




SERDECZNIE ZAPARSZAMY NA KOLONIE I OBOZY !SERDECZNIE ZAPARSZAMY NA KOLONIE I OBOZY !

Nasze propozycje wypoczynku dla Ciebie
Morze Kolonie i obozy zagraniczne

Okolice Warszawy

Góry

RABATY DLA 
REZERWACJI GRUPOWYCH ! 

I ETAP - 100 ZŁ DO 15.03.2017 OD 50 ZŁ DO 150 ZŁ
II ETAP - 50 ZŁ DO 15.04.2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę KOLONII przygotowaną specjalnie dla dzieci w wieku 
8-13 lat oraz OBOZÓW DLA MŁODZIEŻY 14-18 lat w kraju i za granicą. 

Wiele lat doświadczenia umożliwiło nam stworzenie programów odpowiednich dla zróżnico- 
wanych grup wiekowych. Dokładamy starań, aby nasze wyjazdy były najpiękniejszymi                   
wspomnieniami naszych uczestników. Rozumiemy jak dużą wagę dla dzieci i młodzieży stanowi 
samodzielny, wakacyjny wyjazd. Starannie dobieramy kadrę, selekcjonujemy firmy przewozowe, 
zakwaterowanie. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, rzetelnych usługodawców.

Priorytetem dla nas jest przede wszystkim bezpieczeństwo i spokojny sen rodziców naszych 
podopiecznych. Nasze kolonie i obozy  zgłaszane są w Kuratorium Oświaty. 

Posiadamy wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa 
Mazowieckiego nr 1616. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać waszym oczekiwaniom i zapewnić udane,                    
niezapomniane wakacje.

Zapraszamy.
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Rejs przez całe Mazury28

CHORWACJA/WŁOCHY - Omišalj / Rimini
AUSTRIA - Ziemia Salzburska- Hotel Aicher/Hotel Hutter
WŁOCHY - Rimini Hotel Marika*** 
WŁOCHY - Rimini Hotel Naica***
WŁOCHY - Jezioro Garda Hotel San Vito***
BUŁGARIA - Złote Piaski - Hotel MAK**** 
BUŁGARIA - Złote Piaski - Hotel Holiday Park****
BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - Hotel Teen Palace **** 
BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - Hotel Vigo **** 
HISZPANIA - Lloret de Mar - Hotel Guitart Central Park ***/Xaine Park *** 
- EURODISNEYLAND
HISZPANIA - Lloret de Mar - Hotel Samba*** - MEDIOLAN - GARDALAND 
HISZPANIA - Blanes - Hotel ESPLENDID ***
HISZPANIA - Lloret de Mar - Hotel Samba *** 
HISZPANIA - Lloret de Mar - Hotel Guitart Central Park *** 
CHORWACJA - Drvenik Kompleks hotelowy HERCEG **/*** 
GRECJA - Leptokaria - Hotel Aleksander*** 
MALTA - obóz językowy
ANGLIA - Londyn - obóz językowy
FRANCJA - Langwedocja Roussillon - Camping MAR ESTANG**** 
FRANCJA - Korsyka Camping LE SUD*** 
WEGRY - Hajduszoboszlo - Hotel THERMAL VICTORIA*** 
BOŚNIA I HERCEGOWINA - Neum - Hotel Zenit***

HARCTUR  WARSZAWA Sp. z o.o.
ul. Słupecka 1, 02-309 Warszawa 

tel. 22 659 14 15, 22 225 33 20
fax: 22 822 28 94

e-mail: bp@harctur.warszawa.pl
facebook.com/HarcturWarszawa

www.harctur.warszawa.pl

Opublikowane w katalogu materiały I informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub 
towarowe występujące w katalogu należą do właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. 

Prezentowany katalog stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Mobilny dostęp do oferty:

Twój agent:

Dotyczy wybranych ofert. Ilość miejsc w promocji 
limitowana. Warunkiem otrzymania promocji jest 
podpisanie umowy-zgłoszenia i wpłata zaliczki.

Dla waszej grupki możemy zorganizować 
wyjazd z każdego zakątka Polski. 
Ofert promocyjnych nie łączymy. 

Jesteśmy członkiem 
Polskiej Izby Turystyki
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Zapraszamy do naszego Biura:

ZNIŻKI PRZY 
WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI ! 

Oferta na 
www.harctur.warszawa.pl

Wakacje z
Youtuberami



4 Pogorzelica - Morze Bałtyckie

Uwagi

W trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest 
paszport lub dowód osobisty. Terminy turnusów podano 
łącznie z transportem. wszystkie imprezy fakultatywne                   
i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się 
minimum 15 uczestników. Każdy uczestnik obowiązkowo 
powinien posiadać aktualną legitymację szkolną na 
przejazd PKP.

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

Wyżywienie

a) Trasa główna: Warszawa - Kołobrzeg - PKP –  wyjazdy 
rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem                       
w dniu zakończenia turnusu, cena + 90 zł.
b) Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS: Łódź, 
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, Lublin, Kraków, 
Katowice, Kielce, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Rzeszów, 
Opole,  Zielona Góra, Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, 
Siedlce, Rzeszów, + 130 zł . Wyjazdy z danej miejscowości 
realizowane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, 
informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem                   
na www.harctur.warszawa.pl

(Dlaczego pociąg ? Uczestnicy nie muszą 10 godzin 
siedzieć w autokarze na miejscu przypięci pasami, nie 
cierpią na chorobę lokomocyjną, w dowolnym momencie 
mogą skorzystać z toalety, poznają się wzajemnie siedząc 
w przedziale, omijamy sezonowe korki na drogach) 

Transport

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, program wg wybranej opcji, ubezpieczenie 
NNW, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika.

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu              
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne, 
dopłat za wstępy euro.

Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” usytuowany w pięknym 
lesie sosnowym ok. 400 metrów do morza, pokoje                              
3 i 4-osobowe  z balkonem i łazienką oraz telewizorem.
Ośrodek dysponuje: stołówką, kawiarnią, salą dyskote-
kową, świetlicą wyposażoną w sprzęt nagłaśniający                          
i video, boiskiem do piłki nożnej i koszykówki, boiskiem do 
siatkówki, przenośnym zestawem do unihokeja oraz 
siatkówki plażowej, stołami do ping-ponga, placem zabaw 
z elementami parku linowego, basenem letnim, ścianą 
wspinaczkową. Teren ośrodka (2 ha) ogrodzony.

Zakwaterowanie

Miejscowość wczasowo – wypoczynkowa w wojewódz-
twie zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. 
Walory klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciąga-
ją rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy 
porośnięte lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu                              
i zdrowemu wypoczynkowi. 

Pogorzelica

Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - wizyta w Parku Linowym, pełne emocji pokonanie szeregu przeszkód, 
mostków, kładek, huśtawek, platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt posiadający atesty, zabawa 
odbywa się pod czujnym okiem instruktorów. Następnie w Kołobrzegu zwiedzanie neogotyckiego Ratusza, Starego 
Miasta, portu, Kolegiaty, amfiteatru festiwalowego, na zakończenie wizyta w aquaparku w Kołobrzegu - wycieczka w 
cenie dla uczestników wariantu A

Wycieczka do Chełma Gryfickiego – udział w imprezie „Militarna Przygoda” – wycieczka w cenie dla wszystkich 
wariantów A, B, C
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy : 
malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz: 

- manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód OSF – ,,małpi gaj”, 
- strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintballowych lub ASG 
- techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2 
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych 
- poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu 
- pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki                 
obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni 
- zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA” – skansen w stylu sali rycerskiej. 
- strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka 
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni. 
- bieg w średniowiecznych nartach 
- jazda na koniu lub kucyku 
- dyby, klatka 
- rzut toporem i oszczepem 
- walka na kopie 

Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingów. 
Po zajęciach przekazujemy płytkę ze zdjęciami i filmikami

Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide Park www.heide-park.pl wycieczka do Niemiec – (Niemcy - Soltau k. 
Hamburga), uznanego za nr 1 wśród niemieckich parków rozrywki o olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi 
atrakcjami, zapierającymi dech jazdami. W ciągu ok.7-godzinnego pobytu uczestników czekają liczne atrakcje m.in. 
szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele 
obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki.
Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 10.00-17.00, powrót ok. 2.00 w nocy dnia 
następnego;  wycieczka w cenie dla wariantu B 

Wizyta w TROPICAL  ISLANDS – w bardzo atrakcyjnym i największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku                        
w Europie (m.in. pobyt w krainie tropików z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami, 
zjeżdżalnią wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem), – szczegóły na www.tropical-islands.de), 
następnie zwiedzanie wybranych obiektów Berlina obejrzenie Reichstagu, bramy Brandenburskiej, muru                                    
berlińskiego – wycieczka w cenie dla wariantu C 

Program 

Wakacyjny MEGA HIT; ośrodek z basenem
Pobyt 13 dni

Pogorzelica - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 - 14 i 14 - 18 lat
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1. 27.06. – 09.07.2017 1340 1390 1440

2.  10.07 – 22.07.2017 1340 1390 1440

3.

4.

23.07. – 04.08.2017

05.08. – 17.08.2017

1340 1390 1440

Turnus Termin
Wariant A

do 15.03 do 15.04 regularna
1490

+30 euro
1450

+30 euro
1500

+30 euro
1550

+30 euro
1500

+30 euro
1550

+30 euro
1500

+30 euro
1550

+30 euro
1500

+30 euro
1550

+30 euro

1450
+30 euro

1450
+30 euro

1450
+30 euro

1540
+30 euro

1590
+30 euro

1490
+30 euro

1540
+30 euro

1590
+30 euro

1490
+30 euro

1540
+30 euro

1590
+30 euro

1490
+30 euro

1540
+30 euro

1590
+30 euro

Wariant B

do 15.03 do 15.04 regularna

1340 1390 1440

Wariant C

do 15.03 do 15.04 regularna

Imprezy fakultatywne

1. Jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Park (Niemcy - Soltau k. Hamburga). Cena:  200 zł  + ok. 30 euro (bilet upoważnia do wielokrotnego korzystania ze wszystkich 
atrakcji na terenie parku).
2. Jednodniowa wycieczka autokarowa Kopenhaga – most Oresund – Szwecja. Cena 250 zł + obowiązkowo 12 euro oraz dla chętnych 15 euro na ew. rejs statkiem.
3. Jednodniowa wycieczka do Berlina i wizyta w Tropical Islands. Cena: 180 zł + ok.  30 euro na wstęp.
4. Oceanarium w Stralsundzie. Cena 160 zł + ok. 15 euro na wstęp.
5. Termy Bałtyckie „Cesarskie Kąpieliska” – Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście (Niemcy). Cena 60 zł + 10 euro na wstęp.
6. WARSZTAT   -   YOU CAN DANCE? Nauka tańca  10 h w turnusie, czyli nauka choreografii z hip hopu, disco, videoklipu, jazzu dancu i nauka podstawowych elementów tańca np. 
piruetów, szase i elementów gimnastyki artystycznej szpagaty, przewroty itp. Zajęcia taneczne zawsze przeplatane są ćwiczeniami ogólnorozwojowymi a także wytrzymałościowymi. 
Zdobyte umiejętności uczestnicy mogą również sprawdzić codziennie na dyskotece, cena 100 zł.
Opisy wycieczek fakultatywnych znajduje się na stronie www.

Kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie

Zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską

Rozgrywki w unihokeja

Zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, pływanie, koszykówka

Program dla wszystkich uczestników 

Zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską

Warsztaty planszomaniaka – warsztaty dla tych którzy lubią gry planszowe wszelkie-
go rodzaju, gry planszowe znane od czasów starożytnych stanowią niewyczerpaną 
kopalnię dobrej rozrywki, rywalizacja uczestników „na planszy” wyłoni Kolonijnego 
Mistrza Gier Planszowych 

Nie tylko dla chłopców – piłka nożna; - nauka gry w zespole i doskonalenie poszcze-
gólnych elementów gry, grę na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika, 
naukę poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, zwodów, 
trików piłkarskich, żonglerki, poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania 
meczów, poznanie  strategii rozgrywania meczów i ustawienia zawodników, gry 
kontrolne 

Warsztat piłki siatkowej plażowej - interesujecie się siatkówką, chcecie zgłębić                     
jej tajniki i aktywnie spędzić wakacje? Oprócz głównych atrakcji programowych 
proponujemy Wam treningi na plaży. Uczestnicy  zapoznają się z podstawowymi 
zasadami gry w piłkę siatkową, a w szczególności: techniką poruszania się                                          
i przyjmowanie prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki sposobem górnym                        
i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze, zbicie piłki, pląs, 
kiwka, blok, zagrywka stacjonarna i z wyskoku. Równocześnie będziemy poznawać 
reguły gry i zasady sędziowania meczu.  

Nie tylko dla dziewczyn - Gorączka ZUMBY – opanowała już cały świat, dotarła 
również do Pogorzelicy To genialne połączenie tańców latynoamerykańskich, 
elementów fitness oraz zabawy, poprawiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre 
samopoczucie, w turnusie  kilkugodzinne zajęcia 

Wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wodzie, szukanie ukrytego 
skarbu przy pomocy pirackiej mapy sprzed lat 

Kosmiczna Ekspedycja – kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna 
dyskoteka

Zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie

Balonowa bitwa wodna 

Turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju

Wizyta w Parku Miniatur Latarni Morskich, zapoznanie się z ich niezwykłą historią lub 
rejs statkiem po Bałtyku

Aquaolimpiada - zawody pływackie

Wakacyjna Olimpiada sportowa

Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”

Festiwal Talentów 

Szalone dyskoteki

Zabawy integracyjne

Karaoke i projekcja DVD

Ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz z grą terenową

Gry, konkursy, zawody

I  to wszystko w cenie !!!
Na naszych koloniach i obozach podczas pobytu nas morzem atrakcji jest tyle, że 
trudno je zliczyć. Przekonaj się o tym osobiście!

Wypoczynek w tropikach – szaleństwo w parkach rozrywki

Pogorzelica - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 - 14 i 14 - 18 lat



Jastrzębia Góra z wycieczką do Szwecji
Pobyt 10 - 12 dni

Uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne 
legitymacje szkolne, chętni na wycieczkę do Szwecji ważny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 
zbiórki i wyjazdy będą dostępne na stronie www biura na 
5 dni przed wyjazdem.

Uwagi

 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce ośrodka.

Wyżywienie

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie                                 
i wyżywienie wg oferty, transport, ubezpieczenie (TU AXA 
Polska NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000 Euro                          
w trakcie wycieczki do Szwecji), opiekę wykwalifikowanej 
kadry, opiekę medyczną, program, bilety wstępów do 
zwiedzanych obiektów, wycieczkę do Szwecji (w opcji 
wydłużonej). 

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                
z poszczególnych miast, kieszonkowego, opłat za imprezy 
fakultatywne

PKP + autokar
Dopłaty do transportu: Warszawa – 100 zł, Łódź, 
Bydgoszcz, Toruń -120 zł, Kraków, Katowice, Wrocław, 
Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg,  Kraśnik, Łuków, 
Siedlce, Łowicz, Kutno, Sochaczew, Szczecin, Białystok, 
Olsztyn, Opole, Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom 
– 150 zł,  Gdańsk – 40 zł. 

Wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się min.                                        
6 uczestników.

Transport

Ośrodek Wypoczynkowy „KLIF”, pokoje 2,3,4  osobowe                 
z łazienkami, położony ok.250 m od plaży. Ośrodek 
dysponuje salą TV, salą gier zręcznościowych, salą dyskote-
kową, stołówką.  Teren wokół ośrodka jest ogrodzony                       
i zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, wydzielone miejsce pod ognisko 

lub

Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtycki Relaks”, pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami, do morza ok. 400 metrów. 
Ośrodek dysponuje salą sportowo-taneczną z lustrami, 
boiskami (piłka nożna, badminton, siatkówka, unihokej), 
świetlicą, siłownią, tenisem stołowym, piłkarzykami, salą 
TV, mini zoo, wiatami przy ognisku.            

Zakwaterowanie

Kurort położony w najbardziej wysuniętym na północ 
miejscu polskiego wybrzeża i jednocześnie wysoko nad 
poziomem morza. Takie usytuowanie stwarza niepow-
tarzalny mikroklimat i zapewnia wspaniałe czyste 
powietrze. Jest idealnym miejscem do aktywnego 
spędzania czasu, kąpieli morskich i słonecznych.

Jastrzębia Góra

Wycieczka fakultatywna

Wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie (www.aquaprkreda.pl), jedynego w Europie 
aquparku z żywymi rekinami, ze zjeżdżalniami, rzeką ze zjazdami pontonami, basenem ze sztuczna falą, zjeżdżalnią, 
której tor przebiega przez szklany tunel akwarium z rekinami, cena 100 zł/os.

Plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika

Gry, zabawy i konkursy, piłka siatkowa, nożna, koszykowa

Dyskoteki

Ognisko

Ocean Park we Władysławowie (spotkanie z największymi wielorybami, rekinami, olbrzymimi żółwiami, 
sympatycznymi delfinami, orkami i innymi zwierzętami morskimi i oceanicznymi) i „mówiący wielorybek” – świetna 
interaktywna zabawa wizualna, umożliwiająca rozmowę na żywo z animowaną postacią wieloryba na ogromnym 
ekranie.

