich tajemnic możliwość dotarcia do skarbca zamkowych tajemnic,

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh - poznamy
historię
Indianina,
wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa
wioska indiańska, dowiemy się co znajdowało się
we wnętrzu indiańskiego tipi,
- ABC kajakarstwa - dwugodzinne zajęcia z instruktorem, podczas których dzieci poznają podstawy kajakarstwa, wiązania lin i pierwszej pomocy,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- wycieczki piesze po okolicy,
- wieczory filmowe,
- rozgrywki w tenisa stołowego i bilard,
- korzystanie z basenu i jacuzzi (6 zajęć po
30 minut),
- dyskoteki.
- Laser Gun - zabawa na strzelnicy laserowej opartej na interaktywnym systemie multimedialnym
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE:
- możliwość wykupienia dodatkowych jazd konnych - płatność na miejscu zgodnie z cennikiem
stadniny

ZAKWATEROWANIE

Agroturystyka „Dworek Wymysłowo” www.dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 4 km od Tucholi.
Pokoje w dworku 4,5,6-osobowe z łazienkami lub nowe
drewniane domki 6-osobowe (3 pokoje 2-os.) z łazienkami. 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, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy
dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów (ostatni turnus 8 noclegów), wyżywienie,
ubezpieczenie, realizacja 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, czepek
na basen, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy,
kieszonkowe. Uczestnicy otrzymują w miejscu zakwaterowania ręczniki (ręczniki kąpielowe we własnym
zakresie).

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami,
autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy
min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik
koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 195 zł
Bydgoszcz 55 zł
Konin 105 zł
Gdańsk 85 zł
Koszalin 95 zł
Kraków 265 zł

Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Kutno 135 zł
Szczecin 155 zł
Tczew 85 zł
Warszawa 195 zł

Wrocław 175 zł
Toruń 75 zł
Włocławek 95 zł
Lublin 265 zł
Łódź 155 zł
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KOLONIA
6-9 LAT

CENA:

1075

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KBIT1/18
KBIT2/18
KBIT3/18
KBIT4/18
KBIT5/18
KBIT6/18
KBIT7/18
KBIT8/18
KBIT9/18

24.06-01.07.2018
01.07-08.07.2018
08.07-15.07.2018
15.07-22.07.2018
22.07-29.07.2018
29.07-05.08.2018
05.08-12.08.2018
12.08-19.08.2018
19.08-26.08.2018

ZAKWATEROWANIE
Zajazd w Biskupinie www.biskupin.biz położony bezpośrednio w pobliżu Muzeum
Archeologicznego. Pokoje 4-osobowe
z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują
się: trzy boiska do gier, plac zabaw, grill,
miejsce na ognisko, basen dla dzieci i dorosłych, piramida linowa, szachy, piłkarzyki,
cymbergaj, stół do ping-ponga. Ponadto
do dyspozycji uczestników jest sala gdzie
organizować można dyskoteki, WI-FI dostępne na terenie całego obiektu oraz miejsce dla łuczników.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT
Dojazd własny, zakwaterowanie w godzinach 17.30 - 18.00.
ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, opieka wychowawców.
UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać; legitymację
szkolną z numerem PESEL, wygodne buty
i strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

tajemnice starego
grodu
PAŁUKI

Żnin, Gniezno, Zaurolandia, Silverado City

Biskupin k/Żnina

Witaj, młody człowieku! Czy chcesz zaznać przygody? Czy chcesz poczuć choć przez kilka dni, jak żyli
nasi przodkowie przed wiekami, gdy nie było internetu, komputerów, smartfonów, samochodów lub barów
McDonalds’a? Czy chciałbyś wiedzieć co robili, jak pracowali, co jedli, jak się ubierali? Czy masz ochotę
przy okazji poznać tereny gdzie już ponad 2500 lat temu rodziła się wspaniała cywilizacja, a 1000 lat temu
powstawały zręby naszego państwa? Jeżeli tak – lepiej trafić nie mogłeś…
Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę z samodzielnymi wyjazdami.
Uczestnikami będą się opiekować pedagodzy pracujący na co dzień z najmłodszymi. Kolonia będzie liczyła
tylko 15 uczestników i będzie trwała 8 dni (od niedzieli do niedzieli) aby rozłąka z rodzicami była jak najkrótsza.

PROGRAM
- Zaurolandia - park, który spełnia marzenia
o podróży w czasie. Nad brzegiem jeziora
Rogowskiego na wyciągnięcie ręki spotkać
można blisko osiemdziesiąt naturalnej wielkości dinozaurów i zwierząt morskich, których historię poznamy spacerując wzdłuż
brzegów jeziora,

nie realiów życia ludzi sprzed 2500 lat,

- Silverado City – niezwykły park rozrywki, w którym można przeżyć niezapomniane chwile rodem z Dzikiego Zachodu. Na
terenie miasteczka Saloon, doctor Queen,
Sheriff, więzienie, chata Trapera, kawiarnia
Lucky Luke, Mexico Hall, wioska indiańska,
strzelnica, bank, poczta Express Pony, hotel,
kowal, mini zoo, kopalnia złota, arena do rodeo. Zachwycające Western Show: kaskaderzy na koniach, tresura koni, władanie biczami meksykańskimi, show rewolwerowców,
jazda konna w stylu western, pokazy i nauka
tańca country, westernowe scenki z Dzikiego
Zachodu: napad na bank, pojedynek rewolwerowców,

- odwiedziny w Gospodarstwie Rybackim
– w jej trakcie nauczymy się rozpoznawać
poszczególne gatunki ryb, zaznajomimy się
z metodami ich łowienia oraz sprzętem używanym do połowów,

- wycieczka do Gniezna: zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek, Katedra,
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- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie – poznawa-

- przejażdżka kolejką wąskotorową do
Wenecji połączona ze zwiedzaniem muzeum poświęconego temu zapomnianemu
już niemal środkowi lokomocji oraz wizyta
w ruinach zamku Diabła Weneckiego,

- wycieczka do Kruszwicy – zwiedzanie znanej
z polskich legend Mysiej Wieży, gdzie zginąć
miał okrutny i zdradziecki Popiel oraz urokliwy rejs statkiem po jeziorze Gopło, Inowrocław – park zdrojowy, tężnie solankowe, plac
zabaw,
- zajęcia dydaktyczne i zabawy na terenie
ośrodka – lepienie garnków z gliny, strzelanie
z łuku i kuszy, malowanie na szkle, dyskoteka, grill i ognisko, kąpiele w basenie i nad
jeziorem w Gąsawie, zajęcia sportowe.

KOLONIA
10-12 LAT

CENA:

1345

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KBGW1/18 24.06-04.07.2018
KBGW2/18 04.07-14.07.2018
KBGW3/18 14.07-24.07.2018
KBGW4/18 24.07-03.08.2018
KBGW5/18 03.08-13.08.2018
KBGW6/18 13.08-23.08.2018
KBGW7/18 23.08-31.08.2018 - CENA: 1145 zł

grodowi
wojownicy
PAŁUKI I WIELKOPOLSKA
Biskupin, Poznań, Gniezno

Biskupin k/Żnina

Przed wiekami ludzie sami musieli wytworzyć wszystko, czego potrzebowali do życia…, sami
też musieli bronić owoców swej pracy. To było zadaniem najwaleczniejszych z walecznych
– grodowych wojów. Czy chcesz poczuć się jak jeden z nich? Dowiesz się, kogo i jak bronili.
Usłyszysz, w jaki sposób walczyli. Będziesz wiedział, czym był szłom, szczyt, nasiek, lub czym
różni się włócznia od oszczepu. Brama naszego grodu już się otwiera…, zapraszamy.

PROGRAM
- wycieczka do Gniezna: zwiedzanie z
przewodnikiem: Rynek, Katedra, Muzeum Początków Państwa Polskiego,
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
– poznawanie realiów życia ludzi sprzed
2500 lat,
- przejażdżka kolejką wąskotorową do
Wenecji połączona ze zwiedzaniem
muzeum poświęconego temu zapomnianemu już niemal środkowi lokomocji oraz wizyta w ruinach zamku Diabła
Weneckiego,
- odwiedziny w Gospodarstwie Rybackim – w jej trakcie nauczymy się rozpoznawać poszczególne gatunki ryb, zaznajomimy się z metodami ich łowienia
oraz sprzętem używanym do połowów,
- wycieczka do Kruszwicy – zwiedzanie
znanej z polskich legend Mysiej Wieży,
gdzie zginąć miał okrutny i zdradziecki
Popiel oraz urokliwy rejs statkiem po jeziorze Gopło, Inowrocław – park zdrojowy, tężnie solankowe, plac zabaw,

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Miniatur w Pobiedziskach,
- wycieczka do Poznania – zwiedzanie
z przewodnikiem Rynku, Katedry oraz
słynnej poznańskiej Malty, Rogalowego
Muzeum Poznania
- zajęcia dydaktyczne i zabawy na terenie ośrodka – lepienie garnków z gliny,
strzelanie z łuku i kuszy, malowanie na
szkle, dyskoteka, grill i ognisko, kąpiele
w basenie i jeziorze w pobliskiej Gąsawie, zajęcia sportowe,
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE:
- Ostrów Lednicki - zwiedzanie z przewodnikiem grodziska i zbiorów przechowywanych w pobliskim muzeum.
Koszt wycieczki od osoby 45 zł.

ZAKWATEROWANIE
Zajazd w Biskupinie www.biskupin.biz
położony
bezpośrednio
w
pobliżu
Muzeum Archeologicznego. Pokoje 4-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się: trzy boiska do gier, plac
zabaw, grill, miejsce na ognisko, basen dla
dzieci i dorosłych, piramida linowa, szachy,
piłkarzyki, cymbergaj, stół do ping-ponga.
Ponadto do dyspozycji uczestników jest
sala gdzie organizować można dyskoteki,
WI-FI dostępne na terenie całego obiektu
oraz miejsce dla łuczników.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT
Dojazd własny, zakwaterowanie w godzinach 17.30 - 18.00.
ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów (ostatni turnus 8 noclegów),
wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców.
UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wycieczek pieszych,
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy,
kieszonkowe.
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KOLONIA
7-12 LAT

CENA:

1260

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KMLY1/18 07.07-16.07.2018
KMLY2/18 06.08-15.08.2018

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK www.mlynik.pl położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe
z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka,
boisko sportowe, świetlica, piaszczysta plaża z pomostem, miejsce na ognisko i grilla.

WYŻYWIENIE

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

MAZURY
MLYNIK CAMP
MAZURY

Młynik

MŁYNIK koło Mrągowa

Ośrodek Wypoczynkowy położony w pobliżu lasu nad jeziorem Gielądzkim, z własną piękną piaszczystą
plażą z pomostem. Szukasz przygody, ciekawych miejsc i nowych przyjaźni zapraszamy na Mazury. Czeka
Was przygoda w Strażnicy Komtura i spotkanie oko w oko z dziko żyjącymi zwierzęta. Spróbujecie też swoich sił w różnych konkursach i dyscyplinach sportowych.

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.

