Szanowni rodzice
Zbliżają się wakacje, czas pomyśleć o wypoczynku dla Waszych pociech.
Pragniemy zachęcić Was abyście jak co roku powierzyli nam opiekę nad swoimi dziećmi a my zabierzemy
je w podróż i pokażemy piękno naszego kraju albo uroki zagranicy. Obiecujemy, że zrobimy co w naszej mocy aby
wróciły wypoczęte, pełne wrażeń i bogatsze w nowe przyjaźnie – bo praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem, pasją i przygodą. Drodzy Rodzice, znacie już nas i wiecie, że istniejemy na rynku od wielu lat. Jesteśmy sprawdzonymi organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży. Ten katalog powstał przy współpracy dwóch biur podróży:
KRYSTAD i Milltour & Europatravel. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami
ZAPRASZAMY

SPIS TREŚCI
POLSKA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

WŁADYSŁAWOWO Maluchy na plaży
ŁAZY Wioska Hobbitów
WYMYSŁOWO Moja pierwsza kolonia
BRANICA Wakacje w siodle
KRETOWINY Wakacyjny relaks na Mazurach
MAZURY Młynik Camp
WYMYSŁOWO Misja komandos
WYMYSŁOWO Na ratunek
WYMYSŁOWO Obóz piłkarski
WYMYSŁOWO Obóz sportowy
ŚWINOUJŚCIE Tajemnice Fortów Świnoujścia
MRZEŻYNO Nadmorska przygoda
GRZYBOWO Żar tropików
ŁEBA Parkowy zawrót głowy
KRYNICA MORSKA Kopalnia talentów
KRYNICA MORSKA Przygoda z mangą
SOLINKA Ekstremalni Bieszczadnicy
PORONIN Mali taternicy
ZWARDOŃ Perła Beskidów
SZCZYRK Beskidzka przygoda
WISŁA Miasto skoczków
JAGNIĄTKÓW Śladami Ducha Karkonosza
KARPACZ Miasto pod Śnieżką
ZAGRANICA

27
28
29
30
31
32
33

WŁOCHY Bella Italia
WŁOCHY Włoskie wakacje
HISZPANIA Viva Espana
BUŁGARIA Słoneczny Brzeg
GRECJA U stóp Olimpu
CHORWACJA Skarby Dalmacji
CZARNOGÓRA Bałkański Raj

Promocje na wakacje 2020
· Do 29.02.2020 rabat na kolonie krajowe
75 zł, na kolonie zagraniczne 100 zł
· Gwarancja niezmienności ceny
   3 w 1 do 29.02.2020 GRATIS
· Rabat dla rodzeństwa 50 zł
· Stały klient 60 zł
· Okazjonalne rabaty śledźcie na naszych   
   stronach internetowych i Facebooku

Uwaga! Rabaty się nie łączą!
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SPIS TREŚCI

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

BiuroPodrozyKrystad
krystad_biuropodrozy

BIURO PODRÓŻY MILLTOUR
& EUROPATRAVEL
ul. Partyzantów 68/69
10-523, Olsztyn
europatravel@europatravel.com.pl
europatravel.com.pl
tel. 89 535 08 37  ·  89 527 29 12

MilltourEuropatravel

Spis połączeń
antenowych

Obozy
Zagraniczne

150 zł

150 zł

100 zł

150 zł

150 zł

220 zł

200 zł

Łódź

Olsztyn

Ostróda

Piła

Poznań

Szczecin

Tczew

200 zł

150 zł

Kutno

Wrocław

220 zł

Koszalin

80 zł

150 zł

Katowice

Włocławek

MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP

150 zł

50 zł

200 zł

Gdynia

Grudziądz

200 zł

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

200 zł

Gdańsk

Toruń

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

150 zł

Częstochowa

Warszawa

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

50 zł

Ciechocinek

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a

Dworzec PKP Warszawa Centralna przy informacji kolejowej

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

MOP Grabin Zachód

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego

Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

Bar „U Zbycha” przy A1

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271

Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

TORBYD ul. Toruńska 59

0 zł

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

200 zł

Białystok

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

Bydgoszcz

Miasto Odpłatność

HISZPANIA

150 zł
220 zł
200 zł
0 zł
100 zł
0 zł
200 zł

Poznań
Tczew
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław

150 zł

Piła
Szczecin

80 zł

Łódź
100 zł

0 zł

Kutno
Olsztyn

0 zł

Koszalin

Ostróda

0 zł
220 zł

Katowice

150 zł

Grudziądz

Gdańsk
0 zł

0 zł
200 zł

Częstochowa
200 zł

0 zł

Ciechocinek

Gdynia

0 zł

Granica RP

200 zł

Białystok
Bydgoszcz

Miasto Odpłatność

80 zł
100 zł
80 zł
200 zł

Warszawa
Włocławek
Wrocław

Wybrzeże Gdyńskie (parking 52°18’04.0”N 20°57’00.1”E)
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a

200 zł

Toruń

220 zł

Tczew

150 zł

Poznań
Szczecin

150 zł

MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

MOP Grabin Zachód

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego

Piła

Łódź

Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

0 zł

150 zł

Kutno

Bar „U Zbycha” przy A1

100 zł

80 zł

Koszalin

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Olsztyn

0 zł
220 zł

Katowice

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Ostróda

150 zł

Stacja BP przy A1 Ks Styry 21, Mszana

Grudziądz

Gdańsk

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

0 zł
200 zł

Częstochowa

0 zł

80 zł

Ciechocinek

200 zł

80 zł

Gdynia

200 zł

Białystok
Bydgoszcz

Miasto Odpłatność

Bułgaria

Granica RP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271

Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

TORBYD ul. Toruńska 59

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

Grecja, Włochy, Czarnogóra, Chorwacja

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a

Wybrzeże Gdyńskie (parking 52°18’04.0”N 20°57’00.1”E)

MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

MOP Grabin Zachód

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego

Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

Bar „U Zbycha” przy A1

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Stacja BP przy A1 Ks Styry 21, Mszana

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271

Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

TORBYD ul. Toruńska 59

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

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.

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 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.

SPIS TREŚCI
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KOLONIE

6-10 LAT

CENA OD:

1 295

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WLMP1/20 28.06-05.07.2020
WLMP2/20 05.07-12.07.2020

WLMP3/20 12.07-19.07.2020
WLMP4/20 19.07-26.07.2020

ZAKWATEROWANIE

Willa POMORZANKA w Władysławowie. Położony 350 m od plaży. Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami
lub 5-osobowe z łazienkami (typu studio). Na terenie
obiektu znajdują się: stołówka, sala biesiadna z kominkiem, taras, basen, boisko do siatkówki i koszykówki, sala sportowa (sprzęt do ćwiczeń, stoły do tenisa
stołowego, stoły bilardowe), profesjonalna siłownia,
wiata grillowa, miejsce na ognisko. Willa położona
z dala od głównych arterii komunikacyjnych.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie.

TRANSPORT

Autokar lub pociąg – opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.
17.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy, ratownik, pielęgniarka,
lekarz.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik   wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 280 zł
Bydgoszcz 150 zł
Gdańsk 120 zł
Kraków 250 zł
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Olsztyn 190 zł
Poznań 190 zł
Tczew 120 zł
Warszawa 230 zł

Wrocław 280 zł
Toruń 180 zł
Włocławek 200 zł
Łódź 250 zł

Polska - pierwsze kolonie i obozy

WLMP5/20 26.07-02.08.2020
WLMP6/20 02.08-09.08.2020

WLMP7/20 09.08-16.08.2020
WLMP8/20 16.08-23.08.2020

Maluchy na plaży

POMORZE / WŁADYSŁAWOWO

Pierwszy wyjazd na kolonie to wydarzenie, które na zawsze pozostaje w pamięci każdego ich uczestnika. Władysławowo jest doskonałym miejscem na pierwszą
samodzielną wakacyjną przygodę. Szum fal majestatycznego Bałtyku, gorący piasek pięknych
plaż, krzyk mew, zdrowy jod, życzliwa kadra i wesoła zabawa z rówieśnikami... po takiej pierwszej kolonii wszyscy będą niecierpliwie czekali na następne...zapraszamy.

PROGRAM

- Sea Park w Sarbsku: największe fokarium w Polsce. Można obserwować
jednocześnie w tym samym zbiorniku
przedstawicieli dwóch rodzin ssaków
morskich płetwonogich: fokę szarą oraz
fokę pospolitą. Wyskoki z wody, piruety, machanie płetwą do publiczności,
czy słodkie całusy w policzek opiekuna
to tylko nieliczne umiejętności fok.
Oprócz pokazów podczas wizyty
w Parku można zobaczyć jeszcze:
Park Miniatur Latarni Morskich,   Oceanarium 3D, wrak na wspak, real ocean
i inne. Oprócz tego na dzieci czeka plac
zabaw podwodna przygoda,
Magiczny zawrót głowy czyli
Muzeum Iluzji:
odkrywanie
tajemnic iluzji optycznych i magicznych trików. Na wystawie ponad 100 eksponatów z dziedziny
fizyki i optyki, zabawki optyczne z XIX
wieku i najśmieszniejszy gabinet śmiechu z 13 „odjechanymi” lustrami – trochę nauki i wyśmienita zabawa gwarantowane,

- Muzeum Motyli – zwiedzanie prywatnego muzeum, bajecznej krainy motyli
z całego świata,
- rejs statkiem,

- spacer po Władysławowie: Port
Rybacki, Cetniewo z Aleją Gwiazd
Sportu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- Bezludna Wyspa – pakujemy się na
bezludną wyspę!
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem
i Prozerpiną,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu i na
basenie pod opieką ratownika,
- program animacyjny, zajęcia sportowe.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
8-12 LAT

CENA OD:

1 625

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KLAZ1/20 10.07-20.07.2020

KLAZ2/20 21.07-31.07.2020

KLAZ3/20 01.08-11.08.2020

wioska hobbitów

pomorze zachodnie / łazy, mielno

Łazy - to miejscowość wczasowa, nadmorska położona 8 km od kompleksu
wypoczynkowego Mielno-Unieście. Leży na końcu mierzei oddzielającej Jezioro Jamno od morza - słynie z pięknej plaży i wspaniałego mikroklimatu. Teren jest ekologicznie czysty a klimat
ma silne właściwości lecznicze. Najbardziej urokliwym miejscem jest sosnowy las okalający
wydmy porośnięte wysokimi trawami.

PROGRAM
- wycieczka do Wioski Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim – „Hobbit, czyli tam i z powrotem” terenowa gra fabularna, w której uczestnicy
wyruszają na niebezpieczną wyprawę,
napotykając na swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości Tolkiena.
Jest to tajemnicza wyprawa śladami
Bilbo Bagginsa a także wizyta w Kuźni
Krasnoludów, poznanie Świata Śródziemia,
hobbickie gry i zabawy,
- wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki
Leonardia – królestwo gier drewnianych, w
którym dostępnych jest około 100 różnych
gier drewnianych z całego świata. Każda gra
przynosi ze sobą inne korzyści: relaksuje,
rozwija umiejętności skupienia i koncentracji,
analizowania i rozwiązywania problemów,
pokonywania przeszkód oraz zdolności manualnych,
- przejazd ciuchcią turystyczną z Mielna
do Gąsek: zdobycie latarni morskiej (50,2
m) - drugiej co do wysokości w Polsce;
spacer Leśną Pętlą Przygód i Tajemnic,
która prowadzi przez charakterystyczne dla
nadmorskiego lasu stare wydmy oraz grodziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne
elementy ścieżki to wielkie figury szyszek,
kładka łącząca dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa bunkry,

Organizator: B. P. KRYSTAD

- wycieczka do Stadniny Koni w Rzepkowie – ABC jazdy konnej: nauka obchodzenia się z końmi i bezpiecznych zachowań,
nauka czyszczenia, siodłania i oprowadzanie
na lonży,
- wodne szaleństwo w Parku Wodnym
w Koszalinie: sześć basenów, z których
dwa umiejscowione są w strefie zewnętrznej, basen sportowy, basen dla dzieci,
rwąca rzeka, sztuczna fala, leżanki
basenowe, wodospady rurowe, gejzery
powietrzne, jacuzzi, ścienne masażery
oraz sześć zjeżdżalni wodnych (1 wejście –
3 godz.),
- rejs statkiem,
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów znalezionych na plaży
i w lesie,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem
i Prozerpiną – uroczyste pasowanie na
kolonistę,
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką
ratownika,
- ognisko z kiełbaskami,
- dyskoteka z DJ!