Dom Rybaka we Władysławowie (wieża widokowa, Muzeum Motyli, Magiczny Zawrót Głowy – tajemnice iluzji 
optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i trików, zabawki optyczne z XIX w., zasada zmieniania Zoetropu – 
zmieniacza obrazów, Gabinet Śmiechu)

Spacer Lisim Jarem - wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami osiągający głębokość 50 m.

Wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, na zakończenie 
turnusu:
• wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, nocleg w kabinach 4-osobowych wewnętrznych
• śniadanie w formie bogatego bufetu 
• przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego na 33 wyspach, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem; w programie m.in. Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, 
zwiedzanie  Muzeum Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowymi okrętami wodnymi, podwodnym tunelem 
w którym można podziwiać wrak żaglowca na dnie morza, z bogatą kolekcją broni białej, armat.Dla zwiedzających 
przygotowano symulator statku i warsztat marynarza. Na czas wycieczki wskazane kieszonkowe na drobne zakupy  ok. 
100 koron szwedzkich.
• powrót na terminal
• kolacja na promie
• wypłynięcie promu z Karlskrony
• dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg
• przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniadanie, powrót do miast wyjazdu.

Wizyta w latarni morskiej Rozewie

Program
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27.06. – 06.07.2017 101.

2.

3.

1140 1190 1240

Ośrodek “Klif”
bez wycieczki

do Szwecji

 07.07. – 16.07.2017 10 1140 1190 1240

17.07. – 26.07.2017 10 1140 1190 1240

4. 28.07. – 06.08.2017 10 1140 1190 1240

27.06. – 08.07.2017 121.

2.

3.

1480 1530 1580

Ośrodek “Klif”
z wycieczką
do Szwecji

 07.07. – 18.07.2017 12 1480 1530 1580

17.07. – 28.07.2017 12 1480 1530 1580

4. 28.07. – 08.08.2017 12 1480 1530 1580

27.06. – 06.07.2017 101.

2.

3.

1095 1145 1195

Ośrodek “Bałtycki Relaks”
bez wycieczki

do Szwecji

 07.07. – 16.07.2017 10 1095 1145 1195

07.08. – 16.08.2017 10 1095 1145 1195

4. 11.08. – 20.08.2017 10 1095 1145 1195

27.06. – 08.07.2017 121.

2.

3.

1440 1490 1540

Ośrodek “Bałtycki Relaks”
z wycieczką
do Szwecji

 07.07. – 18.07.2017 12 1440 1490 1540

07.08. – 18.08.2017 12 1440 1490 1540

4. 11.08. – 22.07.2017 12 1440 1490 1540

Rodzaj  ośrodka Termin Ilość dni
Cena 

do 15.03 do 15.04 regularna
Turnus

Luz, blues i skok za morze...
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Dodatkowe profile

1. Obóz z elementami samoobrony i sztuk walki: Tang Soo Do (Taekwondo), Karate, Kick Boxing, Ju-Jitsu.
Dołącz do grona wojowników i zawodników sportów i sztuk walki. Zmierz się z własnymi słabościami. To emocje                               
i adrenalina, która na zawsze odmieni Twoje życie. To ćwiczenia i zadania do wykonania. Pokonaj własne słabości, lęki                   
i ograniczenia. Stań się wojownikiem i zawodnikiem.

Chcesz poczuć się pewniej, umieć zachować zimną w trudnych sytuacjach, nauczyć się elementów samoobrony oraz 
zapoznać się ze sztukami walki? Ten obóz jest właśnie dla Ciebie. Zajęcie obejmują codzienne treningi, poranne 
rozruchy i marszobiegi. Naukę ceremoniałów i symboliki poszczególnych szkół. Poznanie etyki, moralności i świata 
wartości wojowników sztuk i sportów walki. Treningi poprawią sprawność ruchową oraz wzmocnią psychikę. 

Nauczysz się technik nożnych i ręcznych, układów formalnych, elementów samoobrony w stójce oraz przed uchwytami, 
trzymaniami i duszeniami. Poznasz elementy regulaminów sportowych. Weźmiesz udział w zawodach sportowych                     
z medalami i dyplomami dla najlepszych. 

Treningi prowadzą doświadczeni instruktorzy z wykorzystaniem tarcz i łapek treningowych, rękawic, również mat i 
innych przyrządów.

Cena 40 zł/os. warsztat realizowany w turnusie 23.07. – 04.08.2017  

2. Poczuj się jak ryba w wodzie! - warsztat pływacki- 8 zajęć po 45 min. lekcji z nauki i doskonalenia pływania – 60  zł. 
Warsztat realizowany w turnusie 10.07.-22.07.2017 r

Imprezy fakultatywne realizowane są przy zgłoszeniu się 
min, 15 uczestników.

Uwagi

3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce ośrodka.

Wyżywienie

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, realizację programu, ubezpieczenie TU AXA 
(5000 zł), opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, 
ratownika.
 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu               
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.

PKP + autokar
Ceny transportu: Warszawa – 100 zł, Łódź, Bydgoszcz, 
Toruń -120 zł, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznań, 
Rzeszów, Tarnobrzeg,  Szczecin, Białystok, Olsztyn, Opole, 
Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom – 150 zł,  
Gdańsk – 40 zł. 
Wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się min.                                        
6 uczestników.         

Transport

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Piramida 2”, pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami. Ośrodek  położony ok. 350 
metrów od morza dysponuje świetlicami z wyposażeniem 
w sprzęt nagłaśniający i video, boiskiem do piłki nożnej, 
koszykówki, siatkówki, stołami do tenisa i placem zabaw.  
Uczestnicy korzystają ze ściany wspinaczkowej i krytego 
basenu w Piramidzie 1. 

Zakwaterowanie

Atrakcyjna miejscowość nadmorska na wybrzeżu 
koszalińskim, położona w czystej ekologicznie okolicy. 
Posiada doskonały mikroklimat - dużo lasów iglastych, 
czyste, żywiczne powietrze.

Darłówko

Wycieczka autokarowa do Wioski Hobbitów, udział w Terenowej Grze Fabularnej „Hobbit czyli tam i z powrotem”              
– uczestnicy gry wyruszają na niebezpieczną wyprawę napotykając na swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości 
Tolkiena, jest to wyprawa śladami Bibo Bagginsa, w trakcie gry uczestnicy odwiedzają  m.in. Kuźnię Krasnoludów, 
poznają Świat Śródziemi

Wizyta w aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu, zabawa na basenach ze sztuczną falą, rwącą rzeką,                      
zjeżdżalniami, na basenach wielofunkcyjnych (z masażami, gejzerami, grzybkami wodnymi, leżankami, w grocie                      
z wodospadami)           

Wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki i Edukacji Leonardia, jedynego parku w Polsce gdzie znajduje się ponad                
100 drewnianych zręcznościowych lub logicznych gier z całego świata

Zajęcia w Parku Linowym  „Nad Bałtykiem”

Wycieczka piesza do Darłowa, zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich

Pobyt w Parku Wodnym „Jan” w Darłówku z basenami, ślizgami wodnymi, zjeżdżalniami

Zajęcia na krytym basenie 

Zajęcia na ścianie wspinaczkowej

Przejażdżka tramwajem wodnym

Dyskoteki z DJ

Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Gry terenowe

Gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego

Quizy i konkursy rzeźby z piasku

Plażowanie, kąpiele słoneczne  morskie pod okiem ratowników

Program

Zwiedzanie portu rybackiego z unikatowym rozsuwanym mostem i Latarnią Morską.

Aktywne wakacje; Ośrodek z basenem
Pobyt 13 dni
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Darłówko - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 - 13 i 14 - 18 lat



1. 10.07. – 22.07.2017 13 1380 1430 1480

2.  23.07. – 04.08.2017 13 1380 1430 1480

3. 05.08. – 17.08.2017 13 1380 1430 1480

Turnus Termin Ilość dni
Cena 

do 15.03 do 15.04 regularna

Imprezy fakultatywne

1. Szkolenie windsurfingowe – w programie: budowa sprzętu, zasady bezpieczeństwa, podstawy teorii żeglowania, 
podnoszenie żagla z wody, jazda na halsie, ostrzenie i odpadanie, obroty deską pod wiatr, obroty deską z wiatrem, 
halsowanie, żeglowanie z wiatrem, zwrot przez rufę.  Każdy uczestnik powinien umieć pływać, wiek minimum 10 lat.                 
W cenie instruktor dla grupy 5-10-osobowej, sprzęt szkoleniowy (deska mieczowa, żagle od 1, 0 m² do 3, 5 m²), pianka, 
kamizelka asekuracyjna, asekuracja z łodzi motorowej.  Kurs  8-godzinny, cena 340 zł (kurs odbywa się                                                 
w okolicach Dąbek).

2. Twój Robot, 4 zajęcia po 3 godziny lekcyjne:
- pierwsza godzina to składanie robota wg instrukcji
- druga godzina to programowanie
- trzecia godzina to testowanie działania robota poprzez zabawę, konkursy, zawody

W programie następujące 4 tematy (pojedyncze spotkanie):
1. Turniej Rycerski:

• Budowanie Konia Turniejowego z klocków
• Nauka poruszania silnikami tak aby konstrukcja zatrzymała się w wyznaczonym  miejscu
• Przeprowadzenie turnieju rycerskiego, w którym wygrywa uczestnik, którego robot przewróci robota przeciwnika

2. Sprzątanie Lotniska:
• Budowanie robota sprzątającego z wykorzystaniem czujnika koloru
• Poznanie działania czujnika koloru
• Wykonanie misji posprzątania lotniska, żeby mogły na nim wylądować transportowce.

3. Kusza:
• Zapoznanie z różnymi trybami manipulacji pracy silnika
• Budowanie robota, który w wyniku obrotu silnika zwolni spust, a następnie wypuści w określonym kierunku pocisk
• Nauka obliczania kąta obrotu silnika
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

4. Sumo:
• Budowanie robota sumo
• Programowanie trzech stanów robota (atak, poszukiwanie, obrona)
• Doskonalenie umiejętności matematycznych podczas odszyfrowania hasła
• Nauka przestrzegania zasad fair play
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażkami.

• Cena warsztatu:220 zł/os/

Aquapark Panorama, windsurfing, Twój Robot, sztuki walki
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a) trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin - wyjazd 
pociągiem wieczorem w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót 
rano w dniu zakończenia turnusu; na trasie dworzec PKP – 
ośrodek – dworzec PKP – przejazd autokarem;  cena + 90 zł
b) trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS; 
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, Lublin, 
Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań,  
Zielona Góra, Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, 
Rzeszów, Kielce + 130 zł 
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, informacje o zbiórce 
najpóźniej 5 dni przed turnusem na www

(Dlaczego pociąg? Uczestnicy nie muszą 10 godzin siedzieć                     
w autokarze na miejscu przypięci pasami, nie cierpią na 
chorobę lokomocyjną, w dowolnym momencie mogą 
skorzystać z toalety, poznają się wzajemnie siedząc                                    
w przedziale, omijamy sezonowe korki na drogach) 

Transport

Pensjonat „Łebska Roma” pokoje  3, 4, 5 – osobowe                                
z łazienkami..  Pensjonat dysponuje świetlicą z TV i stołem 
do ping-ponga, stołówką, boiskiem sportowym.  Do morza 
ok. 1500 metrów, do jeziora i stadniny ok. 900 metrów.                    
Z Nowęcina do Łeby (na plażę)  istnieje możliwość 
przejazdu busem, cena ok. 2 zł.

Obozy jeździeckie w Nowęcinie organizujemy już 20 lat. 

Zajęcia odbywają się w Stadninie „SENNY” (www.senny.pl), 
ośrodek posiada certyfikat Polskiego Związku Jeździeckie-
go II kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. Dzięki 
krytej ujeżdżalni zajęcia są prowadzone bez względu na 
pogodę. 

Dobrze przygotowana kadra, bardzo dobrze ujeżdżone 
konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. Polecamy 
tę stajnię szczególnie dla osób mających zacięcie 
sportowe gdyż nauka skoków i ujeżdżenia na 10 koniach 
startujących w zawodach jeździeckich w skokach LL i L 
oraz doświadczona kadra pozwoli na korektę błędów                       
i podniesienie umiejętności sportowych. W każdym 
turnusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową                             
i srebrną. Wyjazdy w teren i galopy po plaży zadowolą 
najbardziej wymagających. Dla początkujących gwarantu-
jemy bezpieczne szkolenie pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.

Zakwaterowanie

Miejscowość przepięknie położona nad jeziorem Sarbsko, 
do morza - ok. 2 km.

Nowęcin k. Łeby

Program obozu z jeździeckim ABC

Zajęcia praktyczne tj. 3 godzin jazdy konnej i 2 godziny jazdy bryczką, zajęcia teoretyczne – 5 godzin (pielęgnacja konia, 
nauka siodłania, nauka lonżowania)
Każdy uczestnik powinien posiadać sportowy ubiór: dres, obuwie sportowe itp.

 W przypadku uczestników obozu konnego istnieje możliwość wykupienia tzw. MAX PAKIETU w cenie 270 zł dodatkowo 
10 godzin zajęć teoretycznych i 7 godzin jazdy konnej (lub 6 godzin jazdy + egzamin na odznakę PZJ „Jeżdżę konno”), 
zajęcia w ramach max pakietu odbywają się w godzinach 16.00-18.00, obejmują doskonalenie umiejętności podstaw 
jeżdżenia w kłusie i galopie, naukę i doskonalenie skoków, wyjazdy w teren.

Pobyt uzupełniony jest o zajęcia rekreacyjno-krajoznawcze (dla wszystkich)

O zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje szkoleniowiec prowadzący zajęcia, kwalifikacja  zależy od umiejętności 
uczestnika i prowadzona jest w 4 grupach. Nauka jazdy konnej pod opieką kwalifikowanych instruktorów wg następu-
jących programów:

A) dla początkujących (nauka od podstaw): 
1. Zajęcia teoretyczne - 5 godzin ( w tym: BHP przy koniach – 1 godzina, opieka i pielęgnacja koni – 2 godziny, nauka 
siodłania – 2 godziny) 
2. zajęcia praktyczne: 8 godz. 20 minut
• nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 minut (nauka jazdy na lonży pozwoli opanować umiejętności anglezowania                     
i kierowania koniem. Kolejnym krokiem po opanowaniu tej umiejętności jest przejście do grupy samodzielnie 
jeżdżącej na ujeżdżalni)
• samodzielna jazda na ujeżdżalni – 5 godz.

B) dla średnio zaawansowanych - (przeznaczony dla osób mających podstawy jeździectwa, umiejętność poprawne-
go anglezowania, nauka galopu od podstaw, istnieje możliwość zdobycia odznaki „Jeżdżę konno”, koszt odznaki 50 zł)
1.Zajęcia teoretyczne - 5 godzin (w tym: BHP przy koniach – 1 godzina, obsługa i pielęgnacja koni – 1 godziny, nauka 
siodłania – 2 godziny, nauka lonżowania – 1 godzina)
2.zajęcia praktyczne - 10 godzin
• samodzielna jazda na ujeżdżalni ( korekta dosiadu i nauka półsiadu) – 4 godz.
• jazda na ujeżdżalni, nauka galopu – 4 godz.
• wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu umiejętności prawidłowego galopu na padoku) – 2 godz.

C) dla zaawansowanych – (dla osób jeżdżących dobrze konno, umiejętność galopu wyjazdy na galopy w terenie, 
nauka skoków, dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu na rajd nad morzem)
1. zajęcia teoretyczne – 5 godzin (w tym: BHP przy koniach, opieka i pielęgnacja – 1 godz., doskonalenie nauki 
siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 godz., praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz.)
2. zajęcia praktyczne – 10 godzin:
• jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 5 godzin
• nauka skoków na ujeżdżalni – 2 godziny
• wyjazdy na galopy w terenie – 3 godziny.

D) grupa szkoleniowo-sportowa – warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest umiejętność poprawnego galopu                       
i podstaw w skokach, co jest sprawdzane w pierwszym dniu przez trenera. W przypadku akceptacji trenera na 
przesunięcie do grupy D, należy uiścić na miejscu  dodatkowy koszt w wysokości 250 zł. Grupa D ta jest przygotowy-
wana do zdania egzaminu Polskiego Związku Jeździeckiego na odznakę brązową lub srebrną. Egzamin komisyjny jest 
przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu egzaminu wewnętrznego. 
Program grupy D:
1. zajęcia teoretyczne (8 godz.): B.H.P  przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 godz., doskonalenie nauki siodłania, 
dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 godz., praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz., przygotowanie do 
egzaminu na odznakę – 3 godz. 
2. zajęcia praktyczne:- 12 godzin
• jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 2 godz.
• doskonalenie umiejętności skoków – 3 godz.
• wyjazdy na galopy w terenie – 2 godz.
• przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków - 3 godz.
• egzamin wewnętrzny – 1 godz.
• egzamin przed komisją P.Z.J. – 1 godz. 
Po zdaniu egzaminu komisyjnego uczestnik otrzymuje brązową lub srebrną odznakę wystawiona przez Polski Związek 
Jeździecki w Warszawie (koszt odznaki 100 zł).

Program obozów konnych

Obóz konny, rekreacyjny, windsurfingowy, tenisowy
Pobyt 13 dni
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Uwagi

Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację 
szkolną na przejazd PKP.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania:
z dodatkowych lekcji nauki jazdy konnej; w cenie                               
- ok. 35 zł/godz.,
6-godzinnego kursu nauki powożenia w cenie 70 zł 
w przypadku uczestników grupy C -  zdobycia odznaki 
P.Z.J. „jeżdżę konno”, koszt egzaminu 50 zł, 
rajd nad morze 90 zł ( świadczenia płatne na miejscu)

Imprezy fakultatywne i poszczególne profile będą 
realizowane przy zgłoszeniu się min. 15 uczestników.