WYDATKI PROGRAMOWE

Tropikana Mikołajki – ok. 20 zł. Wydatki programowe
są opłacane indywidualnie przez uczestników kolonii.

UWAGI

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

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 160 zł
Bydgoszcz 100 zł
Elbląg 60 zł
Gdańsk 100 zł
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Katowice 200 zł
Koszalin 130 zł
Olsztyn 0 zł
Poznań 100 zł

Słupsk 130 zł
Tczew 80 zł
Toruń 130 zł
Warszawa 160 zł

PROGRAM
- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka, krążące
pudełko, kolorowy detektyw, spinacze,
- wycieczka do Woźnic, a tam spotkanie z Komturem – doskonała lekcja historii z opowieściami
o rycerzach , damach i ich zwyczajach połączona
z zabawami z tamtej epoki m.in. strzelanie z łuku
i kuszy,
- wycieczka do Mikołajek – zabawa w parku rozrywki Tropikana w hotelu Gołębiewski z licznymi
zjeżdżalniami (wstęp płatny indywidualnie ok.
20 zł. za 1,5 h),
- wyprawa do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie – jednego z nielicznych miejsc w Polsce,
gdzie wciąż można zobaczyć dzikie zwierzęta
w warunkach zbliżonych do naturalnych, m.in.: wilki
skandynawskie, puchacza, cietrzewia , jelenia, koniki polskie, łosie a nawet żubry. Niektóre zwierzęta można karmić, a nawet pogłaskać pod czujnym
okiem przewodnika,
- Ekomarina w Mrągowie – szaleństwo na nowoczesnym placu zabaw z wieloma zestawami wspinaczkowymi, stołami do ping-ponga i licznymi
boiskami do gier zespołowych,
- spływ kajakowy dla początkujących - zapoznanie
się ze sprzętem kajakarskim i dekalogiem kajakarza - budowa kajaka (rodzaje kajaków), technika
wiosłowania (trzymanie wiosła, wiosłowanie), wsiadanie i wysiadanie z kajaka (z pomostu lub z brzegu), zajęcia teoretyczne i praktyczne pod okiem
ratownika, spływ kajakowy z wręczeniem nagród
dla najlepszego kajakarza,
- warsztaty - „bezpieczne wakacje”: bezpieczne podróże, bezpieczne spacery - „zatrzymaj się

i żyj” - zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem zakończone konkursem z nagrodami,
- wieczór bajek i legend o diabłach i kłobukach
mazurskich – czytanie z kubkiem popcornu, konkurs rysunkowy - pobudź swoją wyobraźnie –
stwórz postać własnego kłobuka,
- Laboratorium Dextera – ciekawe eksperymenty
chemiczne pod okiem opiekuna,
- Rozgrywki Młynik CUP – piłkarskie rozrywki
drużynowe, przeciąganie liny, turnieje: piłkarzyki,
ping-pong, zręcznościowy tor przeszkód , walka na
balonowe miecze, turniej xbox kinect oraz najważniejszy mecz turnusu: kadra kontra koloniści,
- skarb twierdzy szyfrów - nauczymy się różnych
sposobów szyfrowania wiadomości. Ruszymy
w teren, by za pomocą tajemniczych wskazówek
odnaleźć klucz do ukrytego skarbu,
- ekopodchody - czeka na Was wielka przygoda
w lesie. Zostaniecie podzieleni na dwa zespoły.
Uciekający zostawia za sobą ślady w postaci wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać w trakcie
pogoni,
- ringo i freezby - świetna zabawa w parach lub
zespołowa, sprawdzicie swoją zręczność i refleks,
- wieczór quizów i talentów - sprawdzimy swoją
wiedzę o popularnych bohaterach i bohaterkach
bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego
i małego ekranu. Pokaz talentów,
- kreatywne zajęcia plastyczne - podwodny świat
ryb, tęczowe dłonie, body painting – malowanie
tatuaży,
- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i chleba,
- dyskoteki i pidżama Party – letni karnawał!

KOLONIA
9-13 LAT

OBÓZ
14-17 LAT

CENA:

1565

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/18 05.07-15.07.2018
KSWK2/18 16.07-26.07.2018
KSWK3/18 07.08-17.08.2018

TAJEMNICE FORTÓW
SWINOUJSCIA
POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY
Świnoujście, Międzyzdroje

ZAKWATEROWANIE

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

WYŻYWIENIE

Świnoujście

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

PROGRAM
- wycieczka do Heide Parku k/Hamburga (Niemcy),
największego parku rozrywki w północnej części
Niemiec, o powierzchni 85 ha (otwarty w 1978 r.).
Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwarantuje
niezapomnianą wycieczkę! 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 Damonen,
Mountain Rafting, Big Loop, i wiele innych fantastycznych atrakcji dla każdego! (wstęp płatny indywidualnie ok. 22 euro),
- spacer po Świnoujściu - promenada nadmorska
z muszlą koncertową, Terminal Promowy - jeden
z najnowocześniejszych na Bałtyku,
- wycieczka do Międzyzdrojów: molo o długości
395 m, Promenada Gwiazd - tu możesz porównać
swoją dłoń z dłońmi gwiazd filmowych,
- wizyta w Wiosce Wikingów, gdzie na kilka chwil
przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Tu wszystkiego można dotknąć, założyć hełm i zakręcić kołem garncarskim. Poza tym warsztaty pisania gęsim
piórem, strzelanie z łuku i musztra wczesnośredniowieczna. Te wszystkie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy się tu zręczność,
czas i orientacja w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki z różnymi dodatkami),
- wizyta w Forcie Gerharda - szkolenie wojskowe
przeprowadzone przez Pruskiego Komendanta
- próba ciemności, wojskowa musztra, pomyślne przejście szkolenia kończy się pasowaniem na
kadeta. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek,

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych 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.

- spacer do Wiatraka - wizytówki Świnoujścia,
- Szlakiem Fortów Świnoujścia - gra terenowa Fort
Anioła. Zadania umysłowe i sprawnościowe - dzięki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu
podbijecie niezdobyte dotąd forty, podsumowanie
gry, wręczenie nagród dla najlepszej drużyny,
- 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,
- wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki,
kalambury, wybory Miss i Mistera,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki.
* 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).
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE:
- Legoland (Dania) - całodzienny pobyt w duńskim
Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od osoby 200 zł
+ 44 euro.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE

Wstęp do Heide Parku - ok.22 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników
obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 150 zł
Elbląg 140 zł
Gdańsk 140 zł
Katowice 180 zł

Koszalin 120 zł
Olsztyn 90 zł
Poznań 130 zł
Słupsk 110 zł

Szczecin 50 zł
Tczew 130 zł
Warszawa 180 zł
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KOLONIA
10-16 LAT

CENA:

1565

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KRWL1/18 13.07-23.07.2018
KRWL2/18 17.07-27.07.2018

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy ADRIA www.owadria.pl położony
ok. 20 m od plaży. Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na
terenie obiektu znajdują się: basen, stołówka, świetlica
z TV, stółdo tenisa, boisko do siatkówki, koszykówki,
sala dyskotekowa, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

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

REWAL
Militarna Przygoda
POMORZE ZACHODNIE
Rewal, Tropical Islands

Militarna Przygoda

Ten obóz to prawdziwe wyzwanie dla dziewcząt i chłopców z charakterem, wielbicieli survivalu i ekstremalnych przygód. Jego uczestnicy, pod czujnym okiem oficerów Wojska Polskiego i Legii Cudzoziemskiej
otrzymają namiastkę tego, czym jest służba w jednostkach specjalnych. Nie zabraknie też czasu na wodne
szaleństwa w Tropical Islands oraz błogie leniuchowanie na piaszczystej plaży.

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

WYDATKI PROGRAMOWE

- sprawnościowy wojskowy tor przeszkód, OSF
zwany „małpim gajem”, strzelanie sytuacyjne, identyczne jak wykonują pododdziały rozpoznawcze
i zmechanizowane,

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, opieka ratownika
przy basenie.

Wstęp do Tropical Island ok. 25 euro, quady 10 minut
20 zł , 20 minut 35 zł. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

-zajęcia linowe – skrzynki, 100 m zjazd na linie,
ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne,
- gra taktyczna „ OMAHA” i „SNAJPER”, bytowanie
i survivall, grochówka wojskowa,

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, kieszonkowe. Zajęcia na
poligonie: buty „do zniszczenia”.

- przejazd wojskowym transporterem 6X6 URAL
w ciężkim terenie,

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

- paintball-100 sztuk amunicji-różne scenariusze,
pole z jeżdżącymi czołgami ,bunkrami, okopami,
wrakami samochodów,

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 150 zł Koszalin 100 zł
Elbląg 120 zł
Olsztyn 90 zł
Gdańsk 130 zł
Poznań 120 zł
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PROGRAM
ABC żołnierza: rekruci zostają żołnierzami, czeka
ich musztra, sztuka kamuflażu oraz szkolenie militarne a w nim:

Słupsk 100 zł
Tczew 120 zł
Warszawa 180 zł

- zakładanie min i rozminowywanie terenu,
- orientering – praca z mapą,
- składanie i rozkładanie karabinka AK-47,

- pokonywanie przeszkód wodnych trawersowanie
bagien,
- warty i nocna gra taktyczna „SPADOCHRONIARZ”, zajęcia z wykorzystaniem noktowizji,
- samoobrona – krav maga,
- obsługa armaty S-60,
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2 –
zapoznanie ze sprzętem,

- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych,
- poszukiwanie skarbów – niespodzianek oraz min
przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu,
Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty przeszkolenia wojskowego w zakresie A1 oraz
płytkę ze zdjęciami i filmikami.
- wycieczka autokarowa do Tropical Islands koło
Berlina – największego w Europie tropikalnego
świata rozrywki. Czekają Was spacery po plaży
Morza Południowego, baseny i liczne zjeżdżalnie
(wstęp płatny indywidualnie ok. 25 euro),
- piesza wycieczka do Trzęsacza z ruinami kościoła
– zabytek na skalę europejską,
- przejażdżka quadami po torze ( płatne indywidualnie 10 minut – 20 zł, 20 minut – 35 zł ),
- spacer Aleją Zakochanych z postaciami Romea
i Julii i Małego Księcia i Róży, sesja zdjęciowa na
platformie widokowej,
- kąpiele w basenie 1-2 godz. dziennie,
- ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- turnieje sportowe – siatkówka, piłka nożna , ringo,
freezby, badminton,
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- dyskoteki,
- plażowanie i kąpiele w morzu.

OBÓZ
10-16 LAT

CENA:

1365

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KKOL1/18 07.08-17.08.2018

kolobrzeg
aktywnie nad MORZEM
POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY
Kołobrzeg, Tropical Islands

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 tenisa, piłkarzyki.

WYŻYWIENIE

Kołobrzeg

Miasto portowe, uzdrowiskowe, z pięknymi plażami i tradycjami wojskowymi. Czeka Was nie lada wyzwanie
na poligonie wojskowym w Trzebiatowie, relaks na plaży i basenach w Tropical Islands oraz wiele innych
atrakcji. Zachęcamy do spędzenia z nami wakacji.