KLAZ4/20 12.08-22.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy JAROSZOWIEC
www.jaroszowiec.business.site położony 100 m od
morza. Pokoje: 4 pokoje 3-osobowe z łazienkami oraz
4,5-osobowe z łazienkami na korytarzu (do dwóch pokoi przyporządkowana jest jedna łazienka). Ośrodek
położony na dużym obszarze, ogrodzony. Na terenie
obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, stół do tenisa, piłkarzyki, miejsce do grillowania, kawiarnia.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - obiad, 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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawcy, opieka ratownika.

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro   ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł

Toruń 185 zł
Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

Polska - pierwsze kolonie i obozy
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KOLONIE

6-8 LAT

CENA OD:

1 185

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WMPK1/20 28.06-05.07.2020
WMPK2/20 05.07-12.07.2020

WMPK3/20 12.07-19.07.2020
WMPK4/20 19.07-26.07.2020

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, środek przeciw komarom
i kleszczom, kieszonkowe.

WMPK5/20 26.07-02.08.2020
WMPK6/20 02.08-09.08.2020

WMPK7/20 09.08-16.08.2020
WMPK8/20 23.08-30.08.2020

Moja pierwsza kolonia

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

- alpakoterapia – zajęcia z sympatycznymi Alpakami to jedna z form coraz
popularniejszych w ostatnich latach
terapii z aktywnym udziałem zwierząt.
Alpaki to kuzynki wielbłądów i są bardzo
lubiane przez wszystkich z uwagi na ich
wrodzoną łagodność. Zwierzaki te są
również niezwykle ciekawskie i szybko
się uczą a ich futerko jest mięciutkie
i hipoalergiczne,
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 – dwa dwugodzinne
zajęcia z instruktorem podczas których
dzieci poznają podstawy kajakarstwa,
wiązania lin i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych

- 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
owocowowarzywną,
- dzień sportu: przeciąganie liny, zwinnościowy tor przeszkód, rzuty do celu,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- wycieczki piesze po okolicy,
- ognisko z kiełbaskami,
- wieczory filmowe,
- korzystanie z basenu
(4 zajęcia po 30 minut),

i

jacuzzi

- zabawy taneczne, bal przebierańców.

- przejazd bryczką zaprzężoną w kucyka o imieniu Morka,
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Organizator: B. P. KRYSTAD

obóz konny
10-16 LAT

CENA OD:

1 985

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OKTW1/20 27.06-06.07.2020
OKTW2/20 07.07-16.07.2020

OKTW3/20 17.07-26.07.2020
OKTW4/20 27.07-05.08.2020

OKTW5/20 06.08-15.08.2020
OKTW6/20 16.08-25.08.2020

Wakacje w siodle

BORY TUCHOLSKIE / BRANICA

BRANICA k/Świecia. 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 hippiczne i zdobędziesz wiedzę w prawdziwie końskiej dawce. Zaopiekujesz się własnym koniem,
którego będziesz pielęgnować, czyścić i karmić.

PROGRAM

- 12 godzin jazdy konnej, które odbywać się będą w grupach dostosowanych
do poziomu i umiejętności uczestników:

grupa zerowa – nauka od samego
początku z dużą asekuracją kadry
instruktorskiej dla tych, którzy jeszcze
nigdy nie dosiadali koni lub dosiadali
sporadycznie i nie znają zasad samodzielnego prowadzenia konia i poruszania się na ujeżdżalni,
grupa początkująca – nauka jazdy
w zastępie i indywidualnie, zasady
poruszania się na ujeżdżalni, nauka
prawidłowego
używania
pomocy
jeździeckich, doskonalenie równowagi,
nauka prawidłowego dosiadu. zajecia
z zakresu prawidłowej pielegnacji i obchodzenia się z koniem, nauka siodłania, kiełznania, przygotowania koni do
jazdy. Jazda stepem i kłusem na ujeżdżalni i w terenie,
grupa średniozaawansowana – jazda
w zastępie, doskonalenie równowagi, nauka i doskonalenie prawidłowego używania pomocy jeździeckich, nauka figur i elementów
ujeżdżeniowych, wyjazdy w teren. Zajęcia z zakresu obchodzenia się z koniem,

Organizator: B. P. KRYSTAD

pielęgnacji, czyszczenia oraz nauka lub
doskonalenie prawidłowego siodłania, kiełznania, przygotowania koni do
jazdy. Jazda stępem, kłusem, początki
galopu,
grupa
zaawansowana
–
jazda
w zastępach i indywidualnie. Doskonalenie
równowagi
własnej
i równowagi konia, doskonalenie
umiejętności prawidłowego używania
pomocy
jeździeckich,
doskonalenie i nauka nowych figur i elementów ujeżdżeniowych, nauka i doskonalenie skoków przez przeszkody
na poziomie podstawowym, jazda
w terenie. Zajęcia z zasad bezpieczeństwa, obsługi i pielęgnacji koni. Grupa dla osób pewnie poruszających się
w trzech podstawowych chodach konia
- wycieczki tramwajem konnym shopping w Bukowcu (co drugi dzień)
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- gry i zabawy sportowe,
- wieczory filmowe o tematyce konnej
z kubkiem kiślu lub budyniu,
- wypady na pobliskie kąpielisko.

ZAKWATEROWANIE

Agroturystyka RUMAK w Branicy www.rumak.pl.
położony w przepięknie zalesionym kompleksie, na
skraju Borów Tucholskich, nad Jeziorem Branickim.
Uczestnicy obozów zakwaterowani będą w pokojach
agroturystyki (8 osób) oraz w komfortowych drewnianych domkach letniskowych z łazienkami i tarasem
(25 osób). Domki znajdują się bezpośrednio na terenie
stadniny. Ośrodek posiada dużą halę wykorzystywaną
do nauki jazdy konnej (23x76), ma wiele miejsc wybiegu
dla koni, otoczony jest lasami. Do dyspozycji uczestników obozu konnego 15 koni.

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

9 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, 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro   ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik
kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 155 zł
Gdańsk 105 zł
Koszalin 205 zł
Kraków 295 zł

Olsztyn 105 zł
Poznań 125 zł
Szczecin 205 zł
Tczew 95 zł
Warszawa 215 zł

Wrocław 195 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 105 zł
Lublin 325 zł
Łódź 155 zł

Polska - pierwsze kolonie i obozy
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KOLONIE

7-12 LAT

CENA OD:

1 480

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KRET1/20 08.07-17.07.2020

KRET2/20 05.08-14.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Mazury Sport Club www.mazurysportclub.pl
położony nad jeziorem Narie. Pokoje typu studio 2 pokoje 3 osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: restauracja, boiska do siatkówki, koszykówki,
plażowej piłki nożnej (beach soccer), basen zewnętrzny o wymiarach 5x10 m, mini golf - 10 torów, stoły do
bilarda, tenisa stołowego, sala taneczna z lustrami,
2 sale kinowe, sale na zajęcia fakultatywne, plac zabaw
dla najmłodszych, prywatna plaża, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie.

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, opieka ratownika.

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 150 zł
Gdańsk 130 zł
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Koszalin 220 zł
Olsztyn 0 zł

Poznań 180 zł
Warszawa 220 zł
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Wakacyjny relaks na Mazurach

MAZURY / Kretowiny

KRETOWINY – miejscowość położona nad malowniczym jeziorem Narie niedaleko Morąga.
Dla tych, którzy nie lubią monotonii mamy mix ciekawych propozycji.

PROGRAM
- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki
Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana
świetna zabawa, z licznymi atrakcjami m.in.:
mini zoo, park linowy, małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel, zjeżdżalnia lew gigant,
kopalnia złota, plac zabaw, osada wikingów,
ptaszarnia,
- wycieczka autokarowa do Dino Parku
w Malborku – to fascynująca przygoda. Czeka tu Was mnóstwo atrakcji, m.in.: mini-zoo
( kangury, alpaki, kózki, strusie i inne), kino
5D, laserowy tor przeszkód, mega klocki
i tablica do rysowania, trampolina, wioska
jaskiniowców, wioska neandertalska, animatroniczne pokazy tresury dinozaurów,
- Karta z (PRE) historii – w tym dniu zamienimy się w ludzi pierwotnych, czyli po prostu
w jaskiniowców. Każdy będzie mógł zawołać „Jaba daba duuuu!” Co się będzie działo?
Pomalujemy w ciemnościach i na skałach,
zbudujemy schronienie, „ upolujemy” dziką
zwierzynę i wykonamy prawdziwy taniec
deszczu przy wieczornym ognisku oraz przy
akompaniamencie zrobionych przez siebie
bębenków i grzechotek. Czekamy na Was!
Z pozdrowieniami: Uga Buga!
- relaks w strefie „wellness spa”,
- zajęcia plastyczne – wykonywanie prac różnymi technikami: farby, kredki, kolaż - konkurs na najoryginalniejszą pracę,
- gry terenowe, podchody – czyli wszystko to
co tygrysy i tygrysice lubią najbardziej,
- quizy , kalambury - aby na chwilę odpocząć od aktywności fizycznych i rozruszać
również szare komórki,
- czas na PIZZĘ! - przygotujecie pizzę

z Waszymi ulubionymi dodatkami,
- zostań mistrzem minigolfa! - masz do dyspozycji 10 dołków i naszych wychowawców
, którzy wprowadzą Cię w tajniki minigolfa,
- HIT! wieczór baśni i legend warmińskich
z kubkiem popcornu. Pobudź swoją wyobraźnię i stwórz swoją ulubioną postać kłobuka,
- tańczyć każdy może – spróbujemy stworzyć własne, niepowtarzalne układy taneczne i wykorzystać je podczas obozowej dyskoteki,
- zostań gwiazdą karaoke – najlepsze hity
w Waszym wykonaniu,
- mam talent! - w każdym z nas drzemie jakiś
ukryty talent,
- wieczorne seanse filmowe na wielkim
ekranie z najlepszymi hitami dla dzieci,
- kąpiele w basenie - wodne pląsy, szaleństwa i wygibasy, ale też spróbujemy swych
sił w aqua aerobiku,
- gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, beach soccer,
- plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką
ratownika,
- Catch Ball – rzuć i złap!
- gry i zabawy - ringo, freezby,
- ognisko w trakcie którego przekonacie się,
że najsmaczniejsza kiełbaska to ta upieczona
samodzielnie,
- Neptunalia - chrzest kolonijny, bo co to
byłaby za kolonia bez dyplomu prawdziwego
kolonisty,
- dyskoteki kolonijne w trakcie których
wykorzystamy wiedzę zdobytą podczas
zajęć „tańczyć każdy może” i prawdziwe
pidżama Party.

Organizator: Milltour & Europatravel

KOLONIE
7-10 LAT

CENA OD:

1 065

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMLY1/20 24.07-30.07.2020

KMLY2/20 31.07-06.08.2020

KMLY3/20 07.08-13.08.2020

Młynik Camp

MAZURY / MŁYNIK

MŁYNIK koło Mrągowa. Ośrodek Wypoczynkowy położony w pobliżu lasu nad jeziorem
Gielądzkim, z własną piękną piaszczystą plażą z pomostem. Szukacie przygody, ciekawych
miejsc i nowych przyjaźni zapraszamy na Mazury. Czeka Was przygoda w Strażnicy Komtura
i wizyta w „Ogrodach z Pasją”. Spróbujecie też swoich sił w różnych konkursach i dyscyplinach
sportowych.