W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwie- 
czorek); pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu 
rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie – śniadanie                   
i suchy prowiant w dniu zakończenia turnusu.

Wyżywienie

Świadczenia

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, nauka 
jazdy konnej pod opieką wykwalifikowanych instruktorów 
wg przedstawionych wyżej  programów, ubezpieczenie 
NNW 6000 zł, opieka wychowawcza, dyskoteki, ogniska, 
kąpiele w morzu pod opieką ratownika;

Cena nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczegól-
nych miast, opłat za imprezy fakultatywne

1. 26.06 – 08.07.2017 13

13

13

13

2.  08.07 – 20.07.2017

3.

4.

20.07 – 01.08.2017

01.08 – 13.08.2017

Turnus Termin Ilość dni

FIRST MINUTE:  -100 zł do 15.03. oraz -50 zł – do 15.04

1690

1690

1690

1690

Obóz konny:
początkujący,

średniozaawansowani, 
zaawansowani

1460

1460

1460

1460

Obóz 
“Jeździeckie 

ABC”

+250

+250

+250

+250

Obóz konny:
szkoleniowo-

sportowy

1350

1350

1350

1350

Obóz  
rekreacyjny

1640

1640

1640

1640

Obóz  
windsurfingowy

1480

1480

1480

1480

Obóz  
tenisowy

Imprezy fakultatywne (realizowane przy min. 15 osobach)

1. Wycieczka do Trójmiasta, wstęp do Parku Wodnego w Sopocie, cena 100 zł
2. Wycieczka do  Labiryntu Park Łeba, cena 20 zł.
3. Wakacyjny kurs gokartowy w ramach szkółki POWER RACING ACADEMY w POWER PARK ŁEBA ( 2 x 2,5 godz.) 200 zł.

Obóz tenisowy

8-godzinne szkolenie tenisowe, grupa początkująca i grająca, poznanie przepisów gry, prawidłowa postawa, sposoby 
poruszania się po korcie, nauka i doskonalenie gry w tenisa.

Obóz Windsurfingowy

Poza wymienionymi wyżej zajęciami rekreacyjnymi zapewniamy 10-godzinne szkolenie windsurfingowe dla początku-
jących i zaawansowanych. Szkolenie jest prowadzone na pobliskim jeziorze Sarbsko przez Szkołę Windsurfingu 
MAXSURF. Szkoła zapewnia sprzęt do pływania (deska RRD oraz Starboard, pędnik, pianka neoprenowa, kamizelka 
asekuracyjna). Szkolenie odbywa się w grupach do 5 osób i pozwoli uczestnikom osiągnąć samodzielność na wodzie, 
poznać podstawowe zwroty oraz ogólne zasady bezpieczeństwa i budowy sprzętu.

Program zajęć rekreacyjno-krajoznawczych (wspólny dla wszystkich grup)

Zajęcia w Parku Linowym w Łebie, wizyta  w Sea Park Sarbsk w największym na północy  Polski parku rozrywki,  
(www.seapark.pl) 
zwiedzanie „Domku do góry nogami”, gdzie świat staje na głowie i czujemy się w nim tak, jakbyśmy byli w innym 
wymiarze i przestrzeni, zmienia się odczucie stanu równowagi.,
zajęcia sportowe: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, dyskoteki, 
konkursy, ogniska

Sportowa przygoda

11Nowęcin - Morze Bałtyckie - Jezioro Sarbsko

Nowęcin - Morze Bałtyckie - Jezioro Sarbsko kategoria wiekowa: 11 - 18 lat



28.06. – 15.07.2017 1599

14.07. – 31.07.2017 1599

30.07. – 16.08.2017 1599

27.06. – 11.07.2017 1375

10.07. – 24.07.2017 1375

Termin Cena standard 

18

18

18

15

15

23.07. – 06.08.2017 1375

05.08. – 19.08.2017 1375

15

15

Ilość dni

Uwagi

Ze względu na nocne przejazdy pociągów data wyjazdu                  
z niektórych miast Polski będzie miała miejsce w nocy                     
z 1 na 2 dzień imprezy.

Wyżywienie

Podczas pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek.

Świadczenia

CENA ZAWIERA: Transport PKP wyjazdy w cenie z: Katowic, 
Krakowa, Częstochowy, Łodzi, Warszawy, Kielc, Bydgoszczy 
(przedziały rezerwowane, miejsca siedzące), zakwatero- 
wanie (15 noclegów lub 12 noclegów), wyżywienie FB, 
suchy prowiant na drogę powrotną, program, kierownika, 
wychowawców, ratownika wodnego, doraźną opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN T.U 
AXA) i podatek VAT.

Za dodatkową opłatą

Dojazd z Lublina + 50 zł, Opola + 50 zł, Wrocławia + 80 zł, Rzeszowa+50 zł 
Uwaga ! Proponujemy zabrać z sobą ok. 100 zł kieszonkowego na własne potrzeby - pieniądze można zdeponować                    
u wychowawców. Prosimy o zabranie karty kwalifikacyjnej uczestnika, obowiązkowo - legitymacji szkolnej,  ponadto 
odpowiedniej odzieży i obuwia; kostiumu kąpielowego, klapek, nakrycia głowy, kremu z filtrem do opalania.

Transport

PKP (miejsca siedzące rezerwowane)   

Zbiórka na dworcu PKP w godzinach wieczornych (miejsca i godziny zbiórek podamy w miesiącu czerwcu). 
Nocny przejazd pociągiem. 

1

Przyjazd do Władysławowa, transfer z dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwsze świadczenie                      
- śniadanie. Pobyt wypoczynkowy we Władysławowie (13 lub 16 pełnych dni pobytu) program dostosowa-
ny do wieku uczestników, nastawiony na aktywny i ciekawy wypoczynek: 
- wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Gdynia/Sopot/Gdańsk/Oliwa/Westerplatte. 
W programie: Gdynia - zwiedzanie Molo Południowe, gdzie zacumowany jest Dar Pomorza i ORB Błyskawi-
ca. Sopot - zwiedzanie miasta wejście na Molo, Al. Bohaterów Monte Casino, Oliwa - udział w Koncercie 
Organowym- ok. 20 min, zwiedzanie Katedry Oliwskiej. Gdańsk - przejazd koło Energa Areny, zwiedzanie 
głównego miasta Długie Pobrzeże, Żuraw, Traktat Królewski, Ratusz, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka                             
i Kaplica Królewska  (z zewnątrz). Westerplatte - Zwiedzanie Wojskowej Składnicy Tranzytowej                                    
na Westerplatte, 
- wycieczka na Hel (wstęp do Fokarium), 
- wycieczka do Cetniewa - zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
polskich sportowców,
- rejs kutrem po morzu,
- zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie, 
- wędrówki nadmorskie; plażowanie, 
- kąpiele w morzu pod okiem ratownika, 
- rozgrywki sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), podchody i gry terenowe, turnieje tenisa   
  stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
- gry i zabawy, dyskoteki, 
- biesiada przy grillu, 
- możliwość udziału w licznych imprezach sezonowych organizowanych przez miasto (koncerty, festyny, 
turnieje, itp.), Happy Events, Rybka we Władku, Kaszubskie Łodzie pod Żaglami. 

2

Program Dzień 

Program 

Ostatnie świadczenie kolacja + pobranie suchego prowiantu na drogę- wykwaterowanie z ośrodka, transfer 
na dworzec PKP, nocny przejazd pociągiem.

14/17

Powrót na Dw. PKP. Odbiór dziecka z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu podajemy na zbiórce. 15/18

Zakwaterowanie

Turnusy 18-dniowe - pensjonat „Willa Komandorska” - usytuowany w dzielnicy willowej, w odległości ok. 600 m od 
plaży; pokoje 3, 4, 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w jednoosobowe tapczany (część w łóżka 
piętrowe); do dyspozycji: stołówka, sala dyskotekowa, świetlice wyposażone w sprzęt audio - video, piłkarzyki, tenis 
stołowy. Teren ogrodzony, estetycznie zagospodarowany - meble ogrodowe, miejsce do grillowania.  W odległości  
ok.150 m boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej,  ok. 300 m „Orlik” ok. 1 km kryty basen. 
Turnusy 15-dniowe: - Pensjonat „Junior” - usytuowany w dzielnicy willowej, składa się z dwóch budynków, w jednym                  
z nich znajduje się stołówka ośrodka. Pensjonat  położony w dzielnicy willowej na bezpiecznym, ogrodzonym i oświetlo-
nym terenie, w odległości  ok. 600 m od plaży. Miła domowa atmosfera oraz przyjazny personel to duże atuty tego 
ośrodka. Zakwaterowanie w pokojach  4, 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV. Na terenie ośrodka: pomiędzy  
budynkami  znajduje się miejsce do  relaksu  - stoły i ławy ogrodowe, grill oraz teren do gry w siatkówkę i mini kosza. 

Władysławowo

Jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na wybrzeżu, położone u nasady Półwyspu Helskiego, na terenie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych wód, pięknych, szerokich plaż (o długości 23 km z 13 strzeżonymi 
kąpieliskami) oraz powietrza, szczególnie nasyconego jodem. Dużą atrakcją dla turystów jest największy na Bałtyku port 
rybacki, oferujący przejażdżki po otwartym morzu. 

Władek czeka, ten kurort wszystkich urzeka

Pobyt 15 - 18 dni

12 Władysławowo - Morze Bałtyckie

Władysławowo - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 10 - 13 i 14 - 18 lat



Terminy Ilość dni

1399 zł 13 

13 

13 

13 

1450 zł 

1450 zł 

1399 zł 

26.06-08.07.2017

09.07-21.07.2017

22.07-03.08.2017

04.08-16.08.2017

13 1299 zł 16.08-28.08.2017

Cena 

Transport

Autokar z klimatyzacją
Wyjazdy z: Katowice, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, 
Łódź, Toruń, Kraków, Kielce, Skarżysko Kamienna, Radom, 
Warszawa - bez dopłat, Bielsko Biala  +70 zł, Tychy +40 zł.

Wyżywienie

Trzy posiłki dziennie + podwieczorek.

Zakwaterowanie

Trzy pensjonaty każdy dla ok. 50 osób, położone                              
w willowej dzielnicy, w odl. ok. 600 m od plaży;                            
ogrzewane pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienką i TV, 
wyposażone w tapczany jednoosobowe, część pokoi                    
z łóżkami piętrowymi, szafę, stolik, krzesła. Do dyspozycji: 
stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt dyskotekowy                   
i audio - video, tenis stołowy. Teren obiektów ogrodzony, 
zagospodarowany - boisko rekreacyjne, meble ogrodowe, 
miejsce do grillowania.
W odl. ok. 150 m od pensjonatów znajduje się duży, 
zielony teren rekreacyjny: plac zabaw, boisko do piłki 
nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej. W odl. ok. 300 m 
Kompleks Orlik. W odl. ok. 800 m pływalnia AQUARIUS ze 
zjeżdżalniami i jacuzzi (obowiązują czepki), Ocean Park - 
świat morskich głębin.

Wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - 
kolacja, nocleg. 

1

2 - 12

ProgramDzień 

Rekreacyjny program pobytu we Władysławowie dostosowany do wieku uczestników, Nastawiony na 
wypoczynek bez nudy: 
• wycieczka do Gdańska - Stare Miasto, Długie Pobrzeże, Muzeum Morskie lub Muzeum Bursztynu
• wycieczka na płw. Helski - molo w Juracie, port i Fortyfikacje Flotylli Obronnej w Helu 
• wycieczka do Cetniewa - Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich polskich sportow-
ców, pobyt na basenie, lub
• wycieczka do Ocean Parku - niezapomniana wyprawa w nieznany wodny świat największych ryb                         
i ssaków. Tu przejdziesz po dnie oceanu i staniesz oko w oko z przerażającym rekinem, olbrzymim wielory-
bem, orką. Spotkasz sympatyczne delfiny i żółwie ...
• wycieczka do Wąwozu Chłapowskiego 
• rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie;
wędrówki nadmorskie; plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika, rozgrywki i zajęcia na Orliku i 
boiskach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, zbijany), podchody i gry terenowe, turnieje 
tenisa stołowego, zabawy integracyjne, konkursy, Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, udział                         
w licznych koncertach i imprezach sezonowych m.in.: Happy Events, Rybka we Władku.

13 Ostatni posiłek - śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka ok. godz. 7.30. Powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NWW (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną, opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za imprezy fakultatywne,  dopłat do transportu z poszczególnych miast.

Imprezy fakultatywne

Fitness - ZUMBA - 45 zł.

Władysławowo

Popularna miejscowość letniskowa pretendująca do miana jednego z głównych wczasowisk na polskim wybrzeżu. 
Położona u nasady Półwyspu Helskiego, nad piękną, szeroką i piaszczystą plażą. Słynie z czystych wód, powietrza                         
nasyconego jodem, Ośrodka Doskonalenia Kadry Olimpijskiej w Cetniewie umożliwiającego spotkanie niejednej gwiazdy 
polskiego sportu oraz portu rybackiego.

Terminy Ilość dni

1645 zł 15 

15 

15 

15 

1645 zł 

1645 zł 

1499 zł 

01.07-15.07.2017

15.07-29.07.2017

29.07-12.08.2017

12.08-26.08.2017

Cena 

Transport

Autokar z klimatyzacją  - przejazd nocy.
Wyjazdy z: Katowic, Częstochowy, Łodzi, Krakowa, Kielc, 
Radomia, Warszawy bez dopłat.

Wyżywienie

Trzy posiłki dziennie + podwieczorek.
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.

Zakwaterowanie

Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na ogrodzo-
nym, monitorowanym terenie ok. 350 m od plaży. Pokoje 
4, 5 os. z łazienką. Do Waszej dyspozycji: klimatyzowana 
stołówka, bogata infrastruktura rekreacyjna: mini golf, 
namiot gier, outdoor fitness - siłownia plenerowa,  
trampolina 4 stanowiskowa, duży plac zabaw, dwa 
boiska z syntetyczną nawierzchnią, trzy boiska 
plażowe, sala gimnastyczna (16 x 9m) z lustrami                              
i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala 
dyskotekowa, ConsoleRoom (m.in. X-box kinect, mata 
taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, sklepik, 
rowery, stoły do tenisa, deski TrickBoard. W odległości ok. 
150 m Rolkowisko i kompleks boisk Orlik. W okolicy: 
kryty basen, stadnina koni.Wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy.1

2 - 13

ProgramDzień 

Przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - śniadanie. Program pobytu w Łebie dostosowany do wieku 
uczestników, lubiących aktywny wypoczynek:
Codzienne zajęcia, prowadzone przez opiekunów, odbywać się będą na terenach sportowych bądź na 
plaży: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, dwa ognie. Możliwości będzie tyle, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. Idealna propozycja dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i sportową rywalizację: gry 
zespołowe, wyścigi rzędów, turnieje tenisa stołowego, kometki, mini golfa, międzykolonijna Spartakiada             
z medalami, Olimpiada na Wesoło z dyplomami, wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro Sarbsko, gry 
i zabawy w plenerze, zabawy na trampolinie i w parku linowym, konkursy, plażowanie, szkolenie                                   
z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, poławianie bursztynu; zajęcia integracyjne, 
projekcje filmowe i zajęcia świetlicowe, Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, wycieczka do ŁebaParku 
- naturalnej wielkości dinozaury, grota neandertalczyków, galeria skamielin i minerałów, wioska indiańska, 
wyścigi pojazdami Flinstonów, gra terenowa Indiana Jones lub Gorączka Złota w starej płukalni, wycieczka 
do Parku Labirynt Łeba - największy w Polsce naturalny labirynt, z platformami widokowymi i 5 bazami do 
zdobycia po drodze do wyjścia, zajęcia grupowe z animatorem Burzliwe Dzieje Pirata Rabarbara lub 
Labirynt Harego Pottera - Czara Ognia, zabawa w Magiczny Ogrodzie Gier wielkoformatowych, wycieczka 
do Słowińskiego Parku Narodowego gdzie zobaczysz największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie 
- słynne Ruchome Wydmy, które wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów, rejs statkiem po jeziorze.

14 Ostatni posiłek - obiad, pobranie prowiantu na drogę. Przejazd do Gdańska - zwiedzanie Starego Miasta, 
zabawa Ośrodku Kultury Morskiej.

15 Powrót wg rozkładu jazdy.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NWW (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną, opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu.

Łeba

Jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Specyficzny klimat, szerokie 
piaszczyste plaże, otoczona jest z trzech stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od 
wschodu jeziorem Sarbsko. Tylko tu znajdują się wydmy ruchome, wchodzące w obszar Słowińskiego Parku Narodowego, 
który został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery.

Łeba - Kolonie All Inclusive kategoria wiekowa: 9 - 12 i 13 - 16 lat

Władysławowo - ... plaża, bałtycki chillout ... sport, zabawa ... kategoria wiekowa: 9 - 12 i 13 - 17 lat

13Łeba - Władysławowo - Morze Bałtyckie

Łeba - Władysławowo - Morze Bałtyckie



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach fakultatywnych wymaga-
ny jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na 
wstępy. Profile programowe odbywają się przy min. 10, zaś 
wycieczki fakultatywne przy 25 uczestnikach.