PROGRAM
- wycieczka do Tropical Islands koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca
obszar 66 tys. m². Czekają Was spacery po plaży
Morza Południowego, ekspedycja po lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne (wstęp płatny
indywidualnie ok. 25 euro),
- Wojskowe szkolenie na poligonie w Trzebiatowie
prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy, a w programie:
- malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się
w kamizelki taktyczne,
- manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy
tor przeszkód OSF – ,,małpi gaj”,
- strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintballowych lub ASG ,
- techniki linowe - ścianka wspinaczkowa, techniki
alpinistyczne,
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2, średniowieczna osada Piastów – „historia na żywo”
zawody i pojedynki z wykorzystaniem 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,

- wycieczka do Fortu Ujście - związanej z nim
Latarni Morskiej i Portu Jachtowego,
- spacer po Kołobrzegu, molo, latarnia morska,
Stare Miasto, park zdrojowy,
- udział w otwartych imprezach rozrywkowych
organizowanych przez Urząd Miasta w Kołobrzegu,
- zajęcia plastyczne: pocztówka z Kołobrzegu wykonana różnymi technikami z udziałem naturalnych
materiałów (piasek, muszelki, szyszki), tworzenie
witraży o tematyce morskiej,
- pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze
fryzury i makijaże,
- dzień kolonisty - wychowawcy oddają władzę
w ręce kolonistów. Dzień kończy się apelem i wręczaniem przez „jednodniowego władcę” nagan i pochwał dla swoich podopiecznych,
- gry integracyjne: biegany tenis stołowy,
zbijany, dwa ognie, do pięciu podań, poczta kolonijna, kalambury, wieczór talentów, prawda czy fałsz
- kto zbierze najwięcej słodkich niespodzianek dla
swojej drużyny,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych 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, realizacja
programu, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE

Wstęp do Tropical Island ok. 25 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników
obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 150 zł
Elbląg 110 zł
Gdańsk 100 zł
Koszalin 70 zł

Kraków 200 zł
Olsztyn 80 zł
Poznań 140 zł
Słupsk 80 zł

Tczew 90 zł
Warszawa 160 zł
Malbork 100 zł
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KOLONIA
7-11 LAT

CENA:

1395

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KKRM1/18 12.07-22.07.2018
KKRM2/18 23.07-02.08.2018

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny POSEJDON
www.posejdon.oit.pl położony ok. 300 m od morza.
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 całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie
- kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.

TRANSPORT

krynica morska
kopalnia talentów
POMORZE GDAŃSKIE
Krynica Morska

Krynica Morska

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

PROGRAM

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.

- pamiątki z bursztynem warsztaty – uczestnicy
samodzielnie wykonują pamiątki zawierające
bursztyn: mydełka glicerynowe, serduszka, kształtki. Każdy podczas zajęć wykona 3 pamiątki,

- malowanie twarzy i tworzenie własnych tatuaży,

ŚWIADCZENIA W CENIE

- własnoręczna biżuteria - tworzenie biżuterii
z makaronu, słomek, kolorowej bibuły, cekinów,
będącej dodatkiem do zaprojektowanego stroju,

- wieczór Quizów – sprawdzimy swoją wiedzę
o popularnych bohaterach i bohaterkach bajek oraz
animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu,

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

- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy, państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. Koszulka lub torba lniana do pomalowania
na zajęciach z projektowania

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 110 zł Koszalin 110 zł
Elbląg 70 zł
Olsztyn 70 zł
Gdańsk 80 zł
Poznań 120 zł

Słupsk 100 zł
Tczew 50 zł
Warszawa 160 zł

- pokaz wykonanych projektów - sesja zdjęciowa,
- zdrowo i kolorowo - wesołe kanapki. Daj ponieść
się swojej wyobraźni i udekoruj potrawy tak jak
chcesz. Przygotowywanie prostych i kolorowych
potraw, zasady zdrowego odżywiania i zachowania
przy stole, nakrywania i dekorowania stołu,
- kreatywne zajęcia plastyczne - podwodny świat
ryb, malowanie po mleku, tęczowe dłonie,
- ringo i freezby - świetna zabawa w parach lub
zespołowa, sprawdzicie swoją zręczność i refleks,
- wodna bitwa balonowa,
- off camera – stwórzcie swój własny teledysk
kolonijny do znanych utworów muzycznych,
- ping-pong show - zawody w singlach, deblach,
dziewczynki kontra chłopcy,
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- scrapbooking - własnoręczne wykonanie kartki
z wakacji przy użyciu klasycznych materiałów
takich jak: kartka, papier, pieczątka z dodaniem
elementów znalezionych na plaży. Stwórz swoją
wymarzoną kartkę,

- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka, spinacze, kolorowy detektyw, krążące pudełko,

- zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra
kadra kolonijna,
- Neptunalia - chrzest kolonijny,
- rejs statkiem do Fromborka – Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, Wieża
Dzwonnicza z wahadłem Foucoulta, zwiedzanie
z przewodnikiem w formie zabawy,
- Wielki Finał Małych Gigantów! Czas na prezentację talentów, rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie
dyplomów i podsumowanie wydarzeń kolonijnych
- ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcia,
- plażowanie i kąpiele w morzu - oczywiście przy
pięknym słońcu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, z programem
skeczowym i piosenkarskim,
- dyskoteki.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA REALIZOWANA
PRZY MIN. 25 OSOBACH:
Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia – koszt
wycieczki od osoby 55 zł.

OBÓZ
10-15 LAT

CENA:

1420

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KKRS1/18 12.07-22.07.2018
KKRS2/18 23.07-02.08.2018

krynica morska
przygodA z manga,
POMORZE GDAŃSKIE
Krynica Morska

Krynica Morska

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

PROGRAM
- Poznanie Kultury Japońskiej: kim byli samuraje
i gejsze, ikebana- sztuka układania kwiatów,
origami - sztuka wyobraźni, tworzenie bez użycia nożyczek i kleju, ceremonia parzenia i picia
herbaty,
- konkurs jedzenia pałeczkami,
- japoński street fashion - oryginalna moda
japońskich nastolatków,
- animeday - seans japońskich animacji,
- szybki kurs tworzenia mangi - rysowanie
komiksów,

- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- ringo i freezby - świetna zabawa w parach
lub zespołowa, sprawdzicie swoją chwytność
i refleks,
- wodna bitwa balonowa,
- zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra
kadra kolonijna,
- własnoręczne wykonywanie biżuterii,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,

- wybór japońskiej miss i mistera,

- plażowanie i kąpiele w morzu,

- podstawy pisma japońskiego - malowanie koszulek,

- kalambury,

- dzień japońskich gier i zabaw - konkurs japońskiej łamigłówki umysłowej - sudoku, zabawa
fukuwarai– rysowanie przy zasłoniętych chustą
oczach, mikado - kto zbierze najwięcej drewnianych patyczków?
- rejs statkiem do Fromborka – Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, Wieża Dzwonnicza z wahadłem Foucoulta,
zwiedzanie z przewodnikiem w formie zabawy,

- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA REALIZOWANA PRZY MIN. 25 OSOBACH:
Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia – koszt
wycieczki od osoby 55 zł.

ZAKWATEROWANIE

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

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych 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, realizacja
programu, opieka wychowawców.

UWAGI

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

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 110 zł Koszalin 110 zł
Elbląg 70 zł
Olsztyn 70 zł
Gdańsk 80 zł
Poznań 120 zł

Słupsk 100 zł
Tczew 50 zł
Warszawa 160 zł

- ping-pong show - zawody w singlach, deblach,
dziewczynki kontra chłopcy,
- off camera - stwórzcie swój własny teledysk
kolonijny do znanych utworów muzycznych,
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OBÓZ
OD 13 LAT

CENA:

1400

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OCAL1/18 12.08-18.08.2018

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy SKAUT
www.skaut.tp1.pl położony 500 m od morza (plaża zachodnia). Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: stołówka, świetlica z TV SAT,
boisko do siatkówki i koszykówki.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas
całodziennych wycieczek suchy prowiant.
Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT
Autokar z Bydgoszczy - opieka wychowawcy lub konwojenta. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 14.00.
ŚWIADCZENIA W CENIE
6 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, opieka wychowawców, trenerzy Calisthenics Academy.
UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: dokument
tożsamości: legitymacja lub dowód osobisty, obuwie i strój sportowy, odzież i obuwie na zajęcia terenowe, strój kąpielowy,
krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy,
kieszonkowe.
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CALISTHENICS
ACADEMY
USTKA

Calisthenics Academy

Calisthenics Academy

Calisthenics Academy to największa organizacja w Polsce, zajmująca się wschodzącą dyscypliną sportową, jaką jest kalistenika lub inaczej street workout. Specjalizuje się w prowadzeniu grupowych treningów
ogólnorozwojowych właśnie z zakresu kalisteniki, która jest aktywnością fizyczną bazującą w dużej mierze
na treningu siłowym, opartym o wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała, takich jak
pompki, brzuszki, przysiady, czy podciągnięcia w wielu najróżniejszych kombinacjach. Ćwiczenia te pozwalają zbudować tzw. „siłę funkcjonalną”, ukazującą pełen potencjał sprawności organizmu. Zapraszamy na
obóz łączący w sobie wypoczynek, rekreację i dużą ilość treningów. W czasie tygodniowego turnusu uczestnicy skupią się na nauce elementów treningu kalistenicznego, doskonaleniu posiadanych umiejętności oraz
integracji szerokiego środowiska osób skupionych wokół kalisteniki, street workoutu oraz klubu Calisthenics
Academy.

PROGRAM
- treningi kalisteniki na hali sportowej
(30 godzin w turnusie),
- rejs statkiem po morzu: stylizowany na
XVII wieczny galeon statek DRAGON,
który powstał na bazie wojskowego
holownika. Na dziobie statku znajduje się galion przedstawiający smoka.
Cała jednostka została bardzo ciekawie
zaprojektowana, ozdobiona ornamentami i rzeźbami. Morska przygoda w pirackim stylu trwa 40 min.
- wycieczka do Słowińskiego Parku
Narodowego: przejażdżka meleksami z Łeby do Rąbki, spacer na szczyt
Wydmy Łąckiej (30 m), z którego podziwiać można prawdziwie pustynny
krajobraz, a także ogrom jeziora Łebsko
jak i błękit Morza Bałtyckiego; Muzeum
Wyrzutnia Rakiet na byłym niemieckim
poligonie doświadczalnym testującym
w tym miejscu rakiety bojowe,

- Park Wodny w Redzikowie: czekają
baseny sportowe i rekreacyjne, rwąca
rzeka, bicze wodne, gejzery, leżanki do
wodnych masaży, jacuzzi,
- zwiedzanie Ustki: Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela, Skwer im. Jana
Pawła, Port i molo, Czerwona Szopa
(dawna baza ratowników), Latarnia Morska, Promenada Nadmorska, Usteckie
Łazienki, Dworzec PKP,
- spacer plażą do Orzechowa – osady
letniskowej położonej na klifie, przy ujściu rzeki Orzechówki. Podziwianie widoków z 48 m wieży widokowej,
- plażowanie i kąpiele w morzu
- gry i zabawy sportowe

KOLONIA
10-15 LAT

CENA:

1455

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KWLA1/18 11.07-21.07.2018

wladyslawowo
aktywnie NAD MORZEM
POMORZE

Władysławowo, Łeba

Władysławowo

Miasto położone nad morzem Bałtyckim i nad zatoka Pucką, u nasady Półwyspu Helskiego, nad szeroką
i piaszczystą plażą. Na uczestników czekają zajęcia sportowe i rekreacyjne, animacje, zabawa w parku wodnym i dyskoteki.