PROGRAM

- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka, krążące pudełko, kolorowy
detektyw, spinacze,
- wycieczka do Woźnic, a tam spotkanie z krzyżackim 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,
- wizyta w „Ogrodach z Pasją” – w programie m.in.: zwiedzanie: Ogrodów Pokazowych z przewodnikiem, Motylarni
z entomologiem – ogólne informacje
o świecie motyli oraz ich roli w naturze,
woliery z bażantami złocistymi, warsztaty ogrodniczo - recyklingowe - samodzielne wykonanie donic ozdobnych
i sadzenie kwiatów. Prace wykonane na
warsztatach są zabierane do domu ! Ponadto harce na placu zabaw - trampolina , huśtawki i bańki XXL,
- rejs po jeziorze Śniardwy – największym jeziorze w Polsce,
- spacer po Mikołajkach: Port Jachtowy,
- Ekomarina w Mrągowie – szaleństwo
na nowoczesnym placu zabaw z wieloma zestawami wspinaczkowymi, stołami do ping-ponga i licznymi boiskami do
gier zespołowych,
- ABC kajakarstwa dla początkujących - zapoznanie się ze sprzętem
kajakarskim
i
dekalogiem
kajakarza - budowa kajaka (rodzaje

Organizator: Milltour & Europatravel

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 wyobraźnię – stwórz
własną postać kłobuka,
- Harce z Karuzelą Kultury: wodna
bitwa balonowa, „podaj wodę dalej”,
kolorowy twister przy muzyce, budujemy wieżę – w grupie siła, zima w leciesztuczny śnieg,
- Rozgrywki Młynik CUP – piłkarskie
rozgrywki 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

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 - obiad, ostatnie - śniadanie.

TRANSPORT

Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz. 14:00.
Odbiór dzieci do godz. 10:00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

6 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.

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!

Polska - pierwsze kolonie i obozy
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OBÓZ

9-13 LAT
CENA OD:

1 755

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OMKW1/20 28.06-08.07.2020
OMKW2/20 08.07-18.07.2020

OMKW3/20 18.07-28.07.2020
OMKW4/20 28.07-07.08.2020

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów (jeden nocleg w namiotach wojskowych),
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, środek przeciw
komarom i kleszczom, kieszonkowe. Mile widziana
odzież moro.

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik   wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł
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Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

Polska - WYMYSŁOWO

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

OMKW5/20 07.08-17.08.2020
OMKW6/20 19.08-29.08.2020

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
zawodowych żołnierzy: musztra, strzelectwo, szkolenie chemiczne, taktyka,
łączność, terenoznawstwo, pierwsza
pomoc, manewry taktyczne, ćwiczenia saperskie, zwiad wojskowy, zajęcia
z GPS
- wojskowa skrzynia skarbów: gra
oparta na zabawie w podchody, utrudnieniem na trasie poszukiwania będą
łamigłówki i szyfry oraz stanowiska
sportowe,

- bieg przełajowy na orientację: trasa poprowadzona będzie w lesie na
nierównym terenie, czasem w błocie.
Bieg taki jest znakomitym treningiem
i sprawdzianem ogólnej siły, sprawności
i hartu ducha. Bieg zakończą zawody
w rzucie granatem ćwiczebnym do transzei,
- zawody strzeleckie ASG: rywalizacja
w strzelaniu z broni krótkiej w pozycji
stojącej i z broni długiej w pozycji leżącej, jak również z łuków. Główna klasyfikacja zawodów będzie utworzona na
podstawie wyników strzelania z trzech
broni,
- podstawy kajakarstwa i ratownictwa

wodnego - zajęcia z instruktorem: zapoznanie ze sprzętem do kajakarstwa,
nauka zasad bezpieczeństwa i zachowania w wodzie, pomoc osobie tonącej,
nauka pływania i podstawy utrzymywania się w kajaku na wodzie,
- pierwsza pomoc z zastosowaniem
technik survivalowych połączona z nauką wiązania węzłów oraz poznaniem
sprzętu wspinaczkowego: zajęcia polegać będą na nauce udzielania pierwszej
pomocy w warunkach terenowych i na
wodzie,
- wspólne gotowanie na kuchni polowej grochówki wojskowej
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,
- dwa zajęcia na basenie pod opieka
ratownika,
- nocne podchody,
- 2 ogniska z kiełbaskami,
- dyskoteki.
Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

7-13 LAT
CENA OD:

1 755

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OPPW1/20 28.06-08.07.2020
OPPW2/20 08.07-18.07.2020

OPPW3/20 18.07-28.07.2020
OPPW4/20 28.07-07.08.2020

OPPW5/20 07.08-17.08.2020
OPPW6/20 19.08-29.08.2020

Na ratunek

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Masz nerwy ze stali? Jesteś opanowany, odpowiedzialny i empatyczny? Nie boisz się podejmować szybkich decyzji? Jeśli uważasz siebie za taką właśnie osobę, to zapraszamy na obóz
gdzie nauczysz się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dowiesz się jak postępować
z poszkodowanym, którego zdrowie lub życie jest zagrożone a także jak udzielać pomocy na
wodzie. Bez względu na to, czy w przyszłości będzie to Twoja profesja, czy będziesz robił coś
innego, umiejętność niesienia skutecznej pomocy lub ratowania życia mogą okazać się czymś
bezcennym… dla Ciebie i innych.

PROGRAM

- zajęcia z kajakarstwa i ratownictwa
wodnego: nauka pływania kajakami
jednoosobowymi i dwuosobowymi,
zastosowanie sprzętu ratowniczego
w kajakarstwie, zajęcia teoretyczne
i praktyczne (symulacje akcji ratowniczych np. rzutki ratownicze), podstawy
auto asekuracji i auto ratownictwa podczas korzystania ze sprzętu pływającego, zajęcia teoretyczne i praktyczne,
współpraca w grupie podczas rekreacji na wodzie oraz udzielaniu pomocy
innym, nauka wiązania węzłów żeglarskich, wspinaczkowych i zastosowanie
ich w ratownictwie,
- pierwsza pomoc i ratownictwo w warunkach terenowych: zajęcia z pierwszej pomocy, ćwiczenia na fantomach
z wykorzystaniem treningowego defibrylatora AED, wyposażenie apteczek,
co zabrać na wycieczkę terenową,
udzielanie pierwszej pomocy w terenie
– ćwiczenia praktyczne, zastosowanie
sprzętu ratowniczego i wspinaczkowego w terenie i na wodzie,
- bieg przełajowy na orientację: trasa poprowadzona będzie w lesie na
Organizator: B. P. KRYSTAD

nierównym terenie, czasem w błocie.
Bieg taki jest znakomitym treningiem
i sprawdzianem ogólnej siły, sprawności
i hartu ducha. Bieg zakończą zawody
w rzucie granatem ćwiczebnym do transzei,
- zawody strzeleckie ASG: rywalizacja
w strzelaniu z broni krótkiej w pozycji
stojącej i z broni długiej w pozycji leżącej, jak również z łuków. Główna klasyfikacja zawodów będzie utworzona na
podstawie wyników strzelania z trzech
broni,
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,
- dwa zajęcia na basenie pod opieka
ratownika,
- nocne podchody,
- 2 ogniska z kiełbaskami,
- dyskoteki.

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 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, środek przeciw
komarom i kleszczom, 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik   wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł

Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

Polska - WYMYSŁOWO
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OBÓZ
Piłkarski
8-13 LAT

CENA OD:

1 455

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OPWY1/20 28.06-05.07.2020
OPWY2/20 05.07-12.07.2020

Dla dziewczynek i chłopców niezależnie od
przynależności klubowej i poziomu umiejętności.

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

OBÓZ PIŁKARSKI

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Na pewno nie raz zdarzało się Wam w trakcie oglądania meczów piłki nożnej podziwiać niesamowite zagrania wirtuozów tego pięknego sportu..., a może marzy się Wam, aby za jakiś czas
to Wasze akcje, tricki i strzały były podziwiane na stadionach i przed telewizorami? Zróbcie
pierwszy krok - zostańcie uczestnikami piłkarskiego obozu z prawdziwego zdarzenia. Przez
trzy treningi dziennie pomożemy ci poprawić twoją technikę strzału, podania, przyjęcia, dryblingu i innych elementów piłkarskiego rzemiosła. Pamiętajcie - pierwszy krok bywa najważniejszy..., będziemy szczęśliwi, jeśli uczynicie go z nami. Wśród zdobywców Złotej Piłki może
się kiedyś znaleźć wasze nazwisko – obok Ronaldo i Messiego.

Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.18.00.
Zakończenie turnusu i finałowy treningu piłkarskiego
o godz. 10.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, opieka trenerów, opieka
ratownika.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój sportowy,
obuwie piłkarskie i ochraniacze, strój kąpielowy, czepek
na basen, środek przeciw komarom i kleszczom, nakrycie głowy, kieszonkowe.

w programie także
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Indian
Ameryki Północnej im. Sat-Okh - poznamy historię
Indianina, w chowanego 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,
- nocne podchody,
- ognisko z kiełbaskami,

Każdy zawodnik otrzyma strój piłkarski (koszulka,
spodenki, 2 pary getrów) i piłkę na własność.

SZKOLENIE PIŁKARSKIE
- pierwszego dnia podział na grupy pod
względem wiekowym i umiejętności piłkarskich
- indywidualne podejście trenerów do
każdego zawodnika
- doskonalenie techniki indywidualnej
zawodnika
- treningi indywidualne
- treningi w małych grupach (4 zawodników + trener)
- trening motoryczny
- trening taktyczny
- testy umiejętności technicznych

- trening mentalny
- konkursy piłkarskie: mini turniej piłki
nożnej, żonglerki, rzutów karnych, mini
turniej gry 1x1
Na zakończenie turnusu trening pokazowy z nauczanych umiejętności piłkarskich podczas obozu.
Każdy zawodnik po zakończeniu obozu
otrzyma opis, zdjęcia i krótki film z swoim udziałem w treningu na pendrive.
Treningi poprowadzą wykwalifikowani
i doświadczeni trenerzy z licencją
UEFA A, pracujący na co dzień w dużych klubach piłkarskich. Wszystkie treningi prowadzone będą na naturalnych
boiskach trawiastych.

- trening regeneracyjny z fizjoterapeutą

- korzystanie z basenu i jacuzzi
(4 zajęcia po 30 minut),
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Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

9-12 LAT
CENA OD:

1 255

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WOSP1/20   28.06-05.07.2020
WOSP2/20 05.07-12.07.2020

WOSP3/20   12.07-19.07.2020
WOSP4/20 19.07-26.07.2020

WOSP5/20 26.07-02.08.2020
WOSP6/20   02.08-09.08.2020

OBÓZ SPORTOWY

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Udany wypoczynek to aktywny wypoczynek - trudno wyobrazić sobie lepszą aktywność niż
urozmaicone zajęcia sportowe. W trakcie naszego multi sportowego obozu będziecie mieli
do czynienia zarówno ze sportami masowymi jak piłka nożna lub siatkówka plażowa, tymi
mniej popularnymi jak tenis stołowy lub badminton, po te niszowe jak łucznictwo czy boule.
To jednak nie koniec atrakcji. Przeczytajcie dokładnie opis proponowanych zajęć i wybierzcie
się na naszą mini olimpiadę.