Cztery posiłki dziennie  w stołówce  na miejscu , śniadania 
i kolacje w formie bufetu, suchy prowiant na powrót.

Wyżywienie

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowoś-
ci:  Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd 
realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: 
Warszawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków                
+ 100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 
zł, Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 
zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 
ROZKŁAD JAZDY  na www.harctur.warszawa.pl
Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem 
transportu niż wyszczególniony jako główny, realizowane  
są przy min. 4-6 uczestnikach. Potwierdzenie miejsc                        
i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed wyjazdem.

Transport

OR-W „FAMA-STA” położony na 5 h. ogrodzonej działce, 
350 m od morza. Pawilony 4-kondygnacyjne, pokoje 3, 4, 
5-os. z łazienkami.  Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, sale 
dyskotekowe, sale do gier, sala gimnastyczna, siłownia, 
sala telewizyjna. Na terenie ośrodka basen kąpielowy 
odkryty, boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, piłki nożnej, siatkówki plażowej, badmintona, 
korty tenisowe oraz stoły do tenisa stołowego, place 
zabaw, miejsce na ognisko. 

Zakwaterowanie

1. 25.06. – 07.07.2017 13 1395 1445 1495 1545

2.  08.07. – 21.07.2017 14 1495 1545 1595 1645

3. 22.07. – 03.08.2017 13 1395 1445 1495 1545

Turnus Termin Ilość dni
Cena 

do 15.02 do 15.03 do 15.04 regularna

Wycieczki fakultatywne (dokładny program na www.harctur.warszawa.pl)

1. Park Rozrywki „Heide Park” Cena: 200 zł + 30 EURO na wstęp. 
2. Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” Cena : 180 zł + 30 EURO na wstęp. 

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy 1 na ok. 15 
uczestników), opiekę medyczną, ratownika, podatek VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki                               
fakultatywne.

Mrzeżyno

Jedno z najbardziej malowniczych kąpielisk Pomorza Zachodniego, położone 18 km od Kołobrzegu u ujścia rzeki Regi do 
Bałtyku, nad brzegiem morza i otoczone sosnowymi lasami. Czyste, szerokie i piaszczyste plaże nagrodzone prestiżowym 
znakiem "Błękitna flaga". Specyficzny mikroklimat, charakterystyczny dla tej malowniczej miejscowości jest zalecany                
w leczeniu alergii i chorób dróg oddechowych. 

Dla wszystkich, którzy prócz odpoczynku nad morzem chcą przeżyć niesamowitą piracką przygodę, wcielić się w Jacka 
Sparrowa lub innego znamienitego pirata, poczuć sól morską we włosach. Realizujemy:

FORT REDUTA SOLNA Udział w programie „Piracka Przygoda”, realizowanym w scenerii autentycznego 
napoleońskiego fortu. Oficerowie fortu ubrani są w stylizowane mundury, a podczas programu wszystkich obowiązują 
zachowania znane z filmu „Pan i władca. Na krańcu świata”, „Piraci z Karaibów” oraz „Wyspa Skarbów”. Oficerowie 
dysponują białą bronią, pistoletami, muszkietami oraz armatami. Uczestnicy programu nauczą się szant i posmakują 
dymu podczas ostatniej salwy. Program kończy się zabawą lub ogniskiem zależnie od upodobań grupy. Podczas 
zabawy oficerowie urządzają konkursy takie jak: nauka szant, cumowanie okrętu, konkurs ciesielski – kilka sposobów 
wbijania gwoździ, taniec z obijaczem, walka na ławeczce bosmańskiej, walki na bomie, konkursy z linami – wypląty-
wanie z węzłów, taniec przy muzyce folkowo-szantowej, wyścig po plankach.

SZKOLENIE PIRATA „OD MAJTKA DO KAPITANA”: zasady orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, 
zasady komunikacji na morzu, alfabet Morse’a, odnajdywanie gwiazdy polarnej, nauka władania mieczem pirackim, 
który sami zrobimy lub zdobędziemy. Gra nocna – poszukiwanie „Skrzyni Umarlaka”. Tor piracki – czy awansujesz                    
z majtka na Kapitana? Uroczyste pasowanie na pirata i kapitana piratów – chrzest morski, gra terenowa „zdobywanie 
flagi” oraz „obrona skarbu pirackiego”.

BUDOWA OKRĘTU PIRACKIEGO: samodzielne konstruowanie, zbieranie potrzebnych materiałów, w końcu wyprodu-
kowanie pirackich jednostek pływających. Zbieranie potrzebnych materiałów podczas całego pobytu, konstruowanie 
i wodowanie, a w nagrodę za upór i cierpliwość gra wodna na plaży na zakończenie zajęć.

GRY, ZABAWY I KONKURSY PIRACKIE

Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu, zwiedzanie Skansenu Morskiego, port jachtowy i handlowy, promenada, 
molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika WNMP, Baszta Lontowa

PARK LINOWY, rejs statkiem po Bałtyku, kąpiele i na basenie, SPORT NA WESOŁO, WIECZORNE PARTY, KONKURSY                     
I ZABAWY

PROFIL „PLENER MALARSKI” (tylko w turnusie 08.07-21.07) + 150 zł
(dokładny program na www.harctur.warszawa.pl)

Program 

Profil Piracki / Plener Malarski

Pobyt 13-14 dni

14 Mrzeżyno - Morze Bałtyckie

Mrzeżyno - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 – 12 i 13 – 16 lat



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety 
odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje) lub 25 
(wycieczki) uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek                             
i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby 
korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną.

4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 
serwowane) + suchy prowiant na drogę powrotną

Wyżywienie

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  
Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd 
realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: 
Warszawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków + 
100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, 
Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 

Transport

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowa- 
nie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę 
medyczną, podatek VAT, realizację programu.                           
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                
z poszczególnych miast, opłat za dodatkowe atrakcje                     
i wycieczki fakultatywne.

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny “Haryzma” położony 200 m 
od morza. Wygodne pokoje 3-5-os. z łazienkami, TV                           
i bardzo dobrym wyposażeniem. Na terenie ośrodka WIFI, 
świetlica z video, stół do tenisa, sala dyskotekowa                              
z lustrami i drabinkami, boisko typu mini orlik, do siatkówki 
plażowej, plac zabaw. Kilka kroków od ośrodka wielki 
kompleks rekreacyjny gminy Rewal: skatepark, boiska do 
koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, siłownia, hala 
sportowa. Zakwaterowanie w turnusach od 25.06 do 
06.08.17. Ośrodek Wczasowy “Marta” położony 200 m od 
morza. Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w 
kilku niewielkich, jednopiętrowych, murowanych 
pawilonach. Pawilony usytuowane są w otoczeniu lasu 
sosnowego na 1,5 ha dobrze zagospodarowanej 
powierzchni. Pokoje 2, 3, 4 - os. z łazienkami oraz 
studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie)                                 
z łazienkami. Cały teren jest zagospodarowany zielenią                  
i ogrodzony. Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki 
i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół do 
gry w tenisa i miejsce na ognisko. Przy ośrodku działa 
również stołówka i kawiarnia. Zakwaterowanie w turnusie 
od 07.08 do 17.08.17.

Zakwaterowanie

1. 25.06. – 06.07.2017 12 1395 1445 1495 1545

2.  06.07. – 17.07.2017 12 1395 1445 1495 1545

3. 17.07. – 27.07.2017 11 1295 1345 1395 1445

4.    27.07. – 06.08.2017 11 1295 1345 1395 1445

5.   07.07. – 17.08.2017 11 1195 1245 1295 1345

Turnus Termin Ilość dni
Cena 

do 15.02 do 15.03 do 15.04 regularna

Wycieczki fakultatywne (dokładny program na www.harctur.warszawa.pl)

Wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych:
1. „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście – wejście do Term Bałtyckich 60 zł + 10 EURO na wstęp
2. Park Rozrywki „Heide Park” 200 zł + 30 EURO na wstęp
3. Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands“ 180 zł + 30 EURO na wstęp

Dodatkowe programy

ROZTAŃCZONE WAKACJE „ZUMBA®FITNESS”  + 80 zł/os MULTISPORT(3 treningi rowerowe, zaprawy poranne, podstawy 
Zumby, Nordic Walking, gry zespołowe)  + 80 zł/os realizacja przy min. 8 os. Szczegóły na www.harctur.warszawa.pl

Niechorze

Jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk morskich w województwie zachodniopomorskim. Należy do 
najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne,  szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie                        
i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, 
kolejka wąskotorowa.

Zawitamy na Wyspę Skarbów położona na wyspie Karsibór, gdzie czekają nas takie atrakcje jak: 
zabawa plenerowa „Poszukiwanie Skarbu” , 
zwiedzanie „Skarbca” czyli niepowtarzalnego zbioru eksponatów z całego świata, 
OLIMPIADA PIRACKA – rywalizacje sportowe na oryginalnych i własnoręcznie wykonanych stanowiskach 
sportowych: m.in.: statek Widmo, Halabardzista, Chodzenie na Szczudłach, Narty Pirackie, Lot na miotle i wiele innych. 
Oglądanie i wspólne karmienie zwierząt oraz przejażdżki na kucykach szetlandzkich.
PIRACKI QUIZ z wiedzy o skarbcu. 
Losowanie monet z całego świata.

W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd. W Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe 
oraz punkt widokowy Kawcza Góra.

Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 
45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich, 

Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentujące zbiory związane z historią, tradycją                            
i kulturą rybacką Pomorza i Gminy Rewal,

Wybierzemy się do Trzęsacza i Rewala. W Trzęsaczu zwiedzamy ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego 
przez proces abrazji oraz jedynego w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka, przejdziemy plażą do 
Rewala, zobaczymy Aleję Róż i Zakochanych oraz deptak.

Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym można fotografować i podpatrywać ptaki

Plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika – do plaży tylko 200 m

Dyskoteki tematyczne, konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Karaoke, Gry terenowe, podchody, Gry planszowe dla 
chętnych, Wybory Miss i Mistera, Baloniada, ognisko z pieczeniem kiełbasek i morskie opowieści. Poczta kolonijna,

NEPTUNALIA PIRACKIE – Chrzest Kolonijny, Poczta kolonijna,

Konkurs rzeźby w piasku, konkurs plastyczny „Twój Zachód Słońca”, karykatura wychowawcy

Wakacyjna Olimpiada Sportowa w piłkę nożną, piłkę siatkową, badmintona, siatkówkę plażową, 

Program 

Poszukiwacze skarbów

Pobyt 11-12 dni

15Niechorze - Morze Bałtyckie

Niechorze - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 6 – 12 i 13 – 15 lat



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety 
odbywają się przy min. 15 (dodatkowe warsztaty) lub 25 
(wycieczki) uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek                       
i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby 
korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie                           
wg wariantu, wyżywienie, transport, program, ubezpie- 
czenie NNW Signal Iduna (5000 zł), opiekę kadry pedago- 
gicznej (kierownik oraz 1 wychowawca na ok. 15 
uczestników), medycznej, ratownika, 4 posiłki dziennie                   
w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja                      
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz 
suchy prowiant w dniu wyjazdu

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                 
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
dodatkowe atrakcje. 

Transport

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejsco- 
wości:  Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast 
przejazd realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, 
Polskim Busem, samochodem lub PKP – miejsca 
rezerwowane: Warszawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 
zł, Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, 
Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom 
+ 80 zł, Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej, 
rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl. Dojazdy 
antenowe realizowane przy min. 4-6 uczestnikach.
Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed 
wyjazdem. Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym 
środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny                 
w ofercie.

Zakwaterowanie

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” 
www.dziejbalesna.pl usytuowany w pięknym lesie 
sosnowym ok. 200 metrów do morza. Obóz/kolonia - 
zakwaterowanie w domach campingowych - świeżo 
wyremontowane drewniane domki składające się z pokoju 
3 i 5-osobowego, każdy z łazienką oraz tarasem lub                           
w pawilonie C (tylko kolonia), pokoje 4-osobowe                                
z łazienkami. Ośrodek dysponuje: stołówką, salą dyskote-
kową z lustrami, świetlicami z ekranami i telebimami, 
boiskami sportowym: boisko do piłki nożnej, koszykówki, 
do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci,  miejscem                
na ognisko, stołem do tenisa oraz  basenem letnim                           
z podgrzewaną wodą. Duży teren ośrodka (2 ha) jest 
ogrodzony i dozorowany. Na miejscu darmowe WIFI.

Pogorzelica

Miejscowość wczasowo – wypoczynkowa w wojewódz-
twie zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. 
Walory klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciągają 
rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte 
lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu i zdro-                      
wemu wypoczynkowi.

25.06. – 10.07.2017 16 1645 1695 1745
Obóz:
Domki  11.07. – 26.08.2017 16 1645 1695 1745

27.07. – 11.08.2017 16 1645 1695 1745

Obóz:
Domki

Kolonia: 
Pawilon / Domki

Kolonia:
Domki

Rodzaj wyjazdu Termin Ilość dni
Cena 

do 15.02 do 15.03 do 15.04

1795

1795

1795

08.07. – 21.07.2017 14 1495 1545 1595

 22.07. – 03.08.2017

25.06. – 07.07.2017 

13 1395 1445 1495

04.08. – 15.08.2017 12 1295 1345 1395

1645

13 1395 1445 1495 1545

1545

1445

08.07. – 21.07.2017 14 1595/1495

 22.07. – 03.08.2017

25.06. – 07.07.2017 

13 1495/1395

04.08. – 15.08.2017 12 1395/1295

13 1495/1395

1645/1545

1545/1445

1445/1345

1545/1445

1695/1595

1595/1495

1495/1395

1595/1495

1745/1645

1645/1545

1545/1445

1645/1545

25.06. – 10.07.2017 16 1645 1695 1745

 11.07. – 26.08.2017 16 1645 1695 1745

27.07. – 11.08.2017 16 1645 1695 1745

1795

1795

1795

regularna

Wycieczki fakultatywne

Zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych:
1. „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich, 
cena 60 zł + 10 euro 
2. Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.de następnego. Cena (200 zł + 30 EURO na wstęp)
3. Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” www.tropical-islands.de, cena 180 zł + 30 euro.

Dodatkowe atrakcje

YOU CAN DANCE  + 80 zł/os.: zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z instruktorem (ok. 8 godzin).
WARSZTATY PŁYWACKIE „JAK RYBA W WODZIE” + 110 zł/os (8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka, realizacja 
przy min. 8 os.) 
KRĘGLE + 15 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 1 godz. gry, min. 8 os.
AQUAPARK SANDRA SPA + 30 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 90 minut zabawy, min. 8 os.
LASERTAG + 35zł/os (tylko dla kolonii)

Odwiedzimy Perłę naszych celebrytów, czyli Międzyzdroje, w Wolińskim Parku Narodowym odwiedzimy: Jezioro 
Turkusowe, punkt widokowy Wzgórze Gosań
Zagramy w LaserTag   - czyli tzw. laserowy paintball -  gra wykorzystująca repliki broni palnej - amunicją nie                            
są tu jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe
Zobaczymy ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji w Trzęsaczu, zwiedzimy jedyny                      
w Europie Multimedialne Muzeum 15-go Południka
Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek

Program obozu 14 - 17 lat

Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatrywanie ptaków 
SPORT, integracja, CHILL OUT

Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskiego,  spacer po mieście: port jachtowy                            
i handlowy, promenada, molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika WNMP
Wycieczka do Trzęsacza i Rewala: ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, zwiedzanie 
jedynego w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka
Park Linowy: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek
Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim
Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia - fotografowanie i podpatrywanie ptaków Rejs statkiem pirackim po morzu

Program kolonii  7 - 13 lat

SPORT,  INTEGRACJA

Pobyt 12 - 16 dni

16 Pogorzelica - Morze Bałtyckie

Pogorzelica - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 - 13 i 14 - 17 lat



Uwagi

Fakultety oraz profil – angielski odbywają się przy min. 
10-15 uczestnikach. Zapisy w biurze przed wyjazdem. 
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą 
posiadać ważną legitymację szkolną.

W stołówce ośrodka 4 posiłki dziennie (w tym                               
podwieczorek).

Wyżywienie

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowoś-
ci:  Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd 
realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: 
Warszawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków + 
100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, 
Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 
ROZKŁAD JAZDY  na www.harctur.warszawa.pl
Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem 
transportu niż wyszczególniony jako główny, realizowane  
są przy min. 4-6 uczestnikach. Potwierdzenie miejsc                         
i godzin wyjazdów ok. 7 dni przed wyjazdem.

Transport

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd, zakwaterowanie 
i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5 tys.), 
opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy 1 na ok. 
15 uczestników), opiekę medyczną, ratownika, podatek 
VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                     
z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki 
fakultatywne.

Ośrodek Wypoczynkowy Horyzont, pokoje                                  
3,4,5,6-osobowe z łazienkami i TV. Ośrodek posiada: boiska 
sportowe, 4 baseny letnie, plac zabaw, kawiarenkę 
internetową, grill, salę do ping-ponga, salę kominkową, 
bilard, salę dyskotekową. Do morza ok. 150 metrów.

Zakwaterowanie

Miejscowość wczasowa, położona na Wybrzeżu 
Słowińskim, u nasady mierzei odcinającej jezioro Bukowo 
od Morza Bałtyckiego, znane i popularne kąpielisko 
morskie, z szeroką piaszczystą plażą, dobrze 
zagospodarowanym jeziorem,z wypożyczalnią sprzętu 
wodnego.