PROGRAM
- 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 polskiego
wybrzeża, park zręcznościowo-linowy Małego
Pirata, Gaj Małego Pirata na Galeonie Wodnik,
Woliery z ptakami strefy przybrzeżnej, 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,

- spacer po Władysławowie, Port Rybacki,

- przejazd meleksami na ruchome wydmy
w Słowińskim Parku Narodowym, zwane często
polską Saharą, spacer z przewodnikiem,

- ognisko z pieczeniem kiełbasek,

- wycieczka do Cetniewa - zwiedzanie Alei
Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich polskich sportowców, godzinny
pobyt na basenie,

- dyskoteka z DJ!

- Muzeum Iluzji ”Magiczny zawrót głowy”
- SAM DOTYKASZ, KRĘCISZ, UKŁADASZ
i PRZESTAWIASZ, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej - to miejsce, w którym każdy znajdzie
coś dla siebie. Interaktywne eksponaty, trochę
nauki a przede wszystkim dobra zabawa,
- Muzeum Motyli – prywatna kolekcja licząca
ponad 5000 okazów,
- wejście na Wieżę Widokową we Władysławowie – podziwianie panoramy miasta,

- konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss
i Mistera,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- wodna bitwa balonowa,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka nożna - kadra kontra koloniści,

- program animacyjny, zajęcia sportowe,

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA REALIZOWANA PRZY MIN. 25 OSOBACH:
- Park Linowy TARZAN PARK
Trasa żółta dla dzieci powyżej 110 cm wzrostu
– 22 zł/osoba. Trasa czerwona, niebieska, czarna dla osób powyżej 140 cm wzrostu – koszt
wycieczki od osoby 30 zł.
- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni +
Okręt – Muzeum ORP „Błyskawica” - koszt
wycieczki od osoby 45 zł.

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat DALIA www.dalia.kamykhome.cba.pl lub
Maszoperia położony ok. 300 m od morza. Pokoje
3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują
się: stołówka, 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 całodziennych 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, realizacja
programu, opieka wychowawców.

UWAGI

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

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 140 zł
Elbląg 90 zł
Gdańsk 60 zł
Toruń 120 zł

Koszalin 80 zł
Olsztyn 90 zł
Poznań 140 zł
Malbork 80 zł

Tczew 80 zł
Warszawa 150 zł
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OBÓZ
9-15 LAT

CENA:

1385

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KOJA1/18
KOJA2/18
KOJA3/18
KOJA4/18
KOJA 5/18

25.06-05.07.2018
06.07-16.07.2018
17.07-27.07.2018
28.07-07.08.2018
08.08-18.08.2018

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat BOROWIK** www.borowik.com.pl (lub inny
o podobnym standardzie), 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, koszykówkę 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 + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie
- obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant
na drogę powrotną.

TRANSPORT

Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje program na miejscu.
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, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód
osobisty, 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 filtrem, nakrycie głowy,
kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 215 zł
Bydgoszcz 115 zł
Konin 165 zł
Gdańsk 175 zł
Koszalin 195 zł
Kraków 155 zł
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Olsztyn 165 zł
Poznań 95 zł
Kutno 135 zł
Szczecin 205 zł
Tczew 175 zł
Warszawa 175 zł

Wrocław 85 zł
Toruń 135 zł
Włocławek 155 zł
Lublin 195 zł
Łódź 155 zł

Sladami ducha
karkonosza
PRAGA, DREZNO,
SKALNE MIASTO
Jagniątków k/Szklarskiej Poręby

Urokliwa miejscowość, położona u stóp Karkonoszy, pomiędzy Szklarską Porębą a Karpaczem, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych. Charakterem swym przypomina małe górskie
miasteczko. Rozpościera się stąd przepiękny widok na okalające szczyty gór. Blisko położony Karkonoski Park Narodowy stanowi wielką atrakcję dla zapalonych miłośników pieszych
wędrówek.

PROGRAM
- wycieczka do Pragi (Czechy) - 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 Drezna (Niemcy) - Zwinger, Zamek, Galeria Starych mistrzów, Frauenkirchen
– 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. W drodze powrotnej: Krzeszów –
Europejska Perła baroku oraz Chełmsko Śląskie
– dom tkaczy z pocz. XIX w.
- wycieczka do Liberca (Czechy) - spacer pięknymi uliczkami starego miasta, wizyta w IQlandii
- nowoczesnym centrum nauki z planetarium,
Aquapark w Centrum Babylon; kompleks skoczni narciarskich w Harrachovie, Muzeum Biżuterii i Szkła w Jablonecu
- wycieczka do Szklarskiej Poręby - zwiedzanie
miasta oraz Leśnej Huty, gdzie można zobaczyć
ręczne formowanie szkła barwionego; spacer
szlakiem KPN do Kamieńczyka - największego
wodospadu w Karkonoszach, piesze przejście
na Krucze Skały,
- wyprawa do Karpacza – spacer i wizyta Świątyni Wang oraz zdobycie góry Chojnik, na szczycie którego czeka średniowieczny zamek pełen

tajemnic i legend,
- Przesieka - malowniczy Wodospad Podgórnej, Waloński Kamień, Dziurawa Skałę, podziwianie przepięknej, dzikiej przyrody i spacer
w ogrodzie japońskim Siruwia,
- Jelenia Góra - stare miasto, ratusz, wieża na
wzgórzu B. Krzywoustego,
- „podejdź no do płota…” wycieczka do Lubomierza, gdzie znajduje się Muzeum Kargula
i Pawlaka - bohaterów kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego, zapora wodna w Pilichowicach, Zamek Czocha,
- Termy Cieplickie - zaszalejemy w „cebuli” i na
zjeżdżalniach (1 wejście),
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
i w hali sportowej: piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, ringo, kometka,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
- Tropical Islands k/Berlina – 8 godzinny pobyt
na Tropikalnych Wyspach. Koszt wycieczki od
osoby 95 zł + 25 euro.

KOLONIA
9-15 LAT

CENA:

1285

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KPMT1/18
KPMT2/18
KPMT3/18
KPMT4/18
KPMT5/18
KPMT6/18

MALI
TATERNICY
PODHALE

Tatralandia, Zakopane, Spływ Dunajcem, Morskie Oko

Biały Dunajec k/Zakopanego

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

PROGRAM
- Energylandia – ogromny, nowoczesny kompleks
rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego typu w Polsce.
Na 26 ha znajduje się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń. Duża dawka adrenaliny i niesamowitych wrażeń!

w Polsce położony u stóp Giewontu - wejście na
kompleks skoczni narciarskich, Krupówki,

- Tatralandia - największy aquapark w środkowej
Europie: 11 basenów termalnych z aquapontonami,
wodnymi ścianami wspinaczkowymi, gejzerami
i prądami wodnymi, 27 rur i zjeżdżalni o łącznej długości ok. 1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej
strome na Słowacji: Anakonda i Free Fall,

- baseny termalne na Polanie Szymoszkowej
w Zakopanem (1 wejście),

- 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 (zwiedzanie) oraz zaporę wodną
w Czorsztynie,
- wjazd kolejką na Butorowy Wierch - znakomity
punkt widokowy na panoramę Tatr, przejście malowniczym krajobrazowo szlakiem na Gubałówkę,
- Dolina Kościeliska – przyjemna, spacerowa trasa
Kiry-Wyżnia Kira Mietusia-Lodowe Źródło-Polana
Pisana-Schronisko na Hali Ornak, po drodze Jaskinia Mroźna – przejście ok. 1 km wśród fantastycznych form skalnych,
- 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,
- Zakopane - największy ośrodek turystyczny

- wycieczka Doliną Rybiego Potoku do Morskiego
Oka,

- pokaż co potrafisz i zostań idolem – wieczór talentów,
- mini olimpiada sportowa - turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej,
- filmowa słodka chwila - seans filmowy z kubkiem
kiślu lub budyniu,
- pamiątka z gór - malowanie widoków na kamieniach,
- inżynier/budowniczy - zespołowa budowa mostu
z kamieni w potoku, bitwa wodna butelkowa,
- piesza wycieczka po okolicy – podziwianie krajobrazów i charakterystycznej zabudowy góralskiej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
- relaks i kąpiele wodne w Termach „Gorący Potok” w Szaflarach. Koszt wycieczki od osoby 35 zł
(1,5 godziny).

25.06-05.07.2018
06.07-16.07.2018
17.07-27.07.2018
28.07-07.08.2018
08.08-18.08.2018
18.08-28.08.2018

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat STANISŁAWA www.stanislawa.pl (lub inny
o podobnym standardzie). Pokoje 4,5,6-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 całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie
- kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.

TRANSPORT

Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje program na miejscu.
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, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE

Wstęp do Tatralandii - 22 euro od 6 do11 roku życia,
24 euro powyżej 12 roku życia. Wydatki programowe
są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

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 filtrem, nakrycie głowy, kieszonkowe. W zależności od
pogody i kondycji dzieci trasa górska może ulec zmianie
(np. zamiast Doliny Kościeliskiej – Dolina Strążyska).

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami,
autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy
min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik
koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 205 zł
Bydgoszcz 165 zł
Konin 125 zł
Gdańsk 195 zł
Koszalin 195 zł
Kraków 75 zł
Olsztyn 165 zł

Poznań 145 zł
Włocławek 135 zł
Kutno 135 zł
Lublin 115 zł
Szczecin 205 zł Łódź 115 zł
Tczew 185 zł
Warszawa 155 zł
Wrocław 115 zł
Toruń 135 zł
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KOLONIA
10-15 LAT

CENA:

1475

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KWIS1/18 06.07-16.07.2018
KWIS2/18 17.07-27.07.2018

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy Kłos www.klos.wisla.pl . Pokoje
4,5-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, boisko do piłki nożnej, sala
dyskotekowa, stół do tenisa, piłkarzyki, siłownia, miejsce na ognisko i grilla, Wi-Fi na terenie obiektu.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych 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, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy lokalni.

WYDATKI PROGRAMOWE

Wstęp do Oceanarium - Tropicarium - ok. 30 zł, Park
Wodny Tropikana - 18 zł ( dzieci do lat 14) i 36 zł ( dzieci
powyżej 14 lat) . Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach. Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 140 zł Koszalin 180 zł
Gdańsk 180 zł
Mława 120 zł
Katowice 50 zł
Olsztyn 120 zł

20

Poznań 135 zł
Tczew 150 zł
Warszawa 130 zł

wisla - miasto
Skoczków
BESKID ŚLĄSKI
Wisła, Budapeszt

Wisła

Perełka Beskidu Śląskiego, miejscowość Adama Małysza, znana z wielu ciekawych miejsc, które koniecznie
trzeba zobaczyć. To nie tylko wędrówki szlakami górskimi ale również wspaniała zabawa w Energylandii,
Westernowym Miasteczku Twinpigs i wizyta w Oceanarium w Budapeszcie.