PROGRAM

W ramach poznawania ABC Sportowca przybliżymy Wam reguły rozmaitych
konkurencji sportowych, oraz różne
aspekty związane z technicznymi umiejętnościami potrzebnymi do efektywnego ich uprawiania. Nie zapomnimy
oczywiście o arcyważnej, choć często
niedocenianej rozgrzewce, która powinna poprzedzać każdy intensywny wysiłek sportowy. Fani piłki nożnej będą
mieli okazję pogłębić swoją teoretyczną
wiedzę na temat zasad obowiązujących
w tym najbardziej globalnym sporcie.
Będzie można też poćwiczyć rzuty karne, wolne, rożne, podania i panowanie
nad piłką. W trakcie zajęć poświęconych siatkówce plażowej zmierzycie się
z siatkarskimi padami, techniką serwisu
i odbić piłki. Przekonacie się, jak ważny
jest refleks w dyscyplinach sportowych
od lat stanowiących domenę Azjatów
– badmintonie i tenisie stołowym.
A dla tych, którym w sporcie bliższa jest
koncentracja niż czysta dynamika, proponujemy typowe sporty „celnościowe”
– łucznictwo, strzelectwo wiatrówkowe lub mało jeszcze spopularyzowane
w Polsce francuskie boule. Cennym
i ciekawym punktem programu będą

Organizator: B. P. KRYSTAD

również zajęcia dotyczące podstaw
kajakarstwa i ratownictwa wodnego
- zajęcia z instruktorem którego zadaniem będzie zapoznanie Was z zagadnieniami dotyczącymi sprzętu do kajakarstwa, nauki zasad bezpieczeństwa
i zachowania w wodzie, pomocy osobie tonącej, nauce pływania i podstawy
utrzymywania się w kajaku na wodzie.
Zajęcia w parku linowym to z kolei doskonała propozycja dla fanów filmów
o Tarzanie albo marzących o uprawianiu
sportów wspinaczkowych. Konstrukcja
parku oparta jest na systemie rozpiętych pomiędzy drzewami lin i zapewnia
emocjonującą, a przy tym bezpieczną
rozrywkę na świeżym powietrzu. Nad
wszystkim czuwają oczywiście przeszkoleni instruktorzy (do wyboru dwie
trasy), Interesującym uzupełnieniem
typowo sportowych zajęć będzie również bieg samarytański – gra terenowa z rozwiązywaniem zadań i szyfrów,
kształtująca pozytywne postawy społeczne z elementami pomocy przedmedycznej (warsztaty z pierwszej pomocy),
Jak uzupełnić spalone kalorie? Najlepiej
podczas wspólnego gotowanie na kuchni polowej grochówki wojskowej.

WOSP7/20 09.08-16.08.2020
WOSP8/20 23.08-30.08.2020

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
Odbiór dzieci do godz. 10.00.

od

godz.18.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 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, środek przeciw
komarom i kleszczom, kieszonkowe. Mile widziana
odzież moro.

w programie także
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Indian
Ameryki Północnej im. Sat-Okh - poznamy historię
Indianina, w chowanego 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,
- dwa zajęcia na basenie pod opieką ratownika,
- nocne podchody,
- 2 ognisko z kiełbaskami,
- dyskoteki

Polska - WYMYSŁOWO

13

OBÓZ14-17 LAT
KOLONIE9-13 LAT
CENA OD:

1 690

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
09.07-19.07.2020

KSWK2/20
KSWK2/20 20.07-30.07.2020
20.07-30.07.2020

ZAKWATEROWANIE

Tajemnice Fortów Świnoujścia

WYŻYWIENIE

ŚWINOUJŚCIE. To uzdrowisko, port morski, słońce, złoty piasek i niezwykłe krajobrazy. W programie całodzienne szaleństwo w Heide Parku w Niemczech ze słynnym Colossosem, wizyta w Oceanarium w Stralsundzie i spotkanie oko w oko z XIX - wiecznym Pruskim Komendantem. 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.

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.

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.

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. 24 euro, wstęp do Oceanarium w Stralsundzie - dzieci 4-16 lat – ok. 10 euro,
dzieci od 17 lat – ok. 13 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 190 zł
Gdańsk 190 zł
Koszalin 190 zł

10
14

KSWK3/20
KSWK3/20 11.08-21.08.2020

Olsztyn 180 zł
Poznań 200 zł
Szczecin 90 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

Tczew 190 zł
Warszawa 250 zł

POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY / ŚWINOUJŚCIE

PROGRAM

- wycieczka do Heide Parku k/Hamburga,
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. 24 euro),
- wycieczka do Oceanarium w Stralsundzie
w Niemczech - jednego z największych oceanariów na świecie o powierzchni 9,7 tys.
m2, w którym znajduje się tu ok. 7 tys. gatunków roślin i zwierząt żyjących w wodach
Bałtyku, Morza Północnego, północnego
Atlantyku i Morza Polarnego, m.in.: jesiotry,
wężynkę, dorsza, stornię, gładzicę, meduzy
czy ośmiornice. Dodatkową atrakcją tego
miejsca są pokazy karmienia! (wstęp płatny
indywidualnie dzieci 4-16 lat – ok. 10 euro,
dzieci od 17 lat – ok. 13 euro. ),
- spacer po Świnoujściu - promenada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promowy - jeden z najnowocześniejszych na
Bałtyku,
- 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,
- spacer do Wiatraka - wizytówki Świnoujścia, Fortu Anioła i Fortu Zachodniego,
- 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.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE:
- Hansa Park (Niemcy) - całodzienny pobyt
w Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od osoby
180 zł + 23 euro.

Organizator:
Organizator:
Milltour &
B. Europatravel
P. KRYSTAD

KOLONIE
10-16 LAT

CENA OD:

1 705

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20 24.07-03.08.2020
24.07-03.08.2020

KMRZ2/20 03.08-13.08.2020
KMRZ2/20
03.08-13.08.2020

Nadmorska przygoda

POMORZE ZACHODNIE, NIEMCY / MRZEŻYNO, TROPICAL ISLANDS
Mrzeżyno k. Kołobrzegu – nadmorska miejscowość wypoczynkowa - raj dla miłośników
atrakcji wodnych. W programie m.in.: wodne szaleństwo na basenach w Tropical Islands,
wizyta w niesamowitym oceanarium w Berlinie i wycieczka do Kołobrzegu. Ponadto zobaczycie najciekawsze i najsłynniejsze miejsca Berlina.

PROGRAM
- wycieczka autokarowa 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. 32 euro),
- wycieczka autokarowa do Aqua Dom
& Sea Life w Berlinie - gigantyczne cylindryczne akwarium. Zobaczymy tu w sumie ponad 5000 zwierząt, m.in.: meduzy,
płaszczki, rekiny, kraby, ośmiornice i przeróżne gatunki kolorowych ryb. Niesamowitą atrakcją jest winda, która znajduję się
w centrum akwarium. Taka podróż pozostaje w pamięci na całe życie!(wstęp płatny
indywidualnie ok. 8 euro) Zwiedzanie Berlina
z przewodnikiem: Alexanderplatz, Fontanna
Neptuna, Czerwony Ratusz, Wieża Telewizyjna, Muzeum Pergamońskie (z zewnątrz),
Katedra Berlińska, Brama Brandenburska,
Reichstag, Plac Poczdamski: Sony Center,
Mur Berliński, Checkpoint Charlie,
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu Fort Ujście - Latarnia Morska, Port Jachtowy,
molo, Stare Miasto, park zdrojowy,
- spacery po okolicy Mrzeżyna: port , przystań jachtowa, promenada , plaża, Pomnik
Zaślubin Polski z Morzem,
- rejs statkiem Czerwony Szkwał wzdłuż wybrzeża,
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku
Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,
- zajęcia plastyczne: pocztówka z wakacji

Organizator:??
Organizator:
Milltour & Europatravel

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,
- program animacyjny, zajęcia sportowe, rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki, ping ponga,
- wybory Miss i Mistera,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- „Mokra Siatkówka Plażowa” - drużynowe
zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów wypełnionych wodą,
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą – aquaaerobik,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki z D-jem.

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek kolonijno-wczasowy Rutex
www.okw-rutex.pl położony ok. 300 m od morza.
Pokoje 4 - osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: kryty basen z podgrzewaną wodą, boisko
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, świetlica ze stołami do ping ponga, sala dyskotekowa, stołówka.

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. 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 Islands – ok. 32 euro, wstęp do Aqua
Dom & Sea Life w Berlinie – ok. 8 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 180 zł
Gdańsk 190 zł
Koszalin 130 zł

Olsztyn 180 zł
Poznań 200 zł
Szczecin 90 zł

Tczew 190 zł
Warszawa 260 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

11
15

kolonie
OBÓZ14-17 LAT
10-16 LAT
KOLONIE9-13 LAT
CENA OD:

1 655
690

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
KGRZ1/20   03.08-14.08.2020

KSWK2/20 20.07-30.07.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy SZEKLA
www.grzybowo-szekla.pl położony ok. 300 m od
morza. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i TV LCD.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica,
miejsce na ognisko, teren rekreacyjny, sprzęt plażowy.
Ośrodek dysponuje 250 miejscami. W pobliżu ORLIK –
dwa boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwsze
świadczenie - obiadokolacja, 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. 19.00. Transport za
dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wstęp do Heide Parku - 24 euro i Tropikalnej wyspy 32 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

10
16

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

Toruń 185 zł
Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

KSWK3/20 11.08-21.08.2020

Żar tropików

POMORZE ZACHODNIE / GRZYBOWO k/Kołobrzegu

GRZYBOWO k/Kołobrzegu. Miejscowość letniskowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie morza,
około 400 m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu. Grzybowo usytuowane jest dość niezwykle, bo
na terenie tzw. depresji grzybowskiej. Nieregularność tutejszej linii brzegowej sprawia, że woda jest
cieplejsza niż w Kołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały pas nadmorski gminy, leży w Strefie Chronionego Krajobrazu, obowiązują tu zasady Strefy Ochrony Uzdrowiskowej.

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,
- wycieczka do Heide Parku k/Hamburga,
największego parku rozrywki w północnej
części Niemiec, o powierzchni 85 ha. 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!
- wycieczka do Kołobrzegu - Latarnia Morska, Piracka Przygoda - zabawa w zabytkowym forcie obronnym: konkurs ciesielski,
taniec z obijaczem, wyścig po plankach, walki na boomie, konkursy z linami, nauka szant,
tańce przy muzyce folkowej,
- wycieczka do Zieleniewa - wizyta w miasteczku westernowym - Dziki Zachód Show:
zwiedzanie stadniny i Mini ZOO, przejażdżka na koniu lub kucyku, strzelanie z łuku,
kowbojska karuzela, indiańskie narty, scenki westernowe, konkursy z nagrodami m.in.
poszukiwanie złota lub dojenie kozy,
- Park Linowy – trasa żółta obejmująca 13
przeszkód do pokonania: wejścia i zejścia (za
pomocą drabin, siatek, lin itp.), zestawu plat-

form mocowanych do drzew, stanowiących
punkty „przesiadkowe&quot;, oraz zamontowanych pomiędzy nimi atrakcjami z wiszących mostków, kładek, lin, siatek, rur,
- shopping day – zakupowe szaleństwo
w kramikach z pamiątkami,
- podchody - przygotowanie trasy, zadań
i zagadek dla uczestników,
- 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,
- rejs statkiem,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
- Berlin - Mur Berliński, Alexanderplatz,
Wyspa Muzeów i Aleja Unter den Linden,  
Brama Brandenburska i Reichstag, Pomnik
Ofiar Holocaustu, Plac Poczdamski. LEGOLAND Discovery Centre Berlin – kreatywność i zabawa bez granic - ponad 5 milionów
klocków, ogromne karuzele, spektakularne
kino 4D, kreatywne warsztaty modelarstwa.
Koszt wycieczki od osoby 145 zł.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
10-16
8-12 LAT

CENA OD:

1 705
615

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20
KLEB1/20 24.07-03.08.2020
08.07 - 17.07.2020

KMRZ2/20 03.08-13.08.2020

Parkowy zawrót głowy

POMORZE / ŁEBA

Łeba - to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu.
W programie 3 wspaniałe parki rozrywki. Czekają na Was tu takie atrakcje jak: paintball, gokarty, labirynt, gra w boule. Nie zabraknie czasu również na odpoczynek i plażowanie.