Dąbki

1. 25.06. – 07.07.2017 13 1445 1495 1545 1595

2.  08.07. – 21.07.2017 14 1545 1595 1645 1695

3. 22.07. – 03.08.2017 13 1445 1495 1445 1595

Turnus Termin Ilość dni
Cena 

do 15.02 do 15.03 do 15.04 regularna

Wycieczki fakultatywne (dokładny program na www.harctur.warszawa.pl)

„WIOSKA HOBBITÓW” w Sierakowie Sławieńskim - uczestnictwo w fabularnej grze terenowej: wyprawa w strojach 
hobbickich w świat bohaterów baśniowej trylogii Tolkiena, panorama z widokowej wieży Elfów, zwiedzanie kuźni 
Krasnoludów, przeprawa tratwą, hobbickie gry i zabawy, ciepły posiłek (zupa), pieczenie kiełbasek przy wspólnym 
ognisku  - 80 zł/os.

Dodatkowe programy

PROFIL JĘZYKOWY-ANGIELSKI (+ 120 zł):
Profil ten obejmuje program animacyjny „Podróże Guliwera” oraz dodatkowo przygotowaliśmy dla chętnych program 
językowy – angielski prowadzony przez doświadczonego lektora. Podczas zajęć uczestnicy otrzymują wszystkie 
materiały dydaktyczne a na zakończenie certyfikat ukończenia programu językowego. Program profilu:
możliwość kontaktu z językiem obcym, ciekawe ćwiczenia, ćwiczenie umiejętności praktycznego posługiwania się 
angielskim, metoda komunikacyjna, codzienny kontakt z językiem  małe grupy

PROFIL AKTYWNE WAKACJE: Cena pakietu 180 zł/ os. ( szczegóły na www.harctur.warszawa.pl)
1. WINDSURFING 2 h teoria 30 min: budowa deski, żagla, nazewnictwo, środki asekuracyjne, zajęcia na trenażerze (na 
lądzie), 30 min zajęć na wodzie w parach na jednym komplecie , 60 min zajęć na wodzie 
2. SPŁYW KAJAKOWY 5 h Spływ Grabią i Bagienicą 
3. PAINTBALL 2 h 200 kulek Strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z kolorową farbą; zajęcia 
z różnymi scenariuszami, mundur, rękawice, maskę oraz kamizelkę ochronną. 
(Możliwość rezerwacji części pakietu:  Windsurfing – 60 zł, Spływ kajakowy - 80 zł., Paintball – 70 zł/os.)

Wędrówki kontynentów – gry i zabawy integracyjne w grupach i dla całego obozu. Grupy losują jeden                                              
z kontynentów, z którym będą utożsamiani przez cały dzień. Dyskoteka integracyjna.

Europa da się lubić – Obozowe Igrzyska Olimpijskie. Z wizytą u Neptuna, czyli wielki test sprawnościowy 
najmłodszych obozowiczów. Quiz wiedzy o Polsce i Europie.

Afryka dzika – Tworzenie afrykańskich masek z masy papierowej i darów natury. Malowanie twarzy. Konkurs rzeźby                
z piasku. Gra terenowa „Buszmen”.

Lody Antarktydy – Zabawy w wodzie. Zajęcia plastyczno-techniczne. Taniec pingwina – dyskoteka.

Sen o Ameryce – Nauka pląsów i tańców animacyjnych. Zabawa grupowa Casino (Poker - budowa najwyższego domu 
z kart, Ruletka – koło fortuny, Black Jack – zadania sprawnościowe na czas). Indiańskie ognisko z pieczeniem kiełbasek

Azja znana i nieznana – Konkurs plastyczny – chińskie znaki. Budowa piaskowego Muru Chińskiego. Wesoła Azja                    
– czyli obozowy wieczór kabaretowy.

Australia –Zabawa sprawnościowa „Kangur i Koala”.  Konkurs talentów – SYDNEY. Dyskoteka

Morza i oceany – całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Rejs statkiem po Bałtyku. Wspinaczka po linach 
niczym po wantach:  PARK LINOWY (uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny). Morskie                   
opowieści – karaoke.

Kocham Cię Polsko – Całodniowa wycieczka autokarowa do Darłowa- zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich                              
i Darłówka - 2 godzinna wizyta w kompleksie PARK WODNY „JAN”. Teleturniej  wiedzy o Polsce.

Włoskie smaki – dzień pizzy i mody. Zabawa kreatywna „Włochy, Rzym i San Marino”. Obozowy pokaz mody – 
Mediolan 2017. Degustacja pizzy. Dyskoteka.
Ponadto:
   • kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika,
   • zajęcia rekreacyjne: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, tenis stołowy,
   • i wiele innych zabaw z całego świata.

Program 

Podróże Guliwera

Pobyt 13-14 dni

17Dąbki - Morze Bałtyckie

Dąbki - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 7 – 12 i 13 – 16 lat



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety 
odbywają się przy 25 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed 
wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obowią- 
zkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Zapisy na wycieczki fakultatywne w biurze przed 
wyjazdem, wstępy płatne na miejscu.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd, zakwaterowanie                 
i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną (kierownik i wychowawcy – 1 na ok. 15 
uczestników), opiekę medyczną, ratownika, program                  
wg oferty.

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                   
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki i profile 
fakultatywne. 

Wyżywienie

Cztery posiłki dziennie  w stołówce  na miejscu, śniadania                
i kolacje w formie bufetu, suchy prowiant na powrót.

Transport

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowoś-
ci:  Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd 
realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: 
Warszawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków + 
100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, 
Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Rozkład 
jazdy na www.harctur.warszawa.pl

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy Adria położony zaledwie 20 m od 
plaży. Pokoje 3, 4, 5-osobowe, a także typu Studio, 
wszystkie z łazienkami oraz TV, zlokalizowane w pawilonie 
jednopiętrowym łącznie na 120 miejsc.  W pawilonie 
mieści się  sala dyskotekowa z możliwością wykorzystania 
jako sala do wszelkiego rodzaju ćwiczeń o pow. ok. 150m2 
i druga sala do zajęć dydaktycznych o pow. ok. 120 m2. Na 
terenie ośrodka jadalnia, kawiarenka internetowa, krąg 
ogniskowy i plac zabaw, boisko do koszykówki i siatkówki 
ze sztuczną nawierzchnią, a teren wokół ośrodka jest 
ogrodzony. Ponadto na miejscu podgrzewany odkryty 
basen kąpielowy. 

Rewal

Kąpielisko nadmorskie w woj. zachodniopomorskim, 
położone 25 km od Kamienia Pom. i 50 km od Kołobrzegu. 
Klifowy brzeg, szeroka, czysta i piaszczysta plaża oraz 
wspaniały mikroklimat, a także ilość atrakcji turystycznych 
to bez wątpienia duże atuty tej miejscowości.

20.07. – 31.07.2017 12 1475 1525 1575

 27.07. – 07.08.2017 12 1475 1525 1575

Termin Ilość dni
Cena 

do 15.03

1425

1425

do 15.02 do 15.04 regularna

Wycieczki fakultatywne

1. „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich: 
6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, strefa 
wypoczynku (wymagane 10 EURO na wstęp), spacer po najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki 
architektury cesarskich kąpielisk np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem                         
na wyspę Uznam. Cena (60 zł + 10 EURO na wstęp). W cenie wycieczki: transport, opieka pedagogiczna, bilet wstępu 
upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, ubezpieczenie oraz prowiant.
2. Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.de Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki                        
z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki 
górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, 
huśtawki. Czas trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 11.00-17.00, 
posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego. Cena (200 zł + 30 EURO na wstęp).                   
W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący 
posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant.
3. Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” www.tropical-islands.de Czas trwania: ok. 12 godzin. Wyjazd                            
z miejsca zakwaterowania w godzinach rannych. Przejazd do Tropical Islands – niepowtarzalny, największy w Europie 
świat rozrywki i wypoczynku: największy w Europie las tropikalny, kompletna wioska tropikalna, białe plaże, laguny, 
kąpiel w morzu, najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna. Posiłek na terenie Parku w cenie biletu. Powrót do 
miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. Cena (180 zł + 30 EURO na wstęp). W cenie wycieczki: transport, 
opieka pilota, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant.

Warsztaty pływackie “Jak ryba w wodzie” + 100 zł/os.

8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka (realizacja przy min. 8 os.): doskonały sposób, aby szybko nauczyć się 
pływać w miłym towarzystwie, nauka i doskonalenie stylów pływackich: stylem dowolnym (kraul), stylem klasycznym 
(żabka), stylem motylkowym (delfin), nauka nawrotów pływackich i skoków startowych, poznanie podstaw nurkowania, 
poprawa poziomu wydolności fizycznej i siły mięśniowej, poprawa sprawności układu oddychania, kształtowanie siły, 
szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku, korygowanie wad postawy, ćwiczenia wypornościowe, ćwiczenia 
oddechowe, napędowe, na koniec – zawody pływackie o puchar „Złotej Otylii”. 

Odwiedzimy Perłę naszych cele brytów, czyli Międzyzdroje, gdzie zobaczymy: molo, Aleję Gwiazd, Muzeum Figur 
Woskowych. Oprócz tego w Wolińskim Parku Narodowym odwiedzimy: Jezioro Turkusowe, punkt widokowy 
Wzgórze Gosań

Odwiedzimy Skansen Słowian i Wikingów, w którym zwiedzimy rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieśl-
niczych z okresu wczesnego średniowiecza – od IX do XI wieku, oraz nauczymy się lepić  różne ozdoby z gliny, 
produkować filc, pisać gęsimi piórami, strzelać z łuku. Czeka nas też musztra wczesnośredniowieczna i poczęstunek: 
podpłomyk pieczony na blasze nad ogniskiem, z dodatkiem marmolady, miodu lub twarogu z czosnkiem i ziołami, 
chleb ze smalcem domowej roboty, herbata ziołowa

Czeka nas wycieczka do Parku Wieloryba (dla grupy do 13 lat) jedynego w okolicy miejsca, gdzie jednocześnie bawiąc 
się i ucząc można dowiedzieć się wiele na temat tego, co wszyscy kochamy – morza. W czterech specjalnie przygo- 
towanych sekcjach tematycznych dzieci mogą spojrzeć prosto w oczy groźnym rekinom i wielkim wielorybom, 
dowiedzieć się wreszcie, gdzie jest Nemo, a także poznać ryby, które spożywamy w okolicznych smażalniach. Sekcje 
tematyczne: Potwory z głębin, Piraci i papugi, Giganci z oceanów, Kraina - Bałtyk

W Trzęsaczu zobaczymy ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, zwiedzanie jedynego 
w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka

Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 
45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich
Dyskoteki w ośrodku: tematyczne, w oryginalnych strojach, Karaoke, zabawa taneczna na plaży
Leniuchowanie na plaży i przy basenie
Kąpiele morskie oraz w basenie, spacery po plaży, konkurs rzeźby z piasku,
Liczne konkursy i gry tematyczne dla chętnych: Mam Talent, Wieczór Kabaretu, Kalambury, karykatury, wybory             
Miss i Mistera, 
Baloniada zespołowa przy basenie, neptunalia, podziwianie zachodów słońca, zajęcia rekreacyjne np. poranne lub 
wieczorne bieganie dla chętnych, podchody po Rewalu, rozgrywki sportowe -siatkówka, tenis stołowy, konkurs 
plastyczny, taneczny, ognisko z kiełbaskami, 

Program 

Kolonia / obóz  „Śladami Słowian i Wikingów”

Pobyt 12 dni

18 Rewal - Morze Bałtyckie

Rewal - Morze Bałtyckie kategoria wiekowa: 6 - 12 i 13 - 16 lat



Uwagi

Fakultety i profile odbywają się przy min. 10-15 
uczestnikach. Zapisy w biurze przed wyjazdem. Osoby 
korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną.

W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym                                 
podwieczorek); pierwsze świadczenie: obiad w pierwszym 
dniu turnusu, ostatnie świadczenie: obiad w ostatnim                    
dniu turnusu

Wyżywienie

Autokar lub bus: z Warszawy + 70 zł, z Łodzi + 70 zł,                        
z Lublina + 130 zł , Kraków + 150 zł, Radom + 130 zł. 
Wyjazdy realizowane przy min. 7 uczestnikach. Rozkład 
jazdy na stronie www. Dojazd własny: przyjazd uczestnika 
z rodzicami do ośrodka na godz. 13.00, odbiór uczestnika 
w ostatnim dniu ok. 12.00

Transport

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywie-
nie, program, ubezpieczenie NNW, kadra wychowawcza, 
opiekę medyczna na tzw. „doraźne wezwanie”. 
Cena podstawowa  nie obejmuje: dopłat do transportu                        
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne                  
i profile dodatkowe. 

Ośrodek Wypoczynkowy FWP „Miś” pokoje 2,3 – osobowe                  
z łazienkami, TV i balkonami, Ośrodek dysponuje: świetlicą, 
stołówką, stołem do ping-ponga, boiskiem sportowym, 
salą zabaw.

Zakwaterowanie

Kolonie szczególnie polecane dla dzieci wyjeżdżających  
po raz pierwszy, czekających na wizyty rodziców. 
Zapewniamy sympatyczną, opiekuńczą kadrę, która nie 
tylko interesująco i bezpiecznie zorganizuje codzienne 
zajęcia ale również pomoże ułożyć rzeczy w szafie, przytuli 
i wysłucha, opowie bajkę. Podczas pobytu dzieci zwiedzają 
wiele ciekawych miejsc, poszerzają swoją wiedzę, uczą się 
samodzielności:

Dla kogo

Znana miejscowość wypoczynkowa w centralnej Polsce 
nad rzeką Pilicą, na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, 
obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Posiada dobre 
warunki klimatyczne, dawniej letnia rezydencja 
prezydentów Polski.

Spała

1. 30.06. – 11.07.2017 12 1250 1300 1350

2.  11.07. – 22.07.2017 12 1250 1300 1350

3. 01.08. – 11.08.2017 11 1180 1230 1280

Turnus Termin Ilość dni
Cena 

do 15.03 do 15.04 regularna

Profile dodatkowo płatne: (realizowane przy min. 15 uczestnikach)

1. Poczuj się jak ryba w wodzie! - warsztat pływacki nauka pływania - 8 zajęć po 45 min. lekcji z nauki i doskonalenia 
pływania – 130 zł. 
2. Warsztat tenisa ziemnego dla początkujących  - cenie 8 lekcji tenisa ziemnego po 45 minut – 150 zł. 
3. Autokarowa wycieczka do Uniejowa – pobyt w Kompleksie Basenów Termalnych - 120 zł. 
4. Vademecum młodego piłkarza – cena 100 zł.

Wycieczka autokarowa do Bałtowskiego Parku Jurajskiego (www.juraparkbaltow.pl): zwiedzanie Jura Parku                           
– podróż w czasie przez okresy geologiczne, obejrzenie rekonstrukcji, dinozaurów, zwiedzanie Zwierzyńca 
Bałtowskiego, przejażdżka amerykańskim schoolbusem, możliwość, spotkania „oko w oko” ze zwierzętami żyjącymi 
w Afryce, Ameryce, Australii, Eurazji, spływ tratwami rzeka Kamienną, wysłuchanie legend opowiedzianych przez 
flisaków lub wizyta w Parku Rozrywki w Bałtowie (wybór imprezy na miejscu w uzgodnieniu z uczestnikami),

Wycieczka autokarowa  - „Śladami zbója Madeja i diabła z Nagórzyc”, wycieczka do rezerwatu "Niebieskie Źródła" 
- jednego z najpiękniejszych i najciekawszych wywierzysk krasowych Europy, również miejsca schronienia dzikiego 
ptactwa oraz bogatej roślinności, zwiedzanie Podziemnej  Trasy Turystycznej "Grot Nagórzyckich”, zwiedzanie 
Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, na zakończenie zabawa na kręgielni, zwiedzanie  kompleksu 
bunkrów „Konewka”

Zwiedzanie VII Dywizjonu Lotniczego, przeznaczonego do wsparcia ogniowego, desantowania, transportu 
powietrznego oraz zabezpieczenia pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na polu walki

Przygoda z tańcem czyli ZUMBA Kids-Kids Jr – opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców 
latynoamerykańskich, elementów fitness oraz zabawy, poprawiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre 
samopoczucie. Kroki nie są skomplikowane i każdy dobrze się bawi – bo o to chodzi – o dobrą zabawę bez przymusu 
ćwiczeń. dodatkowo trener przekaże wiedzę na temat ruchu i zdrowego odżywiania. w turnusie,  kilkakrotne  zajęcia 
pod okiem profesjonalnego instruktora.

Zajęcia na basenie Centralnego Ośrodka Sportu, wizyta w Edukacyjnym Centrum Pożarnictwa

„Z Adrenaliną w tle” – wizyta w Parku Linowym Adrenalina w Spale, beztroska, bezpieczna zabawa zajęcia dostoso-
wane do wieku uczestników

Wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu przy pomocy pirackiej 
mapy sprzed lat. Festiwal Talentów. 

Zaczarowany Las – wyprawa po kwiat paproci oraz wiele zabaw z Królewną Śnieżką, Kopciuszkiem, Kubusiem 
Puchatkiem. Indiańska Wioska – jak zbudować wigwam, wybór Wodza Wioski, najpiękniejszej Indianki, Najśmiesznie-
jszego Indianina. 