PROGRAM
- wycieczka autokarowa do Budapesztu – stolicy
Węgier, gdzie zobaczymy m.in.: Wzgórze Zamkowe
z Basztą Rybacką, gotycki Kościół Macieja, dziedziniec Zamku Królewskiego, Wzgórze Gellerta
z Cytadelą i 14-metrową Statuą Wolności, Plac
Bohaterów, Park Miejski, Oceanarium-Tropicarium
(wstęp płatny indywidualnie 1900 HUF ok. 30 zł),
- wycieczka do Energylandii - największego
w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki, gdzie na
26 hektarach znajduje się aż 57 różnych atrakcji.
To kraina radości i zabawy podzielona na 3 strefy
(dla najmłodszych, familijna i ekstremalna). Dużej
dawki adrenaliny i niesamowitych wrażeń dostarczy przejażdżka Dragon Roller Coasterem mającego wysokość 7 piętrowego wieżowca!!! Na terenie Parku znajdują się również teatry i amfiteatry,
na których każdego dnia artyści prezentują m.in.:
pokazy żonglerki, jazdy na motocyklach czy pokazy
pirotechniczne,
- wycieczka autokarowa Małą Pętlą Beskidzką:
zamek Prezydenta RP ( zewnątrz) – Istebna- Koniaków- Jaworzynka- Wisła Czarne – Wisła Malinka ze
skocznia narciarską im. A Małysza,
- wycieczka autokarowa do Westernowego
Miasteczka Twinpigs w Żorach z ponad 30 różnymi
atrakcjami m.in.: kuźnia kowala, cinema 5d, studio
old foto, fire show, family coaster, strzelanie z łuku
i pokazy kaskaderskie,
- piesza wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie
ze wspaniałą panoramą na Równicę, Orłową
i Skrzyczne,
- wizyta w Galerii Adama Małysza – znalazły się
w niej wszystkie najważniejsze trofea zdobyte
przez naszego mistrza m.in.: 4 kryształowe kule,
medale z mistrzostw świata w Lahti, Sapporo i Val
Di Fieme, kombinezon narciarski oraz czerwone

i żółte plastrony,
- zwiedzanie atrakcji Wisły – zameczek Habsburgów, Dom Zdrojowy z figurą Adama Małysza wykonaną z czekolady, spacer Aleją Gwiazd,
- wodne szaleństwo w Parku Wodnym Tropikana
w hotelu Gołębiewski wstęp na 1,5 h płatny indywidualnie 18 zł ( dzieci do lat 14) i 36 zł ( dzieci
powyżej 14 lat),
- ekopodchody - czeka Was wielka przygoda.
Zostaniecie podzieleni na dwa zespoły. Uciekający
zostawia za sobą ślady w postaci wskazówek oraz
zadań jakie należy wykonać w trakcie pogoni,
- scrapbooking – własnoręcznie wykonana kartka
z wakacji przy użyciu klasycznych materiałów
takich jak: kartka, papier, pieczątka z dodaniem
elementów znalezionych w terenie. Stwórz swoją
wymarzoną kartkę,
- mini olimpiada sportowa: turnieje piłki nożnej,
siatkowej, ringo i freezby,
- noc z LAMPIONAMI SZCZĘŚCIA – już dziś
pomyśl nad swoim życzeniem,
- zajęcia na siłowni wyposażonej w bieżnię, rowerki, drabinki, piłki do pilates,
- kąpiele w rzece Wisła – kaskada 3 poziomowa:
90, 60, 30 cm,
- dyskoteki.
* 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.

KOLONIA
10-15 LAT

CENA:

1465

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
KSZC1/18 15.07-25.07.2018
KSZC2/18 14.08-24.08.2018

SZCZYRK - BESKIDZKA
PRZYGODA
BESKID ŚLĄSKI
Szczyrk

Szczyrk

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

PROGRAM
- Energylandia - to ogromny, nowoczesny
kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny
tego typu w Polsce. Na 26 hektarach znajduję się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń.
Ta kraina radości i zabawy podzielona jest na
3 strefy (dla najmłodszych, familijna i ekstremalna). Dużą dawkę adrenaliny i niesamowitych wrażeń dostarczy przejażdżka
Dragon Roller Coasterem mającego wysokość 7 piętrowego wieżowca!!! Na terenie
Parku znajdują się także teatry i amfiteatry,
na których każdego dnia utalentowani
artyści prezentują pokazy artystyczne – m.in.
pokaz żonglerki, jazdy na motocyklach czy
pokazy pirotechniczne,
- Tatralandia - największy całoroczny 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 ok. 22 euro od 6 do 11 roku życia,
ok. 24 euro powyżej 12 roku życia),
- wjazd kolejką linową na Szyndzielnię przejście piesze szlakiem górskim przez Klimczok do Szczyrku,
- zwiedzanie Szczyrku – skocznia narciarska,
zespół wyciągów narciarskich, Ośrodek przygotowań Olimpijskich,

- wycieczka piesza z przewodnikiem do
Sanktuarium na Górce, przejście szlakiem do
Szczyrku Biłej , wyjście do schroniska Chata Wuja Toma na Przełęczy Karkoszczonka
i powrót Doliną Biłej,
- Scrapbooking - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych
materiałów takich jak: kartka, papier,
pieczątka z dodaniem elementów znalezionych podczas pobytu. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- nocny seans filmowy z kubkiem popcornu,
- gra świetlik polegająca na złapaniu dwóch
zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół
lotników, którzy poruszając się po polanie dają co jakiś czas krótkie świetlne znaki
sygnalizujące swoje położenie,
- turniej siatkówki,
- wieczór satyry i humoru, kalambury, wodna
bitwa balonowa,
- góralska dyskoteka w zrobionych przez
siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss
i Mistera,
- nauka gwary góralskiej z mini słownikiem,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.

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 całodziennych 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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE

Wstęp do Tatralandii - 22 euro od 6 do 11 roku życia,
24 euro powyżej 12 roku życia. Wydatki programowe
są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 uczestnikach . Za brak legitymacji szkolnej
uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 140 zł Koszalin 180 zł
Gdańsk 180 zł
Mława 120 zł
Katowice 50 zł
Olsztyn 120 zł

Poznań 135 zł
Tczew 150 zł
Warszawa 130 zł
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OBÓZ
12-16 LAT

CENA:

1285

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OBIE1/18 06.07-16.07.2018
OBIE2/18 10.08-20.08.2018
Zdjęcie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa
Baligród, Lasy Państwowe.

ZAKWATEROWANIE

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

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

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

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: paszport (fakultatywna
wycieczka do Lwowa), 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 filtrem, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO
POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami,
autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy
min. 3 osobach. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik
koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 215 zł
Bydgoszcz 235 zł
Konin 195 zł
Gdańsk 265 zł
Koszalin 265 zł
Kraków 115 zł
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Olsztyn 215 zł
Poznań 215 zł
Szczecin 315 zł
Tczew 265 zł
Warszawa 165 zł
Wrocław 165 zł

Toruń 215 zł
Włocławek 195 zł
Lublin 115 zł
Łódź 165 zł

DZIKIE
BIESZCZADY
BIESZCZADY
Bukowiec

BUKOWIEC k/Soliny

Miejscowość położona w pobliżu „bieszczadzkiego morza” czyli Jeziora Solińskiego.
Można tu aktywnie spędzić wakacje, bo dzikie Bieszczady to idealne miejsce do przeżycia
niezapomnianej przygody. Będziemy wędrować połoninami, podziwiać uroki krajobrazu, jego
malowniczość, unikatową atmosferę i klimat duchowy tych gór.

PROGRAM
- wycieczka do Polańczyka – rejs statkiem
po bieszczadzkim morzu czyli Jeziorze
Solińskim. Przejazd do Soliny – spacer po
największej w Polsce zaporze wodnej, zwiedzanie Elektrowni Wodnej wraz z wnętrzem
zapory betonowej,
- wycieczka do Sanoka – wizyta w największym najpiękniejszym Parku Etnograficznym
w Polsce, gdzie prezentowana jest kultura
polsko - ukraińskiego pogranicza Karpat oraz
ekspozycja malarstwa ikonowego, spacer po
mieście,
- 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”,
- przejażdżka bieszczadzką kolejką wąskotorową - zwiedzanie najbardziej znanych
miejscowości Bieszczad: Cisnej, Wetliny
i Ustrzyk Górnych,
- pobyt na basenach w Ustrzykach Dolnych
- basen sportowy i rekreacyjny z atrakcjami
wodnymi i zjeżdżalnią rodzinną, brodzik dla
dzieci z grzybkiem wodnym, zjeżdżalnie typu
anaconda, siłownia zewnętrzna, plac zabaw

dla dzieci, bufet letni,
- wycieczka autokarowa po „małej” i „wielkiej” pętli bieszczadzkiej,
- wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów
oraz Plenerowym Muzeum Wypału Węgla
Drzewnego w Mucznem,
- szkoła przetrwania – sztuka przetrwania
w lesie, pozyskiwanie jedzenia, prowizoryczny nocleg, zasady bezpieczeństwa i zachowania się podczas ekstremalnych sytuacji,
rozpalanie ogniska i opowieści o niedźwiedziach,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- dyskoteki.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
- Lwów – Politechnika, dawny Uniwersytet Jana Kazimierza, biblioteka Ossolineum,
pałace, ulice Gródecka, Akademicka, Piekarska, Łyczakowska, pomnik króla Daniela, zwiedzanie 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 Przemienienia Pańskiego. Koszt wycieczki od
osoby 130 zł.

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
12-18 LAT

CENA:

1995

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
ITAL1/18 07.07-18.07.2018
ITAL2/18 28.07-08.08.2018
ITAL3/18 04.08-15.08.2018

Bella italiA
WŁOCHY

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:
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 kierowców
(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, Mirabilandia
Beach), przewodnicy, metro w Rzymie, rejsy statkiem
do Wenecji - około 95 euro. Wydatki programowe są
obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL,
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie
i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 25 euro za ewentualne zniszczenia.
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Rzym, San Marino, Wenecja

Włochy

Włochy to zawsze dobry pomysł na wakacje. Można tu słodko poleniuchować leżąc na szerokiej plaży
i kąpiąc się w ciepłym morzu. Do tego liczne zabytki, piękne krajobrazy, malownicze miasteczka i wyśmienite jedzenie. To na pewno będą udane wakacje!

PROGRAM
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 noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 9: 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 Koloseum (z zewnątrz), Łuk
Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi,
Plac Hiszpański,
- wycieczka do Republiki San Marino „Antycznej Ziemi Wolności”. Spacer na Górę
Monte Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji i średniowiecznych zamków San Marino,
- wycieczka do Mirabilandii - największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej, 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- symulator 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
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 Czech lub Słowacji,
Dzień 11: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* 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).