PROGRAM
- Łeba Park Dinozaurów - fantastyczna
przygoda w przeszłość, aż do epoki kredy.
Tylko w Łebie w Parku Dinozaurów na 20
ha spotkacie trójwymiarowe gady naturalnej
wielkości. Ponadto czekają tu na Was liczne
atrakcje m.in.: minigolf, zamek strachu kino
7D MAX, labirynt magicznych luster, małpi
gaj, pojazdy flinstonów,
- Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Polsce – o powierzchni 5000 m2
z platformami widokowymi i 5 bazami do
zdobycia po drodze do wyjścia. Gra w Boule
- tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi. „Magiczny ogród
drewnianych gier wielkoformatowych” a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych,
logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL,
- Power Park - park pełen atrakcji: Paintball
- bezpieczna gra terenowa, gwarantująca
niezapomniane emocje (100 kulek na osobę),
Gokarty – 8 minutowa jazda- wspaniała zabawa i świetny sposób do nauki koncentracji,
zdrowej rywalizacji i samokontroli, bezpieczna jazda pod okiem instruktorów - nawet dla
dzieci w wieku od 5 lat,
- Magiczne Lustra – 50 m labirynt zbudowany z 145 magicznych luster,
- rejs statkiem Gryf wzdłuż wybrzeża ,
- spacery po okolicy m.in. : port jachtowy,
piernikowy dom do góry nogami,
- Muzeum Bursztynu – odkryjecie tajemnice
powstania bursztynu i nie tylko…,

Organizator:??
Organizator:
Milltour & Europatravel

- ILLUZEUM – 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,
- konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss
i Mistera,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku
Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,
- wodna bitwa balonowa,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- zajęcia plastyczne: pocztówka wykonana
różnymi technikami z udziałem naturalnych
materiałów (piasek, muszelki, szyszki), tworzenie witraży o tematyce morskiej,
- pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury i makijaże,
- turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka
nożna - kadra kontra koloniści,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- grillowanie w plenerze,
- kąpiele w basenie na terenie ośrodka:
koszykówka i siatkówka wodna, aquaaerobik,
- dyskoteki!

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy Rekreacyjny NORD
www.nordcampleba.pl położony ok. 800 m od plaży.
Pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami i TV. Na terenie
obiektu znajdują się: hala tenisowo - rekreacyjna z
oświetleniem (alternatywnie kort tenisowy, 2 boiska
do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki
ręcznej, badminton), basen, plac zabaw na powietrzu,
salka zabaw ze zjeżdżalniami, basen z kulkami, boisko
do piłki siatkowej plażowej, stoły do tenisa stołowego,
zadaszony grill, jadalnia.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

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

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 180 zł
Gdańsk 170 zł

Olsztyn 0 zł
Koszalin 150 zł

Warszawa 260 zł
Elbląg 190 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

11
17

kolonie
OBÓZ14-17 LAT
7-11 LAT
KOLONIE9-13 LAT
CENA OD:

1 535
690

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
KKRM1/20
14.07-24.07.2020

KKRM2/20
KSWK2/20 20.07-30.07.2020
25.07-04.08.2020

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

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

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, 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 – zabrać ze sobą.

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 165 zł
Elbląg 120 zł
Gdańsk 120 zł

10
18

Koszalin 200 zł
Olsztyn 130 zł
Poznań 200 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

Tczew 100 zł
Warszawa 250 zł

KSWK3/20 11.08-21.08.2020

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

- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki
Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana
świetna zabawa, z licznymi atrakcjami m.in.:
mini zoo, park linowy, małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel, zjeżdżalnia lew gigant,
kopalnia złota, plac zabaw, osada wikingów,
ptaszarnia,
- warsztaty bursztynnicze: prelekcja
o bursztynie (m.in.: pochodzenie bursztynu,
największe okazy, nazwy bursztynu w innych
językach, szlak bursztynowy), pokaz bursztynu i inkluzji, poznanie właściwości fizycznych
i chemicznych bursztynu, pokaz topienia
bursztynu (grillowanie bursztynu), zajęcia
warsztatowe polegające na szlifowaniu i polerowaniu bursztynów przez dzieci, pamiątki z bursztynem – uczestnicy samodzielnie
wykonują pamiątki zawierające bursztyn:
mydełka glicerynowe, serduszka, kształtki.
Każdy podczas zajęć wykona 3 pamiątki,
- wieczorny rejs statkiem wycieczkowym po
zatoce,
- spacer do latarni morskiej,
- własnoręczna biżuteria - tworzenie biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej bibuły,
cekinów, która będzie dodatkiem do zaprojektowanego stroju,
- mali projektanci - projektowanie wymarzonej kreacji, tworzenie form nowych ubrań,
przygotowanie rysunku i malowanie koszulek lub lnianych toreb,
- 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 - podwod-

ny 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,
- 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,
- malowanie twarzy i tworzenie własnych
tatuaży,
- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka,
spinacze, kolorowy detektyw, krążące pudełko,
- wieczór Quizów – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach i bohaterkach
bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu,
- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra kadra kolonijna,
- Neptunalia - chrzest kolonijny,
- 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.

Organizator:
Organizator:
Milltour &
B. Europatravel
P. KRYSTAD

Obóz
KOLONIE
młodzieżowy
10-16 LAT
10-15 LAT

CENA OD:

1 555
705

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20
KKRS1/20 24.07-03.08.2020
14.07-24.07.2020

KMRZ2/20 03.08-13.08.2020
KKRS2/20
25.07-04.08.2020

Przygoda z mangą

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
- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana świetna zabawa, z licznymi
atrakcjami m.in.: mini zoo, park linowy,
małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel,
zjeżdżalnia lew gigant, kopalnia złota, plac
zabaw, osada wikingów, ptaszarnia,
- 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,
- wybór japońskiej miss i mistera,
- podstawy pisma japońskiego - malowanie koszulek,
- dzień japońskich gier i zabaw - konkurs
japońskiej łamigłówki umysłowej - sudoku, zabawa fukuwarai– rysowanie przy
zasłoniętych chustą oczach, mikado - kto
zbierze najwięcej drewnianych patyczków?
- wieczorny rejs statkiem wycieczkowym
po zatoce,
- spacer do latarni morskiej,

Organizator:??
Organizator:
Milltour & Europatravel

- ping-pong show - zawody w singlach,
deblach, dziewczynki kontra chłopcy,
- off camera - stwórzcie swój własny teledysk kolonijny do znanych utworów muzycznych,
- 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,
- własnoręczna biżuteria - tworzenie
biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej
bibuły, cekinów, będącej dodatkiem do
zaprojektowanego stroju,
- scrapbooking - własnoręczne wykonanie
kartki z wakacji przy użyciu klasycznych
materiałów takich jak: papier, pieczątka
z dodaniem elementów znalezionych na
plaży. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- Neptunalia - chrzest kolonijny,
- kalambury,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.

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

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 – zabrać ze sobą.

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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Bydgoszcz 165 zł
Elbląg 120 zł
Gdańsk 120 zł

Koszalin 200 zł
Olsztyn 130 zł
Poznań 200 zł

Tczew 100 zł
Warszawa 250 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

11
19

OBÓZ

12-17 LAT
CENA OD:

1 445

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OBIE1/20 28.07-07.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy SOLINKA www.solinka.com
położony w miejscowości Bukowiec. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i balkonami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kawiarnia, świetlica z salą TV, sala
rekreacyjna z mini siłownią, stół do tenisa, bilard, piłkarzyki, boiska sportowe, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, 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. 19.00. Transport
za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo paszport
ważny min. 6 miesięcy (w przypadku wycieczki do
Lwowa), 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik   wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok 285 zł
Bydgoszcz 235 zł
Konin 195 zł
Gdańsk 265 zł
Koszalin 285 zł
Kraków 185 zł

20

Olsztyn 235 zł
Poznań 215 zł
Szczecin 315 zł
Tczew 255 zł
Warszawa 185 zł

Polska - GÓRY

Wrocław 195 zł
Toruń 205 zł
Włocławek 195 zł
Łódź 185 zł
Kutno 215 zł

EKSTREMALNI BIESZCZADNICY

BIESZCZADY

Czasem naprawdę potrzeba niewiele by wyruszyć na podbój świata. Nie musisz jechać aż
na drugi koniec świata by przeżyć wspaniałą przygodę. Podczas pobytu tutaj postaramy się,
aby „świat” zegarków, Internetu i telefonów komórkowych pozwolił na chwilę o sobie zapomnieć. Kolonia ta poza dostarczeniem niezapomnianych wrażeń uczestnikom pokazują i uczą jak
korzystać ze sportów motorowych w zgodzie z innymi i samą przyrodą.

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 i 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.

Daj się ponieść emocjom i skorzystaj z zajęć
fakultatywnych:
Paintball: rozgrywka 3 scenariuszy z instruktorem (300 kulek, marker, maska, strój moro).
Koszt od osoby 50 zł.
Przejazd quadami: przejażdżka pełna adrenaliny z instruktorem w terenie (15 min).
Koszt od osoby 50 zł.
Bumper Ball: skoki, przewroty i turlanie
w przeźroczystych kulach. Koszt od osoby
50 zł.
Lwów – zwiedzanie Starówki Miasta, pomnik
Adama Mickiewicza, gmach Opery Lwowskiej, fabryka czekolady, zwiedzanie tajnej
apteki i obiad w Maku! Koszt wycieczki od
osoby 150 zł. Dokument wymagany: ważny
paszport.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
9-15 LAT

CENA OD:

1 495

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KPMT1/20 02.07-12.07.2020
KPMT2/20 13.07-23.07.2020

KPMT3/20 24.07-03.08.2020
KPMT4/20 04.08-14.08.2020

KPMT5/20 15.08-25.08.2020

MALI TATERNICY

PODHALE / ENERGYLANDIA, TATRALANDIA, SPŁYW DUNAJCEM

Poronin 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 wysoko- zmineralizowaną 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!
- 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,
- spływ Dunajcem - przeprawa łodziami flisackimi, to już od 150 lat największa atrakcja
turystyczna w Pieninach. Wijąca się wśród
wapiennych skał rzeka gwarantuje niezapomniane przeżycia. Podczas rejsu zobaczymy
Zamek w Niedzicy - jeden z najładniejszych zamków w Polsce 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

Organizator: B. P. KRYSTAD

Strążyskiej, podejście pod wodospad Siklawica,
- Zakopane - największy ośrodek turystyczny w Polsce położony u stóp Giewontu Sanktuarium na Krzeptówkach, cmentarz
na Pęksowym Brzysku, kompleks Skoczni
Narciarskich – wjazd na górę skoczni; wizyta
w izbie regionalnej u Gąsienicy – spotkanie
z tradycjami góralskimi, nauka tańców i przyśpiewek góralskich,
- 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).