Bajkowy Dzień (prezentacja bajek). 

Dzień w Dżungli – wycieczka do lasu, wybór Mistrza lasu, konkurs „Jak się czesał Tarzan i Jane”, polowanie na tygrysa 
– podchody. 

Dzień dobrego humoru – konkurs na najzabawniejsze historyjki, wierszyki, rysowanie karykatur.

Dzień sportu „na wesoło”. 

Szkoła dobrych manier 

Zajęcia plastyczne, wycieczki piesze , gry, konkursy, ogniska, dyskoteki.

Podczas kolonii dzieci zdobywają różne stopnie np. wodnik, botanik, podróżnik oraz odznaki i tytuły np. Złoty 
Mikrofon (dla najlepszego śpiewaka), Pomysłowy Dobromir (za pomysłowość i twórcze rozwiązywanie problemów),  
Niewidzialnej Ręki (dla kolonisty, który często bezinteresownie pomagał innym) itp.

Program 

Bajkowe kolonie dla milusińskich

Pobyt 11-12 dni
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Poczuj Ducha Gór i odwiedź Szwejka…

a) PKP – turnusy 12-dniowe i 15-dniowe  - trasa główna: 
Warszawa – Skierniewice -  Łódź – Pabianice – Sieradz – 
Kalisz - Ostrów Wlkp. - Oleśnica  - Wrocław – Jelenia Góra  
wyjazd rano pociągiem w pierwszym dniu turnusu, 
powrót pociągiem wieczorem, na trasie dworzec PKP – 
pensjonat – dworzec PKP – przejazd autokarem; wyjazd                       
z Warszawy, Łodzi, Pabianic, Sieradza, Kalisza,  Ostrowa 
Wielkopolskiego, Wrocławia  + 90 zł,
c) trasy antenowe – PKP lub Polski Bus (PKS) -  z Krakowa, 
Katowic, Zabrza, Gliwic, Opola, Kędzierzyna, Poznania, 
Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa, Częstochowy, Olsztyna, 
Białegostoku  + 130  zł, ze Słupska, Koszalina, + 150 zł, 
Zielonej Góry*, Szczecina*, Gdańska* , Bydgoszczy*, 
Torunia*, + 150 zł.

*(przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed 
turnusem i powrotu rano w ostatnim dniu turnusu)

wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się minimum 7 osób
informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem                 
na www.harctur.warszawa.pl

Transport

Trzygwiazdkowy pensjonat „Pory Roku”, o wysokim 
standardzie, po generalnym remoncie w 2015 roku, 
położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada  pokoje 
2,3,4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 
z łazienkami, każdy z TV i telefonem.  Do dyspozycji 
uczestników: stołówka, świetlica z TV, tenis stołowy,  bilard, 
piłkarzyki, siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość 
korzystania z Kapsuły Piękności, sauny, cymbergaja. W 
odległości ok. 500 metrów kryty basen w odległości ok. 
700 metrów dolna stacja na Szrenicę.
Do boiska sportowego „Orlik” ok. 150 metrów, uczestnicy 
korzystają bezpłatnie.

Zakwaterowanie

Miejscowość wypoczynkowa i turystyczna położona                      
w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej, u podnóża Szrenicy 
w legendarnej krainie ducha Gór – Karkonosza, doskonałe 
miejsce letniego wypoczynku dla tych, którzy preferują 
aktywny sposób spędzenia czasu. Liczna sieć szlaków 
turystycznych umożliwia poznanie piękna tych gór.

Szklarska Poręba

Wycieczka autokarowa „Praga Nocą”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac Prezydencki, 
Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe 
Miasto, następnie udział w godzinach wieczornych w efektownym spektaklu na Krizikovej Fontannie z efektami 
świetlnymi, muzyką, baletem

Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w centrum Handlowo-Rozrywkowym „Babilon”, wizyta w największym             
w Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele wirujące, masujące, jaskinie (szczegóły:                                 
www.centrumbabylon.cz), następnie wizyta w niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku Nauki i Zabawy - 
iQlandia. W iQlandii odwiedzający mogą odbyć m.in. trening kosmonauty, powędrować z wnętrza Ziemi do odległych 
galaktyk, doświadczyć trzęsienia ziemi, przeżyć wichurę, spadające bomby, obejrzeć taniec błyskawic, zrozumieć jak 
działają najróżniejsze urządzenia, spotkać się z robotem przyszłości, dowiedzieć się jak powstał Kosmos, na desce 
skateboardowej przelecieć przez cały Układ Słoneczny, w studio telewizyjnym można zobaczyć jak się prowadzi 
wiadomości, można spróbować dań kuchni molekularnej , wziąć udział w ciekawych eksperymentach, warsztatach 
rozwiązać zawiłe zadania kryminalistyki,   (http://www.iqlandia.cz/pl)

Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto, czyli wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych 
form skalnych (wieże, zamki, ściany, twory o oryginalnych kształtach np. kochankowie, starosta, myśliwy, diabelski 
most, dzban, bliźnięta, wieże, mosty, wilczy jar, ogrody, amfiteatr,  wielki i mały wodospad itp.), które osiągają               
wysokości bliskie 100 metrów, a wędrujący człowiek wydaje się odrobiną wobec potęgi przyrody; w trakcie wycieczki 
uczestników oczekuje również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką w skalnym podziemnym mieście

Karkonosze AVENTURA – czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po malowniczej rzece Bóbr, to 
atrakcja która łączy współdziałanie na wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzenie niezapomnianych chwil na łonie 
natury (każdy uczestnik jest wyposażony w kamizelkę, pagaj, kask, pontony są profesjonalne i bezpieczne).

Wycieczka Kolejką Izerską, trasa prowadzi przez tajemnicze zakola, górskie urwiska, spotkanie z fauna i florą Gór 
Izerskich, następnie zwiedzanie Harrachova, zespół skoczni narciarskich, Huty Szkła, spacer do wodospadu Munlavy,

Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada (www.parkesplanada.pl), doskonała zabawa i adrenalina dla każdego od 6 do 99 
lat, m.in. zjazd zjeżdżalnia grawitacyjną Alpinie Coaster

Wycieczka do Karpacza, korzystanie z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana w hotelu „Gołębiewski”, wstęp do 
Muzeum Konsol Gier Video w Karpaczu (wycieczka  realizowana tylko w turnusie 15-dniowym)

Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktywna prezentacja przyrody Karkonoskiego 
Parku Narodowego. 

Wizyta w Indiańskiej Wiosce, obejrzenie indiańskich strojów, broni i przedmiotów codziennego użytku, indiańskiego 
tipi, totemu, gry i zabawy (dostosowane do wieku uczestników, strzelanie z łuku, rzuty włócznią, w programie również: 
indiański tor przeszkód, rzut na bizonie rogi, wyścigi jaszczurek, indiański połów ryb, malowanie twarzy, wyścigi                       
w workach

Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”  to gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa i historia w jednym,                           
kto odwiedzi wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie hologramy w Księdze Skarbów zostaje wpisany do „Księgi 
Zdobywcy Skarbów”, dostanie certyfikat, zdobędzie miano „Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz otrzymuje 
atrakcyjna nagrodę. 

Wizyta w Chacie Walońskiej -  siedzibie Sudeckiego Bractwa Walońskiego, galerii kamieni i jednocześnie miejsce, w 
którym kultywowane są walońskie tradycje, uczestnicy biorą udział w seansie tajemniczych walońskich obrzędów i 
wysłuchują podań walońskich z ust Wielkiego Mistrza Walońskiego

Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła - spotkanie z hutnikami – pokaz wyrobu szkła (możliwość zakupu 
pamiątek ze szkła), 

Muzeum Energetyki

Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka

Dyskoteki, ogniska,  konkursy

Wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka, do schroniska pod Łabskim Szczytem, na 
Halę Szrenicką

Program 

Pobyt 12 - 15 dni
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Uwagi

Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny paszport lub 
dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną na 
przejazd PKP.

Obligatoryjna kaucja 20 zł płatna na miejscu.

W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwie- 
czorek); pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu 
rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie – śniadanie                   
i suchy prowiant w dniu zakończenia turnusu.

Wyżywienie

Świadczenia

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka                         
kadry pedagogicznej i medycznej, program,                                       
ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczegól-
nych miast, obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów 
wstępu, opłat za wycieczki fakultatywne. Kaucji płatnej                 
w pensjonacie

A. 01.07. – 15.07.2017 15

15

15

12

12

12

12

B.  16.07 – 30.07.2017

C.

D.

E.

F.

G.

01.08. – 15.08.2017

01.07. – 12.07.2017

16.07. – 27.07.2017

01.08. – 12.08.2017

12.08. – 23.08.2017

Turnus Termin Ilość dni

1590
+900 koron czeskich

1640
+900 koron czeskich

1690
+900 koron czeskich

1360
+900 koron czeskich

1410
+900 koron czeskich

1460
+900 koron czeskich

Cena

do 15.03 do 15.04 regularna

Imprezy fakultatywne

1. Wycieczka do DREZNA w cenie 100 zł + ok. 13 euro na opłatę wstępów.
W programie zwiedzania Drezna m.in. Zwinger – Zamek Drezdeński, Galeria Starych Mistrzów, Skarbiec (wycieczka jest 
realizowana w godz. 7.00-21.00).

2. SAKSOŃSKA SZWAJCARIA – w programie: piaskowce przełomu Łaby, Bastei, twierdza Koenigstein, Letnia             
Rezydencja hrabiny Cosel Pilnitz – pałac i park; cena: 100 zł + ok. 12 euro.

3. CZESKI RAJ – kraina skał, zamków, jaskiń i Rozbójnika Rumcajsa, zwiedzanie Jaskiń Dolomitowych w Bożkowie, 
Zamku Hruba Skała, Zamku Troski, Prachowskich Skał; cena – 75 zł + ok. 260 koron czeskich

4. Wycieczka do Term Cieplickich – kąpiel w basenach termalnych z hydromasażami, huśtawkami, zjeżdżalniami, 
gejzerami, dziką rzeką, cena 70 zł/os.

5. Warsztat piłki nożnej -  Pod okiem instruktora  piłki nożnej naukę gry w zespole i doskonalenie poszczególnych 
elementów gry
• Grę na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika
• Naukę poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, zwodów,
  trików piłkarskich, żonglerki
• Poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania meczów
• Poznanie  strategii rozgrywania meczów i ustawienia zawodników
• Gry kontrolne 
• Poznanie elementów historii piłki nożnej 
Cena 100 zł ( 8 h).

6. Wizyta Parku Linowym „Trollandia” – 20 zł: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp.,                                    
to system przeszkód linowych i platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny                                                                
(szczegóły: www.trollandia.pl),

Imprezy fakultatywne są realizowane przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Praga Nocą, Skalne Miasto, aquaparki, Parki Rozrywki,rafting
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Uwagi

Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych 
wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie 
głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój 
kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód 
osobisty. Fakultety odbywają się przy min. 15 
uczestnikach.. Osoby korzystające z przejazdu PKP 
obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

w stołówce pensjonatu 4 posiłki dziennie (w tym podwie-      
czorek): pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz  suchy 
prowiant w dniu wyjazdu. Na wycieczkę do Wiednia lub 
Budapesztu uczestnicy otrzymują suchy prowiant za 
całodzienna stawkę żywieniową (wskazane dodatkowe 
kieszonkowe na ciepły posiłek ok. 10 euro).

Wyżywienie

a) PKP trasa główna: Warszawa – Łódź - Katowice , wyjazd 
rano pociągiem w pierwszym dniu turnusu, powrót po 
południu w ostatnim dniu turnusu; cena 90 zł/os.

b) Wyjazdy antenowe  PKP  lub busem z Olsztyna, 
Lublina, Krakowa, Poznania, Białegostoku, Radomia, 
Płocka, Siedlec, Kielc, Wrocławia, Głogowa, Opola, Zielonej 
Góry  + 130 zł, z Gdańska , Bydgoszczy, Torunia, Rzeszowa, 
Szczecina + 150 zł.

Wyjazdy realizowane  - przy zgłoszeniu się minimum                      
7 osób. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.

Transport

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NWW                      
(5 tys.), opiekę pedagogiczną, opiekę medyczną, podatek 
VAT, realizację programu

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Darz Bór” www.darzbor.net, 
pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i telewizorami. 
Ośrodek dysponuje: świetlicą, sprzętem dyskotekowym, 
stołem do ping-ponga, boiskiem sportowym, basenem 
letnim z podgrzewana wodą, miejscem na ognisko.  

Zakwaterowanie

Letniskowa  miejscowość w Beskidzie Żywieckim,                      
malowniczo położona u stóp Pilska, o dużych walorach 
klimatycznych i krajobrazowych, punkt wyjścia                                    
ok. 11 szlaków turystycznych. Do przejścia granicznego                 
ze Słowacją ok. 2 km.

Korbielów

Wycieczka autokarowa na Słowację - Niskie Tatry - wycieczka do Doliny Demianowskiej, zwiedzanie jednej                       
z najpiękniejszych jaskiń – Jaskini Svobody lub Jaskini Lodowej, następnie pobyt w wyjątkowo atrakcyjnym parku 
wodnym TATRALANDIA – największym w Europie Środkowej: 5 basenów z licznymi atrakcjami, zjeżdżalniami, 
wodnymi huśtawkami, parasolami wodnymi, sztucznym deszczem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leżakami                     
i gejzerami, trójślizgawkami itp.

Jednodniowa wycieczka autokarowa na Słowację - Mała Fatra - wycieczka do bardzo malowniczej Doliny Vratnej, 
przejście atrakcyjną i malowniczą trasą tzw. „dierami” ze Stefanovej do Terchovej oraz zwiedzanie Muzeum Janosika                 
w Terchovej 

Wycieczka do największego Parku Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA (www.energylandia.pl) – 60 atrakcji w 3 
strefach, 29 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych, Water Park, kino 7D,  strefa dziecięca (wiele atrakcji 
bajkowych, karuzele, superpompy, kolejki), strefa familijna: głównie atrakcje wodne, spływ Kopalnią Złota, Splash 
Bottle, Atlantis - spływ rwącą rzeką, strzelanie z armatek wodnych, spływ łódką po specjalnym wodnym torze i strefa 
ekstremalna czyli młodzieżowa to prawdziwe wyzwanie pełne  adrenaliny i szalonych przygód. Tu znajdują się 
najszybsze i najwyższe urządzenia m.in. Roller Coastter,  Tsunami Dropper, Aztec Swing; pobyt uzupełniają liczne 
widowiska. W czasie przejazdu krótki pobyt w Wadowicach.

Wycieczka autokarowa do Wiednia  jednodniowa impreza, w programie bulwar Ringstrasse, spacer po starówce i 
oglądanie wspaniałych budowli opery, parlamentu, teatru, ratusza, bajecznego domu malarza Hundertwassera, wstęp 
do pałacu Schonbrunn i Katedry Św. Szczepana, na zakończenie atrakcyjna wizyta w jednym z największych i najno- 
wocześniejszych lunaparków PRATER - wycieczka realizowana tylko w turnusie 16-dniowym)

Wycieczki piesze w góry szlakami Beskidu Żywieckiego: na Pilsko, na Halę Miziową, do wodospadu w Sopotni,

Zajęcia rekreacyjne: basen letni, gry zespołowe, tenis stołowy, bieg terenowy, 

Ogniska, dyskoteki, przejażdżki konne

Spartakiada sportowa

Turniej piłki siatkowej,

Turniej piłki nożnej,

Turniej badmintona,

Wielobój sprawnościowy

Turniej gry w bilard

Program 

Wiedeń, Słowacja, Energylandia, Jaskinia Lodowa, Parki wodne
Pobyt 13 - 16 dni

22 Korbielów (Beskid Żywiecki) - Słowacja - Wiedeń

Korbielów (Beskid Żywiecki) - Słowacja - Wiedeń kategoria wiekowa: 7 - 13 i 14 - 18 lat



A. 29.06. – 14.07.2017 16

16

16

13

13

13

13

B.  15.07 – 30.07.2017

C.

D.

E.

F.

G.

01.08. – 16.08.2017

29.06. – 11.07.2017

15.07. – 27.07.2017

01.08. – 13.08.2017

13.08. – 25.08.2017

Turnus Termin Ilość dni

1540
+45 euro

1590
+45 euro

1640
+45 euro

1540
+45 euro

1590
+45 euro

1640
+45 euro

1540
+45 euro

1590
+45 euro

1640
+45 euro

1380
+28 euro

1430
+28 euro

1480
+28 euro

1380
+28 euro

1430
+28 euro

1480
+28 euro

1380
+28 euro

1430
+28 euro

1480
+28 euro

1380
+28 euro

1430
+28 euro

1480
+28 euro

Cena

do 15.03 do 15.04 regularna

Imprezy fakultatywne

1. WYCIECZKA DO BUDAPESZTU (+200 zł + ok. 4000 forintów / ok. 60 zł) czas trwania 20-godz, w programie: Góra Zamkowa (Kościół Macieja, Baszta Rybacka), Góra Gellerta 
(Cytadela), Wyspa Małgorzaty, Parlament Węgierski (z zewnątrz), przejście promenadą naddunajską obok mostu Łańcuchowego i mostu Elżbiety, wstęp do największego w Europie 
Oceanarium lub kąpiel w basenach (do uzgodnienia)

2. Baseny termalne w Oravicach na Słowacji, 90 zł/os. + 17 euro, a w czasie wycieczki: 
- korzystanie z basenu sportowo-rekreacyjnego z ławeczkami do masażu, biczami wodnymi, fontannami, wodospadem spadającym z mostu, „tryskającymi” wysepkami
- korzystanie z basenu rekreacyjnego niepowtarzalnego miejsca w całej Słowacji, cyklicznie wytwarzane są w nim sztuczne fale, w tych basenach czeka na Was wiele atrakcji wodnych, 
takich jak sztuczne fale, podwodne ławeczki, dysze, natryski i inne urozmaicenia służące do hydromasażu. Niektóre  z tych basenów bezpośrednio łączą się z zewnętrznymi basenami, 
co daje możliwość korzystania z kąpieli termalnych w każdych warunkach pogodowych.