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
14-18 LAT

CENA:

2355

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
HISZ1/18 30.06-11.07.2018
HISZ2/18 06.07-17.07.2018

VIVA ESPAÑA!
FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY
Disneyland, Barcelona, Monte Carlo, Wenecja

Hiszpania

Costa Brava gorąca jak wulkan czeka na Ciebie. Słońce, plaża i woda to wszystko czego potrzebujesz aby
odpocząć po całorocznej szkolnej pracy. W dzień plażing i smażing a wieczorem szalony relaks na parkietach
hiszpańskich dyskotek. To dla ciała, a dla ducha kilka wycieczek „must-see” po katalońskim regionie.

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na nocleg w okolice Paryża,
Dzień 2: śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie - słynne miasteczko bohaterów filmów
Disneya, z mnóstwem dodatkowych 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. Bazylika 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 indywidualnie, koszt około 23 euro), wieczorny pokaz tańczących fontann Font Magica – widowiskowy 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 morzem –
plażowanie i kąpiele, obiad, pożegnalny 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 zewnątrz), Stare
Miasto, Monte Carlo. Przejazd na obiadokolację
i nocleg w okolice Wenecji,
Dzień 11: śniadanie, przejazd do Wenecji (postój
9 godzin). Rejs statkiem po Lagunie 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.
* 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).
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
realizowana 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 skalistego
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 Costa
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.

ZAKWATEROWANIE

Hotel ROGER de FLOR PALACE**** w Lloret de Mar
(lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu,
pokoje 3,4-osobowe łazienkami. Położony na wzgórzu,
w spokojnej części miasta, 200 m od morza. Wyposażenie pokoju: klimatyzacja, TV Sat, sejf (płatny), balkon.
Na terenie obiektu: basen, taras słoneczny z widokiem
na morze, recepcja, sejf w recepcji (płatny), restauracja
główna, lobby bar, bar przy basenie, internet (płatny).
Podczas noclegów tranzytowych hotele ** i ***.

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 kierowców
(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. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego
uznania (nasza sugestia to min. 50 euro).

Marineland – park wodny z pokazami delfinów, fok
i papug. Koszt wycieczki od osoby 27
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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OBÓZ MŁODZIEŻOWY
12-18 LAT

CENA:

1745

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
BULG1/18
BULG2/18
BULG3/18
BULG4/18

07.07-18.07.2018
14.07-25.07.2018
21.07-01.08.2018
04.08-15.08.2018

zlote piaski
BUŁGARIA, SŁOWACJA

ZAKWATEROWANIE

Hotel Zdravets **** w Złotych Piaskach (lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 4-osobowe z łazienkami, TV- SAT, lodówką i klimatyzacją. Położony ok. 200 m od plaży i nadmorskiej promenady. Na
terenie obiektu: basen, restauracja, WI-FI w holu przy
recepcji, bar przy basenie i lobby bar, recepcja, kantor
wymiany walut, mini market. Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele .

Wielki Meder, Złote Piaski, Warna

Bułgaria

Wybrzeże Morza Czarnego to słońce, piękne plaże, baseny, dyskoteki, mnóstwo butików. Złote Piaski to
z kolei jeden z najbardziej znanych kurortów w Europie. Położony jest ok. 20 km od Warny - miasta będącego ważnym ośrodkiem kulturalno-naukowym i turystycznym. Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony
czas, pełen atrakcji, który na zawsze pozostanie w pamięci.

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 kierowców
(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, opiekawychowawców, opieka
medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE:

Wstępy (m.in. Muzeum Warneńczyka, Park Wodny
Aquapolis, Park Wodny Wielki Meder), opłata klimatyczna, dodatkowy obiad na Słowacji i w Złotych
Piaskach - około 65 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać obowiązkowo:
dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
to min. 50 euro).

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd na Słowację,
nocleg,

- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,

Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na basenach termalnych w Wielkim Mederze z 9 basenami krytymi i odkrytymi z licznymi zjeżdżalniami
o temperaturze wody nawet do 38 stopni Celsjusza, obiadokolacja. Nocny przejazd do Bułgarii,

Dzień 10: śniadanie, pobyt w parku wodnym Aquapolis – w stylu śródziemnomorskim i mauretańskim, z licznym basenami, zjeżdżalniami, jacuzzi,
fontannami, wodospadami i wieżami, ostatnie
wspólne obozowe zdjęcie, obiad. Wyjazd z Bułgarii,
nocny przejazd przez Rumunię,

Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu,
przyjazd do Bułgarii. Zakwaterowanie, 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) – 2 bezpłatne wstępy na show!!, program
do wyboru: Hip Hop Party – najpopularniejsza dyskoteka wśród obcokrajowców. Prawdziwy hit 2015
roku, Electro Wonderland – muzyka elektroniczna
w bajkowej scenerii, Dj-e z całego świata również
z Polski, „Bad Taste” Party - impreza w specjalnych
strojach i makijażach, Sticker Party – uczestnicy
wymieniają się naklejkami otrzymanymi przy wejściu, co tworzy zabawne kombinacje,
- wycieczka autokarowa do Bałcziku - miasto położone nad morzem otoczone wapiennymi skałami
z pięknym ogrodem botanicznym rumuńskiej królowej Marii Koburg i letnią rezydencją. Przylądek
Kaliakra - wąski kilkukilometrowy cypel z pozostałościami rzymskich budowli. Można tu spotkać
dziko żyjące delfiny,
- wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
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- wycieczka do Warny – centrum bułgarskiej turystyki , zwiedzanie: Starego Miasta i Mauzoleum
Warneńczyka, wybudowane w miejscu historycznej
bitwy pod Warną (1444 r.),

Dzień 11: przyjazd na Słowację, obiadokolacja,
nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* 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).
IMPREZY FAKULTATYWNE - realizowane 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
27 euro.

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
12-18 LAT

CENA:

1755

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
GROL1/18
GROL2/18
GROL3/18
GROL4/18

07.07-18.07.2018
14.07-25.07.2018
21.07-01.08.2018
28.07-08.08.2018

u stóp olimpu
GRECJA, WĘGRY, CZECHY, SŁOWACJA
Riwiera Olimpijska, Skiathos, Meteory, Waterland

Grecja

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

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji,
zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach termalnych
w Wielky Meder, kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Grecji,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu,
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 - malowniczo usytuowanych klasztorów pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, wizyta w wytwórni ikon,
- mini Olimpiada Sportowa na wesoło,
- nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego przez
nas zorbą,
- wypoczynek nad morzem,

- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki,
Dzień 10: śniadanie, wypoczynek nad morzem –
plażowanie i kąpiele, obiad, pożegnalny 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, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* 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).
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA - realizowana
przy min. 10 uczestnikach (deklarację uczestnictwa
w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
- Ateny - największy grecki port Pireus, Stadion
Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk
Hadriana, Akropol, ruiny Biblioteki Hadriana,
Katedra Ateńska, zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze powrotnej Termopile
- miejsce słynnej bitwy Greków z Persami. Koszt
wycieczki od osoby 40 euro.

ZAKWATEROWANIE

Hotel NAYSIKA *** w Litochoro Plaza (lub inny
o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 4,
5-osobowe z łazienkami i ręcznikami ( ręczniki plażowe
we własnym zakresie), klimatyzacją sterowaną indywidualnie. Położony około 250 m od morza. Na terenie
obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy,
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 - obiadokolacja, ostatnie - kolacja. Wyżywienie w pozostałe dni
- patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców
(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, opiekawychowawców.

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 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. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu
przyjazdu do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna
w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.
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OBÓZ
12-18 LAT

CENA:

1985

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
CHOR1/18
CHOR2/18
CHOR3/18
CHOR4/18

30.06-11.07.2018
07.07-18.07.2018
14.07-25.07.2018
21.07-01.08.2018

SKARBY CHORWACJI
ZAKWATEROWANIE
Hotel ARKADA**+ w Stari Grad (lub inny
o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 3-osobowe z łazienkami i TV. Hotel otoczony sosnowym lasem, śródziemnomorskimi roślinami i drzewkami oliwnymi. Położony 20 m od
morza. Na terenie obiektu: basen z wodą morską, restauracja, salon wypoczynkowy. Podczas
noclegów tranzytowych hotele lub hostele.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji.
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz
program.
TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (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, opiekawychowawców.
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. Nieobowiązkowe kieszonkowe,
każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna
w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

28

CHORWACJA

Trogir, Split, Wyspy Hvar I Brać, Jeziora Plitwickie

Chorwacja

Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Chorwacji odnajdziemy
wiele doskonale zachowanych zabytków z okresu cesarstwa i poczujemy zapomnianą potęgę jego doskonałości. Zauroczy nas starówka Trogiru, wspaniały Dubrownik, a także pałac Dioklecjana w Splicie. Chorwacja
urzeka krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga łagodnym, śródziemnomorskim klimatem. Jej wybrzeża należą do najpiękniejszych w Europie.

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub
Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach, kąpiel,
plażowanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do
Chorwacji,
Dzień 3: przyjazd do Chorwacji, śniadanie w formie
suchego prowiantu. Zwiedzanie Trogiru spacer po
mieście, najciekawsze zabytki to wenecka Katedra
św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz.
Przejazd do Splitu, zwiedzanie z przewodnikiem:
deptak Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą
kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny antycznej
budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę UNESCO. Przejazd do Kastel Stafilic.
Zaokrętowanie na prom, rejs na wyspę Hvar.
Zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 19.00, 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 autokarowa po wyspie Hvar: najstarsza
miejscowość Stari Grad – kościółki z różnych epok,
klasztor Dominikanów z basztami i dzwonnicą,
pałac Hektorovicia: najważniejszy zabytek w mieście to ufortyfikowana rezydencja poety Petara
Hektorovica. Służyła za mieszkanie, ale nadawała
się tez do celów obronnych; Starogradskie pole
(gaje oliwne, pola winogronowe i lawendowe)
z okresu starożytnej Grecji wpisane na listę UNESCO, Hvar – mury miejskie, Arsenał a w nim
najstarszy publiczny teatr w Europie, klasztor Franciszkanów, katedra; Vrboska – „mała Wenecja” –
Muzeum Rybołówstwa, kościół a raczej twierdza
św. Marii,

- rejs statkiem wycieczkowym na wyspę Brać,
zwiedzanie miejscowości Bol – najstarsza osada
na wyspie z licznymi archeologicznymi odkryciami i pomnikami m.in. nagrobne stele i reliefy, starochrześcijańskie sarkofagi, przedromański kościół
św. Ivana i Tudora z XI wieku, Biskupska rezydencja
z XII wieku, fortyfikowana gotycka letnia rezydencja, renesansowy barokowy pałac z wartościową
galerią współczesnej chorwackiej sztuki. Najpiękniejsza plaża Adriatyku – Zlatni Rat, której cypel
nieustannie zmienia swój kształt na skutek działania wiatru i fal morskich,

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 prowiantu, nocny przejazd
do Czech lub Słowacji,
Dzień 11: śniadanie, całodzienny pobyt na basenach. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu.
* 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).