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat Elżbieta www.elzbieta.noclegi.biz
w Poroninie (lub inny o podobnym standardzie). Pokoje
3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala dyskotekowa, sala TV, bufet,
świetlica z kominkiem, boisko sportowe do koszykówki
i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, ogród z miejscem 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. Autokar zostaje w bazie i realizuje program na miejscu.
Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy
dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 19.00.
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: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 225 zł
Bydgoszcz 165 zł
Konin 185 zł
Gdańsk 195 zł
Koszalin 265 zł
Kraków 75 zł

Olsztyn 175 zł
Kutno 165 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 195 zł
Warszawa 195 zł
Wrocław 185 zł

Toruń 155 zł
Włocławek 165 zł
Ciechocinek 165 zł
Łódź 165 zł
Poznań 165 zł

Polska - GÓRY
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OBÓZ

10-16 LAT
CENA OD:

1 585

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KZWA1/20 02.07-12.07.2020
KZWA2/20   13.07-23.07.2020

KZWA3/20 24.07-03.08.2020
KZWA4/20 04.08-14.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat „U Wilczka” położony ponad 800 m n.p.m.
www.uwilczka.pl. skąd rozpościera się przepiękny
widok na panoramę gór polskich i słowackich. Cisza
i spokój, które pozwolą wypocząć w bliskim kontakcie
z naturą. Pokoje 3,4 i 5-osobowe z łazienkami. Na
terenie obiektu znajdują się: stołówka, wspólny salon,
basen letni, ogród z miejscem na ognisko oraz bezpłatne Wi-Fi.

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. 19.00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo paszport
ważny min. 6 miesięcy (w przypadku wycieczki 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 205 zł
Bydgoszcz 135 zł
Konin 155 zł
Gdańsk 195 zł
Koszalin 275 zł
Kraków 115 zł
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Olsztyn 175 zł
Kutno 135 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 195 zł
Warszawa 185 zł
Wrocław 155 zł

Polska - GÓRY

Toruń 135 zł
Włocławek 135 zł
Ciechocinek 135 zł
Łódź 135 zł
Poznań 155 zł

KZWA5/20 15.08-25.08.2020

PERŁA BESKIDÓW

ZWARDOŃ / BESKID ŻYWIECKI

Polskie góry to nie tylko Tatry a górale nie mieszkają tylko pod Giewontem! Aby się o tym przekonać zapraszamy w Beskid Śląski i Żywiecki, niezwykły rejon oferujący zwiedzającym moc rozrywki, wspaniałą miejscową kulturę, miejsca związane z historią oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy. Przekonać możecie
się o tym wybierając się razem z nami na kolonie do Zwardonia.

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!
- wycieczka na Słowację: Zamek Orawski w Dolnym Kubinie i ciepłe kąpiele na basenach termalnych w Besenovej,
- wycieczka do Bielska Białej: zapraszamy do
„Świata bajek” czyli zwiedzania Wytwórni Filmów
Rysunkowych. To tutaj powstały takie bajki jak
Bolek i Lolek, Reksio i Smok Wawelski. W trakcie
żywej, multimedialnej prezentacji uczestnicy zajęć
obcując z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami,
projektami postaci i rysunkami animacyjnymi, poznają kolejne etapy produkcji filmowej, od scenariusza do gotowego filmu; wjazd kolejką gondolowa
na Szyndzielnię; zajęcia w Chlebowej Chacie: zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem, prezentacja maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna, próby młócenia
cepami, mielenie zboża na żarnach i osiewanie
mąki, własnoręczne formowanie oraz wypiek
podpłomyków, degustacja podpłomyków i chleba
żytniego z masłem, miodem i smalcem z ziołami wszystko własnej produkcji, kawa zbożowa z mlekiem, degustacja „do syta”;
- „szlak przygranicznych mrówek” – czyli pieszy
spacer na zakupy do Cechospolu po słowackiej
stronie granicy, nawet w dobie handlowej globalizacji najlepiej smakują Lentilky albo czekolada Studencka kupiona „u źródła”, a wszystko to okraszone
pięknymi krajobrazami które będzie można podziwiać w drodze,
- wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego – piesze wejście na Górę Żar (761 m n.p.m.), gdzie na
szczycie góry znajduje się sztuczne jezioro należące
do elektrowni szczytowo-pompowej wykutej we
wnętrzu skały, rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim,
- Milówka i wizyta w domu rodzinnym gwiazd
polskiej estrady - Braci Golec. Następnie – coś dla
miłośników historii - czyli przejazd do Węgierskiej
Górki i zwiedzanie fortu obronnego Waligóra z II
wojny światowej oraz przejazd do Żywca związany
ze zwiedzaniem kompleksu pałacowo-ogrodowego
rodu Habsburgów, bardzo zasłużonego dla całego
regionu. W stolicy Beskidów obejrzymy również
zabytkowy Rynek i Zamek Komorowskich (z zewnątrz),
- wycieczka pętlą Beskidzką zaliczaną do najatrak-

cyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Zajrzymy do Koniakowa i Muzeum i Galerii Koronki
Koniakowskiej, posłuchamy też niepowtarzalnych
dźwięków pasterskich trąbit. W Istebnej obejrzymy Kurną Chatę pana Kawuloka i wysłuchamy
ciekawych opowieści o życiu beskidzkich górali.
A dla smakoszy – w Centrum Produktu Regionalnego odbędzie się pokaz „Kto ma owce, ten ma sery”
– klaganie mleka, czyli wyrób bundzu – słodkiego
owczego sera, zakończony degustacją regionalnych
serów. W jej trakcie dowiemy się czym są bundz,
bryndza, korbacze i sery gazdowskie. Odpowiemy
również sobie również, czemu nie wszystkie sery
pochodzące z polskich gór to oscypki…
- wizyta w Wiśle - zwiedzanie Galerii Adama Małysza, skoczni narciarskiej, Zameczku Myśliwskiego
Habsburgów oraz Kaskady Białej Wisełki; Park
Wodny OLZA w Istebnej 2-godz. wodnego szaleństwa,
- odpoczynek od autokaru – czyli wycieczka piesza
do Soli gdzie zwiedzać będziemy studnie solankowe oraz Termę solankową i okolice; wycieczka
piesza po Zwardoniu oraz okolicy: wejście na najwyższy szczyt Zwardonia tj. Duży Rachowiec 965
m n.p.m. skąd rozpościera się wspaniały widok na
dalekie Tatry,
- dzień wzmożonej aktywności fizycznej - czyli
wycieczka do Geo-Parku w Glince, wśród przewidywanych atrakcji proponujemy wizytę w parku
linowym i na basenie,
- kąpiele w basenie na terenie ośrodka,
- 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,
- bitwa wodna butelkowa,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
- 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. Koszt wycieczki od osoby 45 zł + 22 euro od 6 do11 roku
życia, 24 euro powyżej 12 roku życia.

Organizator: B. P. KRYSTAD

kolonie
10-15 LAT

CENA OD:

1 615

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSZC1/20   12.07-22.07.2020

KSZC2/20 05.08-15.08.2020

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 w Polsce i na Słowacji.

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 - najdłuższa zjeżdżalnia raftowa z wirem
wodnym w Europie, Boomerang Raft Ramp największa u-rampa raftowa na Słowacji
i w Polsce, Free Fall - najbardziej stroma zjeżdżalnia 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 pod Sanktuarium Na
Górce,

Organizator: Milltour & Europatravel

- wjazd kolejką linową na Skrzyczne – przejście szlakiem widokowym przez Malinowską
Skałę i Malinów na Przeł. Salmopolską,
- zwiedzanie Szczyrku – skocznia narciarska,
zespół wyciągów narciarskich, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 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. 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.

WYDATKI PROGRAMOWE

Wstęp do Tatralandii – ok. 22 euro od 6 do 11 roku
życia, ok. 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 180 zł
Gdańsk 220 zł
Katowice 80 zł

Koszalin 270 zł
Mława 180 zł
Olsztyn 180 zł

Poznań 180 zł
Warszawa 200 zł

Polska - GÓRY

23

kolonie
10-15 LAT
CENA OD:

1 735

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KWIS1/20 12.07-22.07.2020

KWIS2/20 05.08-15.08.2020

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

Bilet wstępu do parku wodnego Tropikana w Wiśle - ok.
25 zł ( dzieci do lat 14) i ok. 50 zł (dzieci powyżej 14 lat),
Prater – na poszczególne atrakcje ok. 30 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 180 zł
Gdańsk 220 zł
Katowice 80 zł
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Koszalin 270 zł
Mława 180 zł
Olsztyn 180 zł

Polska - GÓRY

Poznań 180 zł
Warszawa 200 zł

* 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).

Miasto skoczków

Beskid Śląski / Wisła, Wiedeń

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 i świetna zabawa w wiedeńskim parku rozrywki Prater.

PROGRAM

- wycieczka autokarowa do Wiednia (Austria)- Wzgórze Kahlenberg, Kościół św
Józefa (Kaplica Sobieskiego), Grinzing, zabytki Ringu, Hofburg, Plac Marii Teresy, Plac
Bohaterów, Parlament, Ratusz. Świetna
zabawa w Parku Rozrywki Prater: Diabelski Młyn- symbol Wiednia, tunele śmiechu,
strzelnice, salony gier, (płatne dodatkowo
ok. 30 euro),
- 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: Wisła - Przeł. Kubalonka – Istebna – Koniaków – Przeł. Kubalonka - Wisła
Czarne – Wisła Malinka – Wisła. Podczas
wycieczki zobaczymy: Chata Kawuloków
z 1863 r – prelekcja o życiu górali beskidzkich z pokazem gry na regionalnych instrumentach, Muzeum i Galeria Koronki Koniakowskiej , pokaz gry na trąbitach pasterskich,
Muzeum Pasterskie, Bacówka Pasterska,
zamek Prezydenta RP ( z zewnątrz), skocznia
narciarska,
- wycieczka na Czantorię – wjazd kolejką
linową na Polanę Stokłosica, zwiedzanie

Sokolarni (możliwość zrobienia zdjęcia z sokołem na ręku), wejście na Szczyt Czantorii
(995 m n.p.m), zejście na Stokłosice, zjazd
kolejką,
- 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 Fiemme, 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 (ok. 25 zł dzieci do lat
14 i ok. 50 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,
- zajęcia na siłowni wyposażonej w bieżnię,
rowerki, drabinki, piłki do pilates,
- kąpiele w rzece Wisła – kaskada 3 poziomowa: 90, 60, 30 cm,
- dyskoteki.

Organizator: Milltour & Europatravel

OBÓZ

9-15 LAT
CENA OD:

1 655

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KOJA1/20
02.07-12.07.2020 – SPRZEDANA

KOJA2/20 13.07-23.07.2020
KOJA3/20 24.07-03.08.2020

KOJA4/20 04.08-14.08.2020
KOJA5/20 15.08-25.08.2020

Śladami Ducha Karkonosza

JAGNIĄTKÓW / PRAGA, DREZNO, SKALNE MIASTO

JAGNIĄTKÓW. Urokliwa miejscowość położona u stóp Karkonoszy pomiędzy Szklarską Porębą a Karpaczem. Dogodne położenie miejscowości umożliwia organizację wycieczek poza
granice Polski: do Czech i Niemiec. Nasi turyści zobaczą Pragę, stolicę Saksonii - Drezno zaś
w Czechach unikalny rezerwat Skalne Miasto. Nie zabraknie również wodnych szaleństw
w aquaparku i gorących źródłach.

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, Frauenkirche, Muzeum Komunikacji  Verkehrsmuseum
a w nim wystawy dotyczące wszystkich gałęzi transportu i komunikacji, unikatowe
modele, oryginały, prawdziwe perełki dla fanów motoryzacji, żeglugi, kolei i zdobywania
przestworzy! Szwajcarii Saksońskiej – skała
Bastei: fantastyczne widoki na Twierdzę Koenigstein, przełom Łaby z mostów i platform
widokowych zawieszonych na skałach,
– 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, rejs łódką po skalnym
jeziorku, spacer w chmurach czyli Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew: 45 m wieża
widokowa
- z każdym metrem znajdujemy się na innym
piętrze lasu, mając na wyciągnięcie dłoni korony drzew, 3 przystanki o charakterze adrenalinowym np. utrzymanie równowagi nad
„przepaścią” oraz 50 metrowa zjeżdżalnia,
dzięki której można skrócić sobie drogę
i przeżyć chwile adrenaliny (zjazd płatny dodatkowo ok. 10 euro); Safari Park
– największy w Europie ogród zoologiczny
z najbogatszą kolekcją zwierząt afrykańskich.