3. Wizyta w Parku Wodnym Tropikana w hotelu „Gołębiewski” w skład którego wchodzą: basen pływacki, basen rekreacyjny z falą, biczami wodnymi, basen z hydromasażem 
wodno-powietrznym, basen sportowy, jacuzzi, zjeżdżalnia „cebula”, zjeżdżalnia 5-torowa, grota solna, jaskinia śnieżno-lodowa, cena 80 zł / os.

4. Wycieczka Beskid Śląski, wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek  gdzie żyją również drapieżne ptaki, w tzw. sokolarni, która jest wizytówką Parku, na turystów czekają tu specjalne 
pokazy lotów ptaków drapieżnych, bardzo fajna sprawa, podczas której można nie tylko przyjrzeć się z bliska tym ptakom, ale też poznać ich zwyczaje, bowiem pracownicy ciekawie 
o nich opowiadają, następnie seans w kinie 7D, Na widowni, widzowie w okularach   polaryzacyjnych, odbierają film wszystkimi zmysłami, dzięki takim efektom jak ruszające się i 
wibrujące fotele, tryskająca z ekranu woda, podmuchy wiatru, a nawet „przebiegające” tuż pod jego stopami myszy. Obraz staje się na tyle realny, że można poczuć się przez czas 
projekcji uczestnikiem jego akcji. Pędzący wózek, machająca skrzydłami sowa, uderzenie pioruna daje wrażenie otaczającej nas rzeczywistości.
Film wyzwala w widzu także różnorodne emocje, jak śmiech, krzyk, a czasem i wybuch euforii. Niezapomniane przeżycia na długo pozostaną w naszej świadomości. Na zakończenie 
emocjonujący zjazd torem saneczkowym, cena wycieczki 110 zł/os.
 
5. Nocny pobyt w Kopalni Soli w Bochni tj.
• po południu przejazd do Kopalni 
• zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej
• kolacja w podziemiach
• międzygrupowe rozgrywki sportowe
• profesjonalna dyskoteka w podziemiach Kopalni 
• nocleg w komorze Ważyn 
• ok. 8.30 śniadanie w podziemiach Kopalni
• opuszczenie Kopalni, przejazd do Korbielowa
Cena imprezy 150 zł. 

6. Szkolenie mountainboardowe (3h) obejmuje teorię i przygotowanie (analiza miejsca jazdy, ustawienie deski, rozgrzewka (30 min), nauka jazdy: prawidłowa pozycja, nauka 
skręcania, metody zatrzymywania się i kontroli prędkości, jazda w slalomie (90 min), jazda samodzielna, analiza i korekta błędów (60 min), cena pakietu 160 zł/os. 

Super przygoda, super  wakacje

23Korbielów (Beskid Żywiecki) - Słowacja - Wiedeń

Korbielów (Beskid Żywiecki) - Słowacja - Wiedeń kategoria wiekowa: 7 - 13 i 14 - 18 lat



26.06 – 07.07.2017 1599 zł

Termin Nie tylko dla Orłów

1699 zł

Minecraft

08.07 – 19.07.2017 1599 zł 1699 zł

20.07 – 31.07.2017 1599 zł 1699 zł

01.08. – 12.08.2017 1599 zł 1699 zł

Wycieczka w Pieniny

Przyjrzymy się z bliska ruinom legendarnego Zamku 
Czorsztyńskiego i poznamy jego historię. Będziemy 
podziwiać piękny widok Jeziora Czorsztyńskiego, zapory i 
Zamku w Niedzicy. Jeśli czas pozwoli ostatnim punktem 
wycieczki będzie odwiedzenie jednego z najpiękniejszych 
wąwozów w Polsce – Wąwozu Homole.  Zobaczymy 
tworzące go  skały wapienne i przełom potoku Kamionka.

Cena zawiera

• Zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie), 
pierwszy posiłek – kolacja, ostatni – śniadanie + suchy 
prowiant na drogę powrotną.
• Opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną.
• Codzienne korzystanie z odkrytych basenów na terenie 
ośrodka.
• Wycieczkę w Pieniny.
• Ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 zł).
• Program rekreacyjno-sportowy wg opisu.
• Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
wynosi 0 zł, a wypadku zakupu wycieczki fakultatywnej na 
Węgry - 10 zł.

Koszty dodatkowe (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej)

• Ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygnacji                                 
i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumen-
towanych, np. choroba, zalecamy wykupienie) – 65 zł. 
Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed 
zawarciem umowy.
• Dojazd na miejsce autokarem – patrz zakładka transport.
• Pakiet Modele RC – 59 zł.
• Wycieczka na Węgry – kąpielisko w grotach termalnych, 
4h – 125 zł.

Zakwaterowanie

DOM WCZASOWY "KOLEJARZ" - Położony jest w Muszynie 
– Złockiem. To trzykondygnacyjny ośrodek, posiadający 
pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. Na rozległym, ogrodzo-
nym terenie znajduje się bogata infrastruktura wypoczyn- 
kowa: MIASTECZKO WODNE, baseny ze zjeżdżalniami i do 
nauki pływania, brodzik, ścieżka zdrowia. Ponadto do 
dyspozycji kolonistów: sala telewizyjna, stoły do tenisa, 
profesjonalna sala dyskotekowa z nagłośnieniem                                   
i oświetleniem, bar, kawiarnia oraz bilard (odpłatnie). 

Transport

Autokar. Częstochowa 130 zł; Katowice 130 zł; Kielce 130 zł; 
Kraków 130 zł; Lublin 150 zł; Łódź 150 zł; Opole 130 zł; 
Piotrków Trybunalski 130 zł; Radom 150 zł; Warszawa                  
150 zł; Wrocław 150 zł.

Minecraft

Gra znana jest zarówno dzieciom, jak i młodzieży, gdyż jest to jedna z najpopularniejszych rozrywek ostatnich lat. 
Podczas obozu uczestnicy zamienią się w architektów, których nie dotyczą prawa fizyki. Z ogromnym zaangażowaniem 
tworzyć będą coraz to nowe formy w swoim własnym niezwykłym świecie. Minecraft stwarza nieograniczone możliwości 
pozwalając na obudzenie w sobie pokładów kreatywności. Podczas turnusu zapewniamy 10 godzin zajęć                                          
przy komputerach.
Przykładowe tematy:
• Budowa osiedla i osady.
• Eksploracja terenu i dostosowanie go do swoich potrzeb.
• Przygotowanie pułapek i zabezpieczeń swojego miasta.
• Podbój lochów wspólnie ze swoją drużyną.

Ale nie zabraknie też kolonijnych zabaw:
• Olimpiada Architektów.
• Wodny świat – zabawy na basenie.
• Kreatywna biesiada przy ognisku.
• Wędrówki górskie, gry zespołowe, dyskoteki, podchody, quizy i turnieje.

A na koniec kolonii każdy otrzyma dyplom oraz sprawność ARCHITEKTA 2017.

Program dodatkowy (opis na www.harctur.warszawa.pl)

• WYCIECZKA NA WĘGRY 
• PAKIET MODELE RC

Nie tylko dla Orłów 

Jeśli macie ochotę na wakacje pełne przygód – ten program jest dla Was! Mnóstwo wrażeń oraz nowatorskich form 
spędzania czasu. Nie ma miejsca na nudę! Rywalizacja, współpraca, spryt oraz emocje – wszystko w jednym pakiecie!                     
A do tego niesamowity ośrodek kolonijny z basenem! W gorące dni będzie to sama przyjemność! Ruszaj na wakacje, 
których nie zapomnisz nigdy!

• Turystyka Off-Road. Piękne krajobrazy, poznanie okolicznej przyrody oraz duża dawka adrenaliny. Czeka nas wycieczka 
samochodami 4x4, przystosowanymi do jazdy w terenie. Niesamowite emocje i niedowierzanie, że jakakolwiek maszyna 
może pokonać tak trudne trasy, wzniesienia, żleby, skarpy, itp. Przejedziemy też przez małą rzeczkę. 

• Łucznictwo – zajęcia na łucznicy w formie kursu. Nauka prawidłowej pozycji, zakładania strzał, naciągania cięciwy, 
celowania, puszczania cięciwy, zakończone punktowanym turniejem łuczniczym.

• Paintball – strzelanie do celu kulkami z farbą. Strzelać można do wszystkiego, co znajduje się na polu do paintballa 
(samochód, beczki, opony itp). Każdy uczestnik ma po 50 kulek.

• Rozgrywki NERF. Podczas emocjonujących zawodów najmodniejszymi obecnie zabawkami przetestujecie możliwości 
wyrzutni NERF serii N-Strike Vulcan. NERF doskonale integruje, zmusza do ruchu oraz rozwija koordynację. Mało która 
zabawka daje porównywalną dawkę emocji zarówno dzieciom i dorosłym. Strzałki i dyski są zrobione z miękkiej pianki, 
dzięki czemu są bezpieczne. 

• Pakiet survival. Survival uczy samodzielności, dzięki niemu odkrywamy na nowo swoją naturę i zaczynamy samodziel-
nie działać, nie czekając na pomoc z zewnątrz. Często też ujawnia w człowieku ukryte zdolności. Zajęcia w formie 
pieszych wycieczek z przystankami w punktach, w których uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności potrzebne 
do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami . Poznamy również zasady posługiwania się mapą i kompasem oraz 
odbędziemy krótki marsz na orientację z poszukiwaniem ukrytych punktów i wskazówek.

A na koniec kolonii każdy otrzyma  sprawność WOJOWNIKA / WOJOWNICZKI 2017.

Ponadto: kąpiele w basenach, wędrówki górskie, gry zespołowe, Olimpiada Kolonijna, dyskoteki, ogniska, podchody, 
quizy i turnieje. (Opis programu zawiera przykładowe zajęcia).

Muszyna 

To znane uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, niedaleko Krynicy Górskiej, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie 
Popradu. Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze oraz atrakcyjny ośrodek, w którym mieszkamy są gwarancją 
wspaniałego wypoczynku. Okolice zachęcają do wędrówek połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Ogrodu 
Zmysłów, Parku Figur Kwiatowych, ruin średniowiecznego zamku na wzgórzu nad miastem, źródeł wód mineralnych 
bijących wprost z ziemi.

Nie tylko dla Orłów, Minecraft

Czas trwania 12 dni

24 Muszyna - Beskidy

Muszyna - Beskidy kategoria wiekowa:  8 - 13 lat



Wycieczki fakultatywne (opis na stronie www.harctur.warszawa.pl)

1. PAKIET DLA AKTYWNYCH - ok. 120 zł 
4X4 WILCZYM TROPEM 1h, SPŁYW SANEM 2-3h, BLOB 
JUMP.
2. LWÓW – ok. 14h - 100 zł/osoba. Wymagany paszport.
3. ZORBING -  ok. 120 zł/osoba.
4. LOT SZYBOWCEM -  ok. 120 zł/osoba.
5. PAINTBALL - ok.  40 zł/osoba/pakiet startowy.

Transport

Miejsca wyjazdowe: Lublin – bez dopłat, Chełm +75 zł, 
Krasnystaw +75 zł, Zamość +50 zł, Puławy +50 zł, Warszawa 
+130 zł, Łódź + 130 zł, Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +80 
zł, Rzeszów +80 zł, Katowice +150 zł, Kraków +130 zł, 
Tarnów +100 zł, Opole +180 zł, Wrocław +180 zł, Poznań                     
+ 180zł, Konin +150 zł, Włocławek +175 zł, Toruń +180 zł, 
Bydgoszcz + 180 zł, Gdańsk 200 zł, zniżka na dojazd własny: 
- 50 zł. Transport na niektórych odcinkach może być 
realizowany np. mikrobusem, PKP, PKS, samochodem 
osobowym. Transport realizowany przy min.                                           
4 uczestnikach.

Zakwaterowanie

Domy Wczasowe „ Halicz” w Solinie położony 200 m do 
jeziora zwanego „Bieszczadzkim Morzem”.  Na terenie 
ośrodka znajdują się: boiska sportowe ( siatka, piłka nożna, 
badminton), tenis stołowy, rowery górskie do realizacji 
wycieczek, restauracja „Kaskada”, świetlica z TV                                        
i DVD, sala dyskotekowa, miejsca na ogniska i grille, 
miejscowy  Ośrodek Zdrowia. Zakwaterowanie w pokojach 
2-osobowych i pokojach typu studio (2+2) lub (2+3)                       
z pełnym węzłem sanitarnym i TV.

Kompleks Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Natura Park” 
w Stężnicy, na którego terenie znajduje się pensjonat                      
z restauracją, kawiarnia, kręgielnia (płatna), stadnina koni, 
plac zabaw oraz odkryty basen, z którego uczestnicy 
mogą korzystać 2h dziennie w wyznaczonych godzinach. 
Teren ośrodka otoczony jest malowniczymi górami                          
i lasami. Bezpłatne WiFi. Uczestnicy kwaterowani                            
są w pokojach 3, 4, 5-osobowych z łazienkami. 

VOLF CENTER – duże wojskowe namiot typu NS (8-10 
osobowe, drewniana podłoga, łóżka polowe). Baza 
zostanie rozbita przy lesie w miejscowości Stężnica                        
w Kompleksie Natura Park, w którym zapewnione jest 
również wyżywienie oraz węzły sanitarne. Na terenie 
obiektu znajduje się również Chata Grillowa, boisko oraz 
zewnętrzny basen kąpielowy, z którego uczestnicy mogą 
korzystać 2h dziennie w wyznaczonych godzinach.  WiFi na 
terenie całego obiektu. 

   

Świadczenia 

CENA ZAWIERA: transport autokarem turystycznym,                      
10 noclegów, pełne wyżywienie, realizację programu, 
opiekę wychowawczą, opiekę  medyczną  w miejskim  
ośrodku zdrowia, Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 10 000 
zł), 3 posiłki dziennie (pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w dniu odjazdu                         
+ prowiant na drogę powrotną) 

CENA NIE ZAWIERA: dopłaty do wyjazdu z poszczegól-
nych miast, opłaty za wycieczki fakultatywne, ubezpie- 
czenie od kosztów rezygnacji 2,5-3% wartości imprezy, 
Gwarancja Niezmienności Ceny: 80 zł.

07.07. – 17.07.2017 
18.07. – 28.07.2017
29.07. – 08.08.2017
09.08. – 19.08.2017

1390 1425 1420 1450 1260

Termin
Projekt Przygoda

OW Halicz KR-w Natura Park
Expedycja Bieszczady Śladami Watahy

OW Halicz KR-w Natura Park Volf Center

Program Szlakiem Watahy

MISJA WATAHA
ETAP I: ZIELONA GRANICA - Wyruszamy pieszo. Terenem naszych manewrów będą bieszczadzkie lasy. Na zapom- 
nianych, górskich szlakach czekać na nas będą liczne przeszkody terenowe oraz zadania do wykonania (przeprawa nad 
przepaścią, tajne raporty, nawigacja GPS, fotozagadki, pole minowe).
ETAP II: NOC PRZETRWANIA - Po zaliczeniu misji rozbijemy polowe obozowisko, rozpalimy ogień, zregenerujemy siły 
przy ciepłym posiłku. Noc spędzimy w leśniczówce Rebrowa - bohatera „Watahy” siedząc przy wielkim ognisku                                  
i wsłuchując się w odgłosy dzikiej natury dobiegające z pobliskiego lasu...
ETAP III: EWAKUACJA - Bardzo wczesnym rankiem nastąpi ewakuacja do bazy WOLF CAMP na śniadanie.