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
12-18 LAT

CENA:

1955

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OCZA1/18 14.07-25.07.2018
OCZA2/18 28.07-08.08.2018

Balkanski raj
CZARNOGÓRA, CHORWACJA

Kotor, Budva, Tivat, Stary Bar i Stary Ulcinj, Jezioro Szkoderskie

Bałkany

Visit Balkan - odwiedź Bałkany! Ten piękny region przyciąga turystów burzliwą historią, wielobarwną
mozaiką kulturową, pięknymi plażami, lazurowym morzem, wyśmienitą kuchnią a przede wszystkim
serdecznością mieszkańców. Nasz program na pewno spełni oczekiwania tych z Was, którzy lubią podróżować mało utartymi szlakami.

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na nocleg 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, przepiękne plaże,
- Stary Bar i Stary Ulcinj – przepiękne orientalne
miasta z wspaniałymi starówkami (Stary Bar słynie między innymi z najstarszego drzewa 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, największe
na Bałkanach, przez które przebiega częściowo
granica pomiędzy Albanią a Czarnogórą. Rejs statkiem połączony z plażowaniem i kąpielą w jeziorze,
którego wody latem osiągają 30°C,

Dzień 10: śniadanie, plażowanie, obiad, około godz.
21 po kolacji, wyjazd z Czarnogóry, przejazd nocny
do Czech lub Słowacji,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu,
przejazd na obiadokolację i nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* 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).
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA: realizowana
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 UNESCO:
Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów; Kolumna Rolanda, Pałac Rektorów, główna
ulica miejska Stradun, mury miejskie, liczne baszty.
Koszt wycieczki od osoby 25 euro.

ZAKWATEROWANIE
Hotel MONTENEGRO*** w Canj (lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje
3,4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonem, TV. Położony ok. 150 m od morza. Na
terenie obiektu: restauracja, taras wypoczynkowy. Podczas noclegów tranzytowych hostele.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czarnogórze - pierwsze świadczenie obiad, ostatnie kolacja. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.
TRANSPORT
Autokar
turystyczny
obsługiwany
przez
2 kierowców (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 55 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. Nieobowiązkowe kieszonkowe, każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza
sugestia to min. 50 euro).
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OBÓZ MŁODZIEŻOWY
12-18 LAT

CENA:

1885

/
zl

TERMINY TURNUSÓW:
OKAR1/18 21.07- 01.08.2018

ALPEJSKA KRAINA JEZIOR
AUSTRIA, SŁOWENIA

ZAKWATEROWANIE

SportHotel ALPINUM w Treffen (lub
inny o podobnym 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, mini kino, bilard,
dart, stół do tenisa, miejsce na ognisko. Podczas noclegów tranzytowych
hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE

Austriacka Karyntia to region słynący z tysięcy ciepłych i krystalicznie czystych jezior, niesamowitego krajobrazu gór od
pagórkowatych wzniesień poprzez skalne wierzchołki do wysokich alpejskich szczytów, źródeł termalnych i gorących basenów. Czekają Was wędrówki najpopularniejszymi szlakami, przejażdżki kolejkami górskimi, wizyta w jedynym prywatnym
w Europie Muzeum Porsche i wiele innych atrakcji.

PROGRAM

Dzień 1: w godzinach porannych wyjazd z Polski, przejazd
przez Czechy na Słowację, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

TRANSPORT

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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.
Po południu powrót do hotelu, obiadokolacja, a wieczorem
gry i zabawy sportowe (siatkówka plażowa, badminton,
tenis stołowy), nocleg.

3 posiłki dziennie podczas pobytu
(śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja). Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.
Autokar turystyczny obsługiwany
przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC,
barek, DVD). Na trasach antenowych
pociąg lub mikrobus. Wyjazdy wg trasy
ZAGRANICA (szczegóły str. 4)
11 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. Nieobowiązkowe kieszonkowe
każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to min.
50 euro).
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Wiedeń, Klagenfurt, Planica

Austria

Dzień 4: śniadanie, zjedziemy kolejką górską nad jezioro Ossiacher i podejdziemy pod zamek Landskron. Tutaj
największą atrakcją oprócz średniowiecznej budowli jest
jedyny w Austrii pokaz tresury wielkich drapieżnych ptaków. Siedząc na AdlerArenie zobaczymy w swoim żywiole
orły, sokoły i myszołowy. Później zwiedzimy jeszcze jedyny
w Alpach rezerwat makaków, czyli śnieżnych małp pochodzących z Japonii. Powrót do ośrodka kolejką górską, obiadokolacja, a po niej dyskoteka i zabawa w stylu karaoke,
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 Gletscher i zjazd na dół. Na koniec
dnia wjedziemy jeszcze trzecią kolejką górską – tym razem
najbardziej stromą linowo-terenową kolejką Europy – Reisseck, gdzie maksymalny kąt nachylenia wynosi 82%.Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: śniadanie, następnie przejedziemy autokarem
przez jedną z najbardziej malowniczych 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 wodna Austrii, na którą my wjedziemy autokarem. Na miejscu odbędziemy spacer po koronie, staniemy na szklanej platformie widokowej i dotrzemy do jednego
z dwóch schronisk położonych nad zbiornikiem. Następnie
przejedziemy 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°C, 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 narciarskich Planica i jedną z największych mamucich skoczni narciarskich
świata – Letalnica. Po południu 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 odbędziemy rejs statkiem, dotrzemy
do Ossiach – zobaczymy klasztor, w którym znajduje się
domniemany grób polskiego króla. Po zwiedzeniu klasztoru
druga część rejsu po jeziorze. Po południu powrót do ośrodka, obiadokolacja, wieczorna dyskoteka, nocleg.
Dzień 11: po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka, przejazd do miejscowości Keutschach am See, której największą
atrakcją jest punkt widokowy Pyramidenkogel – wjedziemy
na wieżę, z której rozpościera się niesamowity widok na
otaczające Alpy. Później przejedziemy do Klagenfurtu,
na krótki spacer po Starówce, następnie ruszymy w dalszą
drogę w kierunku Polski. Wieczorem obiadokolacja i nocleg
tranzytowy na terenie Czech lub Słowacji.
Dzień 12: śniadanie, powrót do Polski, zakończenie obozu.
* 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).

WYPOCZYNEK
RODZINNY

Majówka
w grecji - 9 dni
SERBIA, GRECJA

Riwiera Olimpijska, Klasztory Meteory, Kalambaki, rejs statkiem na wyspę
Skiathos, wieczór grecki
Jeżeli mroźna zima i kapryśna wiosna sprawiły, że czujecie się Państwo zmęczeni, krew wolniej krąży
w żyłach, jeżeli czujecie, że Wasze organizmy łakną ciepła - czas obrać kurs na południe Europy – do Grecji!!
Nagrzane majowym słońcem plaże Riwiery Olimpijskiej dodadzą energii i wigoru. Błękitne fale Morza Egejskiego kusić będą do skosztowania pierwszych w roku morskich kąpieli. Wasi greccy gospodarze postarają
się, byście przyznali, że grecka kuchnia i gościnność nie mają sobie równych…, jakby tego wszystkiego było
mało, dostąpicie przywileju podziwiania niepowtarzalnych cudów prastarej greckiej cywilizacji, jak choćby
„wiszące” monastyry na Meteorach. Ponieważ Grecja to kraina żeglarzy, będziecie mieli Państwo możliwość
poczucia namiastki morskiej przygody podczas rejsu na wyspę Skiathos, okraszonego greckim tańcem i muzyką. Kto z Was nie wytańczy się na pokładzie statku…, czeka go ciąg dalszy podczas „greckiego wieczoru”.
Gwarantujemy Państwu, że tak spędzona „majówka” da Wam potężny zapas bezcennej energii i pozytywne
wspomnienia na resztę życia… - zapraszamy!!!

PROGRAM

Riwiera Olimpijska
Przepiękny zakątek nadmorski, rozległe plaże
z doskonałym zapleczem wypoczynkowym.
Saloniki
Biała Wieża, Łuk i Mauzoleum Galeriusza, Kościół
Św. Demetriusza, bizantyjskie mury obronne.
Klasztory Meteory
Zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów)
umiejscowionych na szczytach skał.
Kalambaki
Miasto położone u stóp monastyrów.
Skiathos
Przepiękna wyspa położona
w zachodniej części Morza Egejskiego.
Wieczór grecki „Zatańcz Zorbę”
Tradycyjna, regionalna impreza.

TERMIN
28.04 – 06.05.2018 r.
CENA

1485

/
zl

ZAKWATEROWANIE
Hotele o standardzie 3***(2 w Serbii
i 6 w Grecji). Hotel NAYSIKA w Litochoro
własna plaża z bufetem, parasolami i leżakami w odległości ok. 120 m od hotelu. Sala
restauracyjna z dwoma tarasmi. Pokoje
2,3,4 osobowe z balkonem oraz z łazienką
i klimatyzacją (sterowaną indywidualnie).
Dodatkowo w każdym pokoju: lodówka, TV, ręczniki oraz suszarka do włosów.
W hotelu bezpłatne WiFi.
WYŻYWIENIE
8 x śniadanie, 7 x obiadokolacja, napoje do
posiłków.
CENA ZAWIERA
Transport autokarem z Bydgoszcz, zakwaterowanie, wyżywienie HB, ubezpieczenie
NNW+KL, opiekę pilota pełniącego rolę
przewodnika, zestaw audio guide.
Uwaga: własna plaża z parasolami i leżakami w odległościok. 150 m od hotelu.
CENA NIE ZAWIERA
biletów wstępu (55-60 euro), dopłat do
pokoi 1-os Wycieczki fakultatywne: Ateny
45 euro, Akropol 15 euro.
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WYPOCZYNEK
RODZINNY

TERMINY TURNUSÓW

GROW1/18
GROW2/18
GROW3/18
GROW4/18

07.07-18.07.2018
14.07-25.07.2018
21.07-01.08.2018
28.07-08.08.2018

Wczasy w grecji
GRECJA

Hellada, Olimp, Morze Egejskie
CENA

1735

/
zl

ZAKWATEROWANIE

Hotel NAYSIKA*** w Litochoro Plaza w trakcie pobytu,
pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami (ręczniki) i klimatyzacją sterowaną indywidualnie. Położony około 250 m
od morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV,
salon wypoczynkowy, duży ogród, boisko do siatkówki,
bezpłatne WiFi, salon wypoczynkowy. Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji, zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach
termalnych w Wielky Meder, kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do
Grecji,

WYŻYWIENIE

Dzień 3: śniadanie w formie suchego
prowiantu, zakwaterowanie w hotelu ok.
godz. 18.00 obiadokolacja, nocleg,

TRANSPORT

Dzień 4 - 9: wypoczynek nad morzem – plażowanie, kąpiele,

HB – śniadania i obiadokolacje.