Organizator: B. P. KRYSTAD

Główną atrakcją parku jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają
liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju
antylopy, bawoły i zebry. Będzie można stanąć oko w oko z lwem albo żyrafą. Po tej części ogrodu poruszamy się autobusem i z jego
pokładu oglądamy zwierzęta,
- wycieczka na Zamek Książ jeden z największych zamków w Polsce. Tak monumentalny
i pięknie położony kompleks architektoniczny jest wyjątkowy w skali całej Europy.
To miejsce spotkań koronowanych głów,
w którym historia arystokratycznego rodu
von Hochberg przeplata się z tajemnicami II
Wojny Światowej…zwiedzanie z przewodnikiem trasy „Od Piastów do Tajemnic II Wojny
Światowej”. Spacer po tarasach ogrodowych
i podziwianie Zamku z punku widokowego,
- Karpacz – spacer i wizyta w Kościele Wang
– unikalnym zabytku światowej skali,
- zdobycie Śnieżki – królowej Karkonoszy
– wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę,
przejście do Schroniska Samotnia a następnie odpoczynek w Kotle Małego Stawu, zejście piesze,
- Termy Cieplickie - zaszalejemy w „cebuli”
i na zjeżdżalniach (1 wejście),
- rozgrywki sportowe: 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 115 zł + 32 euro.

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat BOROWIK** www.borowik.com.pl (lub
inny o podobnym standardzie). 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. 19.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy, 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. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Białystok 225 zł
Bydgoszcz 125 zł
Gdańsk 185 zł
Koszalin 285 zł
Kraków 185 zł

Olsztyn 165 zł
Poznań 125 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 185 zł
Warszawa 205 zł

Wrocław 85 zł
Toruń 175 zł
Włocławek 185 zł
Łódź 195 zł
Konin 195 zł

Polska - GÓRY

25

kolonie
10-15 LAT
CENA OD:

1 580

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KKAR1/20 11.07-21.07.2020

KKAR2/20 22.07-01.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy Dąbrówka www.dąbrówka.com.pl
Pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: stołówka, sala z kominkiem, mini boisko
do koszykówki, stół do tenisa , piłkarzyki, ściana wspinaczkowa, miejsce na ognisko i grilla, Wi-Fi na terenie
obiektu.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie. 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. 18:00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE

Park Wodny Tropikana - ok. 25 zł dla osób do 14 r.ż,
lub ok. 50 zł dla osób powyżej 14 r.ż, Skalne Miasto ok.
35 zł. 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 osobach. W przypadku braku wymaganych
min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej
miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku
uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii
zobowiązany jest do dopłaty biletu.
Bydgoszcz 160 zł
Koszalin 300 zł
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Olsztyn 180 zł
Poznań 180 zł

Polska - GÓRY

Warszawa 245 zł
Wrocław 120 zł

Miasto pod Śnieżką

Sudety Zachodnie / Karpacz, Czechy

Karpacz - to karkonoskie miasto położone u podnóża Śnieżki. Oprócz odpoczynku w górach
i narciarstwa gwarantuje dużo innych atrakcji. W programie m.in.: zdobycie najwyższego szczytu
Karkonoszy – Śnieżki, spacer wśród fantastycznych form skalnych w Adrspach, odwiedzimy Pragę
i jej wyjątkowe miejsca, a ponadto wodne szaleństwo w Parku Wodnym Tropikana oraz gry terenowe
i turnieje sportowe.

PROGRAM

- wycieczka autokarowa do Czech –
Skalne Miasto Adrspach - spacer wśród
fantastycznych form skalnych, wodospadów, rejs łódką po jeziorze ( płatne
indywidualnie ok. 35 zł),

- wycieczka do Pragi (Czechy) - Mala
Strana z Kościołem św. Mikołaja, Most
Karola, Stare Miasto, Ratusz, Zegar
Orloj, Rynek Staromiejski, Vaclavskie
Namesti,
- pobyt w Parku Wodnym Tropikana
w Karpaczu 1,5 h – czekają tu na Was
m.in: basen rekreacyjny z falą, basen
rzeka, basen sportowy, zjeżdżalnia
cebula ( wstep płatny indywidualnie ok.
25 zł dla osób do 14 r.ż, lub ok. 50 zł dla
osób powyżej 14 r.ż.),

- piesza wycieczka na Grabowiec do kaplicy św. Anny,
- spacer po okolicy: Skwer Śladami Zdobywców. Zostawili tu swoje ślady m.in.:
Jerzy Kukuczka, Wanda Rudkiewicz,
Maciej Berbeka,
- płukanie złota w Sowiej Dolinie,
- zaginione skarby - gra terenowa,
uczestnicy podzieleni na grupy za pomocą mapy mają za zadanie odnaleźć
w pobliskim lesie ukryte skarby,
- ścianka wspinaczkowa – doskonała
zabawa dostosowana do poziomu każdego z uczestników pod okiem instruktora,

- zdobywamy Śnieżkę – wyprawa
z przewodnikiem na najwyższy szczyt
Karkonoszy (1602 m n.p.m) , wjazd
kolejką linową , piesze przejście od
Kościółka Wang do Schroniska Samotnia i Strzecha Akademicka,

- turnieje sportowe: koszykówka, siatkówka,

- spacer do zapory na Łomnicy, punktu
anomalii grawitacyjnej , Dzikiego Wodospadu, skoczni narciarskiej „Orlinek”,
Kruczych Skał,

- dyskoteki.

- gry i zabawy,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,

Organizator: Milltour & Europatravel

obóz
młodzieżowy
12-18 LAT

CENA OD:

2 255

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ITAL1/20 11.07-22.07.2020

* 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).

Bella Italia

WŁOCHy / CESENATICO, RZYm, SAN MARINO, WERONA

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 Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, 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

Organizator: B. P. KRYSTAD

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 Werony
(postój 9 godzin) miasta słynnych romantycznych kochanków - Romea i Julii. Zwiedzanie:
dziedziniec domu Julii i najsłynniejszy balkon
świata, rzymski amfiteatr Arena, Palazzo del
Capitano, Palazzo degli Scaligeri oraz Torre
de Lamberti – XII-wieczna wieża, z której
można podziwiać panoramę całego miasta.
Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny
przejazd do Słowacji,
Dzień 11: śniadanie, całodzienny pobyt
na basenach, obiadokolacja, nocleg,

ZAKWATEROWANIE

Hotel Zen*** w Cesenatico www.hotelzen.it w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją. Położony ok. 300 m od morza i głównej
promenady. Na terenie obiektu: restauracja, taras,
trzy baseniki z hydromasażami, bezpłatne WiFi. Podczas noclegów tranzytowych Akademik Uniwersytetu
w Bratysławie w miejscowości Gabcikovo.

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 terenie Polski
przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami,
minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro   ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja
przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej
rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  
wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Park
Rozrywki Mirabilandia, Mirabilandia Beach), taksy
klimatyczne, przewodnicy, metro w Rzymie, wjazdy do
miast - 110 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne
i 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.
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.

Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski,
zakończenie obozu.

ZAGRANICA
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obóz
młodzieżowy
12-18 LAT
CENA OD:

2 485

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ITWW1/20 25.07-05.08.2020

* 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).

ZAKWATEROWANIE

Hotel SCACCIAPENSIERI*** w Nettuno w trakcie
pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją. Położony ok. 100 m od morza. Na terenie obiektu: restauracja, taras słoneczny z widokiem na plażę,
salon wypoczynkowy, bezpłatne WiFi. Podczas noclegów tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

2 lub 3 posiłki dziennie podczas pobytu we Włoszech
– patrz program. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja,
ostatnie – obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni
- patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na terenie Polski
przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami,
minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3
osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro   ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja
przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej
rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  
wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. baseny
Velky Meder, Park Wodny Gardaland, Muzeum Historii
Bitwy o Monte Cassino), taksy klimatyczne, przewodnicy, metro w Rzymie, wjazdy do miast - 110 euro.
Wydatki programowe są obligatoryjne i 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). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.
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ZAGRANICA

WŁOSKIE WAKACJE

WŁOCHY / PADWA, RZYM, WATYKAN, POMPEJE, MONTE CASSINO
Italia to miejsce, które zapewnia wspaniałe wakacyjne przeżycia najbardziej nawet wybrednym turystom. Powiew antyku poczuć można podczas spaceru w Pompejach oraz Wiecznym Mieście. Perły
architektury średniowiecza podziwiać będzie można w Padwie i jakże ważnym dla Polaków klasztorze na Monte Cassino. Tyle dla ducha...a dla ciała - czekają kąpiele w Morzu Tyrreńskim oraz szalona
zabawa w Parku Gardaland.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Włoch,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Padwy - dwugodzinne zwiedzanie miasta. Przejazd w okolice
Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg,
Dzień 4: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po
okolicy, kolacja, nocleg,
Dzień 5: śniadanie, przejazd do Rzymu,
Audiencja Generalna u Ojca Świętego Franciszka (jeżeli przebywa w Rzymie), zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra z nagrobkiem bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Spacer:
Plac Navona, Panteon, Schody Hiszpańskie,
Fontanna di Trevi. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 6: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, program
animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,

cja, nocleg,
Dzień 8: śniadanie, przejazd i zwiedzanie
Rzymu starożytnego: Forum Romanum
i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna,
Plac Wenecki, Kapitol, Lateran, Bazylika św.
Jana. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, program
animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, przejazd Parku Wodnego Gardaland – całodzienny pobyt w jednym
z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci
i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek
naziemnych, nadziemnych i podziemnych
oraz emocjonujących atrakcji na wodzie,
lądzie i w powietrzu. Obiadokolacja, nocny
przejazd do Słowacji,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski,
zakończenie obozu.

Dzień 7: śniadanie, przejazd do Kampanii,
zwiedzanie Pompei - starożytnego miasta zasypanego popiołami Wezuwiusza
w I wieku n.e., Monte Cassino: Klasztor Benedyktyński, Cmentarz Polski. Obiadokola-

Organizator: B. P. KRYSTAD

obóz
młodzieżowy
12-18 LAT

CENA OD:

2 485

zł

TERMINY TURNUSÓW:
HISZ1/20 01.07-12.07.2020

* 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).

Viva España

FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY / DISNEYLAND, BARCELONA, MONTE CARLO, GARDALAND
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, nocleg.
Około godz. 03.00 nad ranem wyjazd do
Monaco,
Dzień 10: śniadanie w formie suchego prowiantu, zwiedzanie Monaco: Katedra św.

Organizator: B. P. KRYSTAD

Mikołaja (z zewnątrz), Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Przejazd
na obiadokolację i nocleg tranzytowy,
Dzień 11: śniadanie, przejazd Parku Wodnego Gardaland – całodzienny pobyt w jednym
z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci
i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek
naziemnych, nadziemnych i podziemnych
oraz emocjonujących atrakcji na wodzie,
lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Polski,
Dzień 12: zakończenie obozu.
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 35 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.

ZAKWATEROWANIE

Hotel ROGER de FLOR PALACE**** w Lloret de Mar
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 terenie Polski
przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami,
minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do
7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu
antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Wyjazdy
wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Disneyland, Gardaland), obiadokolacja w Disneylandzie, taksy
klimatyczne, wycieczka do Barcelony, przewodnicy 120 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i 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). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

ZAGRANICA
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obóz
młodzieżowy
12-18 LAT
CENA OD:

2 065

zł

TERMINY TURNUSÓW:
BULG1/20   04.07-15.07.2020
BULG2/20 11.07-22.07.2020

BULG3/20 18.07-29.07.2020
BULG4/20 25.07-05.08.2020

ZAKWATEROWANIE

Hotel Sunny Beauty Palace 4 * w Słonecznym Brzegu w trakcie pobytu, pokoje 4-osobowe z łazienkami,
TV- SAT, lodówką i klimatyzacją. Położony ok. 800 m od
plaży. Na terenie obiektu: basen z leżakami, restauracja, WI-FI w holu przy recepcji, bar przy basenie i lobby
bar, recepcja, kantor wymiany walut. Podczas noclegów
tranzytowych hotele lub hostele .

WYŻYWIENIE

Podczas pobytu w Słonecznym Brzegu wersja All
inclusive - 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadania, obiady, kolacje. Dodatkowo pomiędzy posiłkami
przekąski m. in. ciasta, owoce lub lody. Woda dostępna przez cały dzień. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - obiad. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz
program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców
(klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na terenie Polski
przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami,
minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3
osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro   ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja
przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej
rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  
wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka wychowawców,
opieka medyczna.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wstępy (m.in. park wodny Wielki Meder, park wodny
Action Aquapark, rejs statkiem, wycieczka do Nessebaru, wieczór bułgarski), opłata klimatyczna, dodatkowy
obiad na Słowacji + suchy prowiant, dodatkowy obiad
w Bułgarii - około 85 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).
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* 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).

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA / SŁOWACJA

Słoneczny Brzeg określany jest często mianem Las Vegas Europy Wschodniej, z licznymi hotelami, restauracjami, dyskotekami, klubami i parkami wodnymi. Czeka na Was wiele atrakcji m.in.: wieczór bułgarski, pobyt w parku wodnym Action Aquapark, rejs statkiem wzdłuż
wybrzeża. Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony czas, pełen atrakcji, który na zawsze
pozostanie w pamięci.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd na Słowację, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach termalnych w Wielkim Mederze.
Kompleks rekreacyjny z 9 basenami krytymi
i odkrytymi z licznymi zjeżdżalniami o temperaturze wody nawet do 38 stopni Celsjusza,
obiadokolacja. Nocny przejazd do Bułgarii,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Słonecznego Brzegu.
Zakwaterowanie, zapoznanie uczestników
z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 9: wypoczynek, realizacja programu:
- spacer po Słonecznym Brzegu – popularnym kurorcie tętniącym życiem 24 h/dobę,
- wycieczka do Nessebaru nazywanego też
„perłą Bułgarii” . Ze względu na wyjątkową
wartość historyczną wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Spacer uliczkami Starego Miasta
z klimatycznymi kawiarenkami i pozostałościami budowli z czasów starożytnych,
- wieczór bułgarski, który pozwoli na poznanie bułgarskiej tradycji i kultury. Program
folklorystyczny z pokazami tańców. W trakcie tradycyjne potrawy kuchni bułgarskiej,
- 3,5 h rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Słonecznego Brzegu - na pokładzie gry i zabawy z animatorem, dyskoteka z D-jem. Możliwość korzystania ze zjeżdżalni wodnej, która
znajduję się na statku. Ponadto podczas rejsu

uczestnicy otrzymają obiad , wodę i napoje
bezalkoholowe. Udana zabawa zagwarantowana!
- wodne szaleństwo w parku wodnym
Action Aquapark – park o powierzchni ok.
36 000 m2, oferujący ponad 30 różnych
atrakcji wodnych. Znajdziecie tam basen
z największą zjeżdżalnią o wysokości 18 m
i długości 120 m , z której zjedziecie z prędkością ponad 60 km/h. Poza tym do dyspozycji zjeżdżalnie: Kamikadze, tajemnicza
Czarna Dziura, Niagara, Wyspa Przygód,
- gry i zabawy na plaży – freezby, ringo, piłka
wodna , siatkówka,
- konkursy na najoryginalniejszą rzeźbę z piasku,
- wybory Miss i Mistera obozu,
- wypoczynek nad morzem – plażowanie
i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
Dzień 10: śniadanie, plażowanie, „shopping”,
ostatnie wspólne zdjęcia, obiad. Wyjazd
z Bułgarii, nocny przejazd na Słowację,
Dzień 11: przyjazd na Słowację , obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski,
zakończenie obozu.
W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie od uczestników kaucja zwrotna w wysokości 25 euro/os za ewentualne zniszczenia.

Organizator: Milltour & Europatravel

obóz
młodzieżowy
12-18 LAT

CENA OD:

1 995

zł

TERMINY TURNUSÓW:
GROL1/20 04.07-15.07.2020
GROL2/20 11.07-22.07.2020
GROL3/20 18.07-29.07.2020

GROL4/20 03.08-14.08.2020
GROL5/20 10.08-21.08.2020
GROL6/20 17.08-28.08.2020

* 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).

U stóp Olimpu

GRECJA, SŁOWACJA / RIWIERA OLIMPIJSKA, SKIATHOS, METEORY, WATERLAND
Grecja jest krainą pełną słońca, uroku i spokoju. To kraj mitów o starożytnych bogach im 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,

- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki,

Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Grecji,

Dzień 10: śniadanie, przejazd do parku wodnego Waterland koło Salonik. Całodzienna
zabawa w basenach z licznymi zjeżdżalniami,
gejzerami i fontannami. Obiadokolacja na terenie parku, przejazd nocny przez Macedonię
i Serbię,

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 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,

Organizator: B. P. KRYSTAD

Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg do
Słowacji,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski,
zakończenie obozu.
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 50 euro.

ZAKWATEROWANIE

Hotel VICTORIA w centrum miasteczka Olimpic
Beach na Riwierze Olimpijskiej. Pokoje 2,3,4-osobowe
z aneksem kuchennym (lodówka, czajnik, podstawowe
naczynia kuchenne), łazienką, TV/SAT, balkonem oraz
klimatyzacją. Położony ok. 250 m od morza przy szerokiej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do wody..
Na terenie obiektu: bar-restauracja, obok hotelu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, kort
tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci. Podczas noclegów
tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie,
w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie podczas pobytu w Grecji. Woda
dostępna cały dzień. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe
dni - patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców
(klimatyzacja, WC barek, DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach.
W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma
prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji
z wycieczki. W takim przypadku uczestnik   wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Wyjazdy
wg trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. rejs
statkiem na Skiathos, park wodny Waterland, baseny
termalne na Słowacji), taksy klimatyczne, przewodnicy
- 95 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,
buty do wody, 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.

ZAGRANICA
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obóz

12-18 LAT
CENA OD:

2 145

zł

TERMINY TURNUSÓW:
CHOR1/20 18.07-28.07.2020

* 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).

ZAKWATEROWANIE

Hotel STELLA*** w Neum www.stella-neum.com
w trakcie pobytu, pokoje 4-osobowe z łazienkami, balkonami – widok na morze, klimatyzacją sterowaną indywidualnie. Położony około 150 m od morza. Na terenie
obiektu: restauracja, basen, taras, bar, ogród, bezpłatne
WiFi. W pobliżu hotelu boiska do gry w piłkę. Podczas
noclegów tranzytowych hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie podczas pobytu w Bośni. Pierwsze
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców
(klimatyzacja, WC barek, DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach.
W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma
prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji
z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Wyjazdy wg
trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. baseny
termalne, rejs promem, Jeziora Plitwickie), przewodnicy, taksy klimatyczne – około 85 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,
buty do wody, 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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Skarby Dalmacji

CHORWACJA, BOŚNIA / TROGIR, SPLIT, DUBROWNIK, KORČULA, JEZIORA PLITWICKIE
Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Dalmacji 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. Dalmacja urzeka krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu,
przyciąga łagodnym, śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Chorwacji,
Dzień 3: przyjazd do Chorwacji, śniadanie
w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie
Trogiru – miasta wpisanego na listę UNESCO
jak jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji.
Najciekawsze zabytki to: wenecka Katedra
św. Lovro, renesansowa Kaplica św. Iwana,
Ratusz oraz imponująca wieża obronna „Kula
Kumerlenga”, Splitu, spacer 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 Neum. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie,
kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach dalmatyńskiego wybrzeża,
- wycieczka do Dubrownika, którego
Starówka została wpisana na listę UNESCO:
Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów,
- rejs promem na wyspę podróżnika Marco
Polo – Korčulę: port promowy, stare miasto,

średniowieczne baszty, Pałac Książęcy,
Katedra św. Marka, kościół św. Piotra, Dom
Marco Polo, forteca św. Vlaha,
- wieczór bałkański - wieczór folklorystyczny pozwoli zapoznać się ze wspaniałą bałkańską muzyką i tańcem,
Dzień 10: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Parku Narodowego Jezior
Plitwickich składającego się z 16 jezior położonych na różnych poziomach, połączonych
wodospadami i kaskadami. Obiad. Nocny
przejazd przez Austrię i Czechy,
Dzień 11: przyjazd do Polski, zakończenie
obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
- realizowana przy min. 30 uczestnikach
(deklarację uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu
umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu): Rafting – spływ pontonami pod
okiem instruktorów rzeką Cetiną – adrenalina, emocje, niesamowite przeżycie, które
będziecie długo wspominać. Koszt wycieczki
od osoby 35 euro.

Organizator: B. P. KRYSTAD

obóz
młodzieżowy
12-18 LAT

CENA OD:

2 125

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OCZA1/20 11.07-22.07.2020

* 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).

Bałkański Raj

CZARNOGÓRA, CHORWACJA / KOTOR, BUDVA, TIVAT, STARY BAR I STARY ULCINJ, JEZIORO SZKODERSKIE
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
miaOrganizator: B. P. KRYSTAD

nem 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, przejazd do Budvy
– zabawa w AquaParku (pobyt 9 godz.),
obiadokolacja, wyjazd z Czarnogóry,
przejazd nocny do Słowacji,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego
prowiantu, przejazd na obiadokolację
i nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski,
zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE

Villa MonteRio w Budvie w trakcie pobytu, pokoje 3,4- osobowe z łazienkami, balkonami z meblami wypoczynkowymi, lodówką, TV, bezpłatnym
WiFi, klimatyzacją. Każdy pokój z widokiem na góry
lub morze. Villa położona 500 m od morza. Na terenie obiektu restauracja. Podczas noclegów tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie
w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie podczas pobytu w Czarnogórze pierwsze świadczenie obiad, ostatnie - obiadokolacja.
Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek, DVD). Na terenie Polski
przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów pociągami, autokarami,
minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do
7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu
antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji
z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Wyjazdy wg
trasy ZAGRANICA (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. rejs
statkiem na Skiathos, park wodny Waterland, baseny
termalne na Słowacji), taksy klimatyczne, przewodnicy
- 95 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,
buty do wody, 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.

ZAGRANICA
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Który rodzic nie odczuwa choćby lekkiego
niepokoju, kiedy dziecko wybiera się na szkolny
wyjazd z dala od domu? W AXA wiemy,
że najbardziej ekscytujące przygody dzieci
i młodzieży rodzice najchętniej przeżywają…
w spokoju.

Na szlaku
nowych
przygód
Z ubezpieczeniem AXA otrzymasz m.in.:

• ubezpiecznie kosztów leczenia w przypadku nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
• kompleksową pomoc w trakcie podróży,
w tym m.in. bezgotówkowe koszty leczenia,
kontakt z lekarzem, kontakt z rodziną ubezpieczonego,
organizację transportu między placówkami za granicą,
transport do Polski,

• możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
o następstwa chorób przewlekłych,
• ubezpieczenie NNW w przypadku uszczerbku
na zdrowiu lub śmierci,
• ubezpieczenie bagażu podróżnego od kradzieży,
zaginięcia czy zniszczenia.
Materiał reklamowy