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców
(klimatyzacja, WC, barek, video/DVD). Na trasach antenowych mikrobus. Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA.
(szczegóły str. 4)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, transport.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE

Wstępy - baseny termalne na Słowacji, opłaty klimatyczne, opłaty graniczne - około 35 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty. Zniżka dla dzieci do 10 r.ż. przy zakwaterowaniu z rodzicami w pokojach 3,4-osobowych –
200 zł.
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Czy można wyobrazić sobie wspanialsze miejsce na wypoczynek niż starożytna, słoneczna Hellada?
Majestatyczny Olimp rzuca swój cień na lazurowe wody Morza Egejskiego, rozbijającego swe fale na
plażach zapraszających do wodnych i słonecznych kąpieli. Przybysze uraczyć się mogą wyborną kuchnią
i aromatycznym winem w towarzystwie serdecznych i gościnnych Greków, wsłuchując się w dźwięki jedynej
w swoim rodzaju muzyki…

Zapraszamy na stronę www.krystad.pl gdzie znajdziecie Państwo ofertę 14-dniowych wczasów
w Grecji - w sierpniu i wrześniu.

Dzień 10: śniadanie, wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele, obiad, pożegnalny 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, przejazd do Polski.
* 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).

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE
- 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. Koszt wycieczki
od osoby 5 euro.
- całodniowy rejs statkiem wycieczkowym
na bajkową wyspę Skiathos. Na pokładzie tańczymy ZORBĘ. Może uda się wykonać piękną fotkę z częstymi gośćmi tych
wód - delfinami? Koszt wycieczki od osoby
35 euro.
- Park Wodny Waterland, położonego tuż
obok Salonik. Wyposażony w liczne zjeżdżalnie wodne, baseny „dziką rzekę” i wiele innych atrakcji przyciąga rocznie blisko
3 miliony odwiedzających. Koszt wycieczki
od osoby 15 euro.
- Klasztory Meteora - malowniczo usytuowanych klasztorów pośród fantastycznego
skalistego krajobrazu, wizyta w wytwórni
ikon. Koszt wycieczki od osoby 15 euro.
- Ateny - największy grecki port Pireus,
Stadion Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana, Akropol, ruiny
Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska, zmiana
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
W drodze powrotnej Termopile - miejsce
słynnej bitwy Greków z Persami. Koszt
wycieczki od osoby 40 euro.

WYPOCZYNEK
RODZINNY

wczasy w chorwacji

TERMINY TURNUSÓW
CHOR1/18
CHOR2/18
CHOR3/18
CHOR4/18

30.06-11.07.2018 CENA: 1 865 zł
07.07-18.07.2018 CENA: 1 925 zł
14.07-25.07.2018 CENA: 1 925 zł
21.07-01.08.2018 CENA: 1 925 zł

CHORWACJA
Hvar

HVAR - jedna z 1246 wysp pięknej Chorwacji. „Lawendowa Wyspa”, odwieczna ojczyzna rybaków i hodowców winorośli, fig i oliwek, od ponad 140 lat będąca też turystyczną atrakcją regionu. Korzystne położenie
Hvaru, cechujące się niezwykłym, nawet jak na ten rejon Europy nasłonecznieniem, powoduje, że panujący
tu klimat przyciąga turystów przez 12 miesięcy w roku. Od 2008 roku krajobraz wyspy jako Równina Starego Gradu wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub
Słowacji, nocleg,

Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach, kąpiel,
plażowanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do
Chorwacji,
Dzień 3: przyjazd do Chorwacji, śniadanie
w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie
Trogiru spacer po mieście, najciekawsze zabytki to wenecka Katedra św. Lovro, renesansowa
kaplica św. Iwana, Ratusz. Przejazd do Splitu,
zwiedzanie z przewodnikiem: deptak Riva, Stare
Miasto z unikalną architekturą kilku epok, Pałac
Dioklecjana - ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę
UNESCO. Przejazd do Kastel Stafilic. Zaokrętowanie na prom, rejs na wyspę Hvar. Zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 19.00, obiadokolacja,
nocleg,
Dzień 4 - 9: wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
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 prowiantu, nocny przejazd do Czech lub
Słowacji,
Dzień 11: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski.
* 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).
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE
- wycieczka autokarowa po wyspie Hvar: najstarsza miejscowość Stari Grad – kościółki
z różnych epok, klasztor Dominikanów z basztami i dzwonnicą, pałac Hektorovicia: najważniejszy zabytek w mieście to ufortyfikowana
rezydencja poety Petara Hektorovica. Służyła
za mieszkanie, ale nadawała się tez do celów
obronnych; Starogradskie pole (gaje oliwne,
pola winogronowe i lawendowe) z okresu starożytnej Grecji wpisane na listę UNESCO, Hvar
– mury miejskie, Arsenał a w nim najstarszy
publiczny teatr w Europie, klasztor Franciszkanów, katedra; Vrboska – „mała Wenecja” – Muzeum Rybołówstwa, kościół a raczej twierdza
św. Marii. Koszt wycieczki od osoby 10 euro.
- rejs statkiem wycieczkowym na wyspę Brać,
zwiedzanie miejscowości Bol – najstarsza osada
na wyspie z licznymi archeologicznymi odkryciami i pomnikami m.in. nagrobne stele i reliefy,
starochrześcijańskie sarkofagi, przedromański
kościół św. Ivana i Tudora z XI wieku, Biskupska
rezydencja z XII wieku, fortyfikowana gotycka letnia rezydencja, renesansowy barokowy
pałac z wartościową galerią współczesnej chorwackiej sztuki. Najpiękniejsza plaża Adriatyku
– Zlatni Rat, której cypel nieustannie zmienia
swój kształt na skutek działania wiatru i fal morskich. Koszt wycieczki od osoby 15 euro.

ZAKWATEROWANIE

Hotel ARKADA**+ w Stari Grad w trakcie pobytu, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i TV. W
obiekcie brak klimatyzacji. Hotel otoczony sosnowym lasem, śródziemnomorskimi roślinami i
drzewkami oliwnymi. Położony 20 m od morza.
Na terenie obiektu: basen z wodą morską, restauracja, salon wypoczynkowy. Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE

HB – śniadania i obiadokolacje.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek, video/DVD).
Na trasach antenowych mikrobus. Wyjazdy wg
trasy ZAGRANICA. (szczegóły str. 4)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, transport.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wstępy, przewodnicy, wjazdy do miast, parkingi,
opłaty klimatyczne - 65 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport
lub dowód osobisty. Zniżka dla dzieci do 10 r.ż.
przy zakwaterowaniu z rodzicami w pokojach
3,4-osobowych – 200 zł.
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Warunki uczestnictwa
1. Biuro Podróży „KRYSTAD” s.c. Krystyna,
Tadeusz, Wojciech i Tomasz Olszewscy z siedzibą w Bydgoszczy („Krystad”) oraz Milltour&Europatravel Marzena Kroll z siedzibą w Olsztynie
(„Milltour&Europatravel”) (dalej zwani łącznie
„Organizatorami”) oświadczają, że są organizatorami turystyki prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie 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”), wpisanymi do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (dla Krystad: zaświadczenie nr 18 z dnia 26
października 2004 r.; dla Milltour&Europatravel:
zaświadczenie nr 22/2016 z dnia 2 listopada 2016
r.). Krystad oraz Milltour&Europatravel jako organizatorzy turystyki są posiadają zawarte wymagane umowy gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie
z przepisami Ustawy.
2. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz program imprezy stanowią integralną częścią umowy zwieranej
przez Organizatorów z Klientem.
3. Uczestnikami imprezy są wyłącznie osoby wymienione wprost w umowie. Umowa wchodzi
w życie pod warunkiem wpłaty przez Klienta zaliczki w wysokości 30 % ceny imprezy brutto. Pozostałą
część ceny imprezy Klient jest zobowiązany wpłacić
najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku zawarcia umowy
w terminie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni Klient
jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Brak dokonania w całości ceny imprezy w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta.
4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa
w imprezie (paszport lub dowód osobisty, karta
kwalifikacyjna uczestnika obozu/kolonii, legitymacja szkolna/studencka) oraz termin ich okazania
lub dostarczenia Organizatorowi. Brak okazania lub
dostarczenia Organizatorowi wymaganych dokumentów 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 przypadku:
a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, działania 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,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach
morskich i lotniczych,
c) wzrostu kursów walut, nie później jednak niż
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
8 Kwoty wydatków programowych i propozycji
fakultatywnych podawane są orientacyjnie. W zależności od liczby uczestników mogą one ulec pod-
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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 programowych propozycji fakultatywnych, w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż
liczba 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
oświadczyć, 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
upoważniające do przekroczenia granic krajów
objętych programem imprezy, a także dokumenty
upoważniające do zniżek za ewentualne przejazdy środkami transportu publicznego, wskazanymi
w programie imprezy.
11. Podczas trwania imprezy uczestnik jest
zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, celno-dewizowych oraz poleceń kadry
opiekuńczo-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 rezygnacji Organizatorowi.
13. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie
z przyczyn leżących po stronie Klienta lub uczestnika Organizator obciąży Klienta kwotą stanowiącą
równowartość udokumentowanych, rzeczywiście
poniesionych kosztów przez Organizatora. Organizatorzy podają informacyjnie, że historycznie średnie koszty potrąceń względem całkowitej wartości
zawartej umowy kształtowały się następująco:
a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed datą rozpoczęcia 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
zawarcia umowy.
14. Organizator nie dokona potrącenia kosztów,
o których mowa jeśli w miejsce uczestnika Klient
przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, 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
rozpoczęcia imprezy.
15. Organizator ubezpiecza każdego z uczestników w przypadku imprez zagranicznych od kosztów leczenia do kwoty 15.000 euro, od następstw
nieszczęśliwych wypadków do kwoty 2.500 euro,
natomiast w przypadku imprez krajowych od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty
10.000 zł. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od
ubezpieczenia gdy zdarzenie jest następstwem:
a) umyślnego działania ubezpieczonego,
b) działania ubezpieczonego będącego w stanie

spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
c) działania bez wymaganych uprawnień,
d) chorób przewlekłych, chronicznych, zaburzeń
psychicznych,
16. Klientowi przysługuje prawo skorzystania
z ubezpieczenia do kosztów rezygnacji z imprezy
w wysokości 3% od ogólnej kwoty imprezy. Szczegółowy 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 niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
albo
c) siłą wyższą.
19. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od
Organizatora następuje zmiana programu imprezy
w części jej trwania Klientowi przysługuje zwrot
równowartości niezrealizowanych świadczeń. Wysokość należnego Klientowi odszkodowania oblicza
się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia, 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 względem
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 szczególności nastąpić telefonicznie lub w formie elektronicznej. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż
30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia imprezy.
Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację
w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
22. Organizator działa zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 roku i posiada
stosowne zezwolenia i zaświadczenia Organizatora
turystyki oraz gwarancję ubezpieczeniową: Krystad – Axa, Nr 03.805.052 z dnia 17.09.2017,
Milltour & Europatravel – Axa Nr 03.901.826 z dn.
01.11.2017.
23. Sprawy sporne mogące wynikać podczas
realizacji 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
uregulowanym niniejszymi warunkami do umów
awieranych przez Organizatora, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz inne przepisy
dotyczące Ochrony Konsumenta.