NOCNY BIEG NA ORIENTACJĘ - Po zmroku wyruszymy na wyścig z czasem i strachem. Trasa będzie wiodła przez tereny 
opuszczonej wioski. Zadaniem uczestnika będzie odnalezienie punktów kontrolnych ukrytych w starej piwnicy, nad 
brzegiem potoku oraz na starym cmentarzu. Poznacie zasady posługiwania się mapą, kompasem i GPS`em.
SELEKCJA - Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód sprawdzimy Wasze predyspozycje do przetrwania                                    
w bieszczadzkiej dziczy.
MISJA BEZPIECZNA SOLINA - Nad brzegiem jeziora ratownicy WOPR przeprowadzą dla nas szkolenie z pierwszej 
pomocy z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego.
KRAV MAGA (3x 1h) - Instruktor przeprowadzi cykl szkoleń, podczas których opanujemy podstawy kravmagi.
WILCZYM TROPEM 4x4 - Zabierzemy Was na prawdziwą wyprawę samochodami terenowymi po pełnych przygód 
trasach Krainy Wilka. Na trasie będziecie mieli do wykonania zadania budowy przeprawy oraz poszukiwania baku                            
z paliwem do terenówki.
TECHNIKI LINOWE - Waszą odwagę i sprawność poddamy próbie podczas zjazdów na linach z budynku, wejściu                            
na ścianę wspinaczkową oraz wchodzeniach na tzw. "małpach".
BIESZCZADZKI PATROL - Poznamy zasady poruszania się w patrolu, tropienia przeciwnika, rozwijania i zwijania szyku. 
Zgłębimy tajniki komunikacji niewerbalnej oraz budowy szałasu i ziemianki. Poznamy sposoby obezwładnienia uzbrojo-
nego napastnika, zasady poruszania się w walce, sposoby obrony przed realnym atakiem, odbijanie
zakładników, szturmowanie obiektów, a wszystko to pod czujnym okiem instruktora.
STRZELECTWO - Strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni, strzelanie z elementami stresu, nauka obsługi broni ASG.
PIESZE WĘDRÓWKI - Wyprawy po malowniczych szlakach (wodospad Czartów Młyn).
DYSKOTEKA W PIANIE LUB FLUO PARTY – W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy 
z laserami i malowaniem świecących tatuaży lub z  wielką ilością piany. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.
OGNISKA,
FIRE WALKING - Idea jest prosta - pokonać własne słabości i przejść po rozżarzonych węglach.

NA POŁONINACH (ok. 8h) - Całodniowa wycieczka autokarowa, z przewodnikiem dookoła Bieszczad, z pieszą 
wędrówką na szczyt Połoniny.

REJS JACHTEM (ok. 1,5h) – Pełen wrażeń rejs jachtem kabinowym ze sternikiem po wodach Jeziora Solińskiego.

TECHNIKI LINOWE  - Zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych, które poznamy pod czujnym okiem instrukto-
ra. Sprawność będziemy szlifować na wysokości: zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z budynku oraz wejście                 
na przyrządach tzw. małpkach. 
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA (ok. 3h) - Na leśnej polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: 
przeciąganie liny, bieg w nartach, strzelnica paintballowa, łucznictwo oraz Bungee Run.

SEGWAY – Niezapomniane przejażdżki sprawnościowe po torze wyjątkowym pojazdem. Segway to dwukołowy 
pojazd żyroskopowy sterowany ruchami ciała.
DYSKOTEKA W PIANIE LUB FLUO PARTY - W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej 
imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży lub wielką ilością piany. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.

OGNISKA I WIECZORY LEGEND – Wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy ogniskach snując smętne 
opowieści i legendy bieszczadzkie.
Gry i zabawy integracyjne na terenie ośrodka.

Program wspólny dla Projekt Przygoda w Bieszczadach i Expedycja Bieszczady 

Program - Expedycja Bieszczady

PIRACKIE SKARBY (ok. 4h) – Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy niczym piraci  poszukiwać zaginionego skarbu
BIESZCZADY CHALLENGE (ok. 4h) – Gra terenowa. Nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`em. 
Zbudujemy przeprawy przez górskie potoki. 

Program - Projekt Przygoda w Bieszczadach

TAJEMNICE SOLINY (ok. 4h) – Piesza wycieczka wzdłuż linii brzegowej jeziora. Podczas wycieczki zwiedzimy uzdro- 
wisko Polańczyk oraz największą w Polsce zaporę wodną w Solinie. 
ZAJECIA GARNCARSKIE - Spróbuj wyczarować niepowtarzalne, gliniane kształty. Warsztaty garncarskie to bardzo dobre 
ćwiczenie wyobraźni i sprawdzian zdolności manualnych.

Przygoda w Bieszczadach / Expedycja Bieszczady / Szlakiem Watahy

Pobyt 11 dni

25Solina - Bieszczady

Solina - Bieszczady kategoria wiekowa: 7 - 13 i 13 - 18 lat



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód. Fakultety odbywają się przy min. 15 
uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające                     
z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

Transport

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Piotrków Tryb., Częstochowa, Katowice, Kraków. Za 
dopłatą (min. 4-6 chętnych): z Warszawy + 80 zł,  Kielc + 80 
zł, Radomia + 80 zł, Lublina + 100 zł, Gliwic + 40 zł, Knurowa 
+ 40 zł, Wrocławia (PKP + bus) + 100 zł, Poznania (PKP + 
bus) + 100 zł, Opola (PKP + bus) + 100 zł. Dojazd własny – 
zniżka 70 zł. PKP przejazdy nocne do Zakopanego + 
transfer do ośrodka, min. 4-6 chętnych  (wyjazd dzień 
przed rozpoczęciem turnusu, powrót w dniu zakończenia) 
z Gdyni + 180 zł, Gdańska + 180 zł, Szczecina + 180 zł, 
Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł. Rozkład jazdy na 
www.harctur.warszawa.pl
UWAGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem 
transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie 
(PKP, bus, samochód osobowy)). Docelowo uczestnik 
dojazdu antenowego  dociera  bezpośrednio do ośrodka 
lub dosiada się do autokaru docelowego.  W przypadku 
zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może 
odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem.  
Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4-6 
uczestnikach. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów 
najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

Wyżywienie

Trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na 
miejscu (doskonała domowa kuchnia do syta). 

Zakwaterowanie

Janosikowa Dolina - Willa “DANUSIA”  - wszystkie 
turnusy i „Tarasówka” w terminie  16.08.-26.08.) - budynek 
w stylu zakopiańskim; pokoje 3, 4, 5 - osobowe                                     
z łazienkami lub łazienka przy pokoju przypisana do 
pokoju. Na miejscu regionalna świetlica z TV i sprzętem 
muzycznym. Teren ogrodzony z boiskiem do grę w piłkę, 
kosza i szałasem ogniskowym, bezpłatne WIFI.  
Tatry – paintball, Aventure, Trekking, Plener Malarski – 
uczestnicy zakwaterowani w Willi „Tarasówka” i Domu 
Wypoczynkowym „Tatry”. 
Willi "TARASÓWKA” www.tarasowka.pl  - budynek w stylu 
zakopiańskim, pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV. Na 
miejscu jadalnia, świetlica ze sprzętem grającym, sala 
aktywnego wypoczynku, tenis stołowy, plac zabaw, duży 
ogród oraz boisko sportowe, szałas ogniskowy. Bezpłatne 
WIFI.  Tylko w terminie 16.08-26.08.
Dom Wypoczynkowy „Tatry” www.dwtatry.pl położony 
w Małem Cichem na Lichajówkach, budynek w stylu 
zakopiańskim, estetyczne pokoje 3,4,5 osobowe                                  
z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, sala dyskotekowa ze 
sprzętem grajacym, sala z tenisem stołowym, bezpłatne 
WIFI, szałas ogniskowy. W terminach od 11.07 do 15.08.

Małe Ciche

Prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie 
Filipczańskiego Potoku, 10 km od Zakopanego.  Położona 
bezpośrednio w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
– przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość 
atrakcyjnych turystycznie miejscowości (Zakopane, 
Poronin, Bukowina Tatrzańska).

TerminyZakwaterowanie
13
14
13
12
11
11

25.06 - 07.07.2017WILLA DANUSIA
WILLA DANUSIA
WILLA DANUSIA
WILLA DANUSIA
WILLA DANUSIA

WILLA TARASÓWKA

08.07 - 21.07.2017
22.07 - 03.08.2017
04.08 - 15.08.2017
16.08 - 26.08.2017
16.08 - 26.08.2017

Ilość dni
1145 zł 
1195 zł 
1145 zł 
1095 zł 
945 zł 
995 zł 

do 15.02
1195 zł 
1245 zł 
1195 zł 
1145 zł 
995 zł 

1045 zł 

do 15.03
1245 zł 
1295 zł 
1245 zł 
1195 zł 
1045 zł 
1095 zł 

do 15.04 regularna
Cena

1295 zł 
1345 zł 
1295 zł 
1245 zł 
1095 zł 
1145 zł 

FAKULTATYWNIE (dla wszystkich profili)

SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ: Aquacity w Popradzie,  Jaskinia Bielańska  w Tatrzańskiej Kotlinie , Cena: 70 zł + 25 
Euro na wstępy.
RAFTING: kilkugodzinna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu Dunajca.  Cena 120 zł.
SLACKLINE,  Cena 15 zł.
ZORBING: przygoda w kuli toczącej się po zboczu., Cena 50 zł. 
JANOSIKOWA ADRENALINA – tylko w terminie 16.08-26.08.17 - realizowana jako fakultet na kolonii. Cena 60 zł (płatne 
tylko na miejscu), w pozostałych terminach w cenie podstawowej.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, 
podatek VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki fakultatywne, 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,5 % ceny imprezy. 

Wycieczka do Morskiego Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub na Halę Gąsienicową, 
do Zakopanego i wizyta w Aquaparku, 
Wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę i spacer jej grzbietem, po okolicy - m.in. Wiktorówki, Polana Rusinowa...
Wycieczki piesze do Tatrzańskiego Parku Narodowego i
Wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasichlu,
Wesołe wieczorki: dyskoteki, ognisko, konkursy, 
Gry terenowe: budowanie szałasów, nauka rozpalania watry, podchody, poruszanie  się w terenie bez mapy i kompasu, 
Budowanie tam
Spartakiada sportowa
Klub góralski – zapoznanie  się z folklorem podhalańskim 
Janosikowa Adrenalina: 

• paintball – gry paintballowe i speedballowe na zamkniętym mini poligonie paintballowym 
• łucznictwo – ćwiczenie celności, strzały do tarczy, 
• strzelectwo – postrzelamy do tarczy z długich i krótkich wiatrówek
• kule wodne – zoorbing w basenie
• wesołe wieczorki: dyskoteki, ognisko, konkursy, 

Program JANOSIKOWA ADRENALINA 7 - 14 lat

Uwaga: w terminie 16.08-26.08.17 Janosikowa Adrenalina jest realizowana jako fakultet + 60 zł/os (płatne na miejscu)

PAINTBALL - na tym obozie skupimy się przede wszystkim na paintballu. Zajęcia są wspólnie przygotowane                  
z instruktorami „PaintMe” i odbywają się w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, na Gubałówce oraz w lasach okolic 
Małego Cichego. Pięć bloków zajęć:  Pierwszy blok odbędzie się na polu  o charakterze speedballowym. Teren  
niewielki, idealny aby każdy z uczestników mógł przyzwyczaić się do broni.  Drugi blok: uczestnicy będą mogli 
wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki, zapoznają się z zasadami gier leśnych.  Scenariusze typu:  „obrona wzgórza”, 
„przeprowadzenie Vipa”  oraz standardowe :”Capture the Flag” „Team Death Match”.  Trzeci i czwarty blok: dziki las,                    
w którym liczy się kreatywność uczestników .  Uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w terrorystów oraz anty- 
terrorystów i zagrać w scenariusze z fabułą.
Piąty blok to dzień turniejowy: zawody speedballowe , do dyspozycji 1000 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, 
maskę oraz ubranie ochronne, otrzymacie pamiątkowe dyplomy oraz kupony rabatowe do wykorzystania w sklepie 
paintballowym. 
Dodatkowo w programie:
ORIENTEERING W TERENIE GÓRSKIM  -  umiejętności w zakresie orientacji w terenie. SURVIVAL I PIERWSZA 
POMOC   Jak przetrwać w górach, w jaki sposób znaleźć pożywienie, zbudować obóz. AQUA&FUN - 2-godzinny pobyt 
w Aquaparku Zakopane  oraz wjazd  kolejką linowo-terenową na Gubałówkę.

Program PAINTBALL TATRY 13 - 17 lat

Terminy

11
13
12
11

11.07 - 21.07.2017
22.07 - 03.08.2017
04.08 - 15.08.2017
16.08 - 26.08.2017

Ilość dni

1295 zł 
1345 zł 
1275 zł 
1095 zł 

do 15.02

1345 zł 
1395 zł 
1325 zł 
1145 zł 

do 15.03

1295 zł 
1445 zł 
1375 zł 
1195 zł 

do 15.04 regularna
Cena

1345 zł 
1495 zł 
1425 zł 
1245 zł 

Janosikowa Adrenalina 7 - 14 lat / Tatry Paintball, Adventure, Trekking 13 - 17 lat

Czas trwania 11 - 14 dni

W Małym Cichym będą realizowane również następujące turnusy: Tatry Trekking, Tatry 
Adventure, Plener Malarski - oferty na www.harctur.warszawa.pl
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Małe Ciche - Tatry kategoria wiekowa: 7 - 14 i 13 - 17 lat



Uwagi

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód. Fakultety odbywają się przy min. 10 
uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające                  
z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NW (5 tys.), 
opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę 
medyczną, podatek VAT, realizację programu

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu                     
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
obligatoryjnej opłaty 180 KĆ płatne na miejscu. 

Transport

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Wrocław, Sieradz. Z pozostałych miast przejazd realizowa-
ny przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane:  z Warszawy 
+ 80 zł,  Kielc + 80 zł, Radomia + 80 zł, Lublina + 100 zł,  
Poznania  + 150 zł, Katowic + 100 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Częstochowy + 80 zł, Skierniewic +80 zł, Radomska + 80 zł, 
Krakowa + 100 zł, Szczecina + 180 zł, Gdyni + 180 zł, 
Gdańska + 180 zł, Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł. Rozkład jazdy na                                       
www.harctur.warszawa.pl.
Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem 
transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie 
(antena mikrobusem, PKP – rezerwacja miejsc siedzących 
lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy                 
- konwojenta). 
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4-6 
uczestnikach.  Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów 
najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy Zdrój 
położony na obrzeżach Dusznik-Zdroju w otoczeniu lasu 
iglastego. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami oraz typu 
studio (2+3) z łazienkami. Na miejscu Free Wifi, jadalnia, 
kawiarnia, tenis stołowy, bilard, boisko sportowe, własny 
parking. Teren ogrodzony, monitorowany, o powierzchni   
2 ha z przepięknym ogrodem.

Duszniki-Zdrój

Miasteczko idealne dla ludzi gotowych na  interesujące 
przeżycia. Każdy, kto pragnie oderwać się od  pełnego 
napięć życia codziennego z  pewnością będzie mógł 
atrakcyjnie wypocząć w tym malowniczym kurorcie.

25.06 – 07.07.2017 13 1395 1445 1495

 08.07 – 21.07.2017 14 1495 1545 1595

Termin Ilość dni
Cena 

do 15.03

1345

1445

 22.07 – 03.08.2017 13 1395 1445 14951345

 04.08 – 15.08.2017 12 1295 1345 13951245

+ obligatoryjnie 180 KĆ płatne na miejscu

do 15.02 do 15.04 regularna

Wyżywienie

Trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane) na  miejscu oraz suchy 
prowiant na powrót. 

Fakultatywnie

ADRSPACH SKALNE MIASTO + 40 zł (płatne w biurze lub na miejscu) i 100 KĆ (płatne na miejscu): odkryjemy przepiękny 
labirynt Skalny w Czechach stanowiący rezerwat przyrody. 

ODKRYWAMY ZŁOTĄ PRAGĘ – wycieczka do stolicy Czech + 90 zł (płatne w biurze lub na miejscu) i 250 KĆ (płatne na 
miejscu): zwiedzanie wzgórza zamkowego praskich Hradczan - Katedra Św. Wita, Zamek Królewski, Bazylika Św. Jerzego. 
Spacer przez Małą Stranę do Mostu Karola,  spacer po Vaclawskim Namesti – miejscu najsłynniejszych praskich 
demonstracji, marszów i zebrań publicznych, Brama Prochowa, Dom Miejski, Wieża Ratuszowa z zegarem „Orloj”, udział w 
spektaklu na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi, muzyką, baletem.

ZOO SAFARI Dvur Kralove Unikalny, jeden z największych w Czechach Ogrodów Zoologicznych, położony na terenie 
ponad 60 ha. Znajdziemy tu wiele ciekawych ekspozycji w pawilonach: Zwierząt Drapieżnych (lwy, tygrysy), Ptasi 
Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, Małpy, Orangutany, Wodny Świat, Świat Słoni i wiele innych. Jednak 
największą atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego 
rodzaju antylopy, bawoły i zebry! Po tej części ogrodu poruszamy się piętrowym autobusem i z jego pokładu oglądamy 
zwierzęta. 

Na tropie Złotego Pociągu – wypad w Góry Sowie i Wałbrzyskie.  Odkryjemy Podziemne Miasto Osówka                                   
– największą część legendarnego kompleksu Riese wybudowanego przez Niemców pod koniec II Wojny Światowej i 
kryjącego do dziś mroczne tajemnice. Zawitamy do Zamku Książ – największego zamku na Śląsku i trzeciego pod 
względem wielkości zespołu rezydencjonalnego w Polsce, w którego sąsiedztwie znajduje się przypuszczalnie słynny 
„Złoty Pociąg” ukryty przez Niemców. Może My go odkryjemy ?

Odkrywamy Podziemia – wycieczka do Kłodzka - odkryjemy mroczne podziemne korytarze Twierdzy Kłodzkiej 
powstałej w XVII w. Będziemy uczestniczyć w krótkim szkoleniu artyleryjskim zakończonym wystrzałem z armaty, 
poczuć zapach czarnego prochu, usłyszeć niesamowity huk, zobaczyć rozbłysk spalanego prochu. Nasi artylerzyści 
gwarantują wystrzałowe doznania! Zwiedzimy most Św. Jana w Kłodzku nawiązujący swoją architekturą do praskiego 
mostu Karola. 

Odkrywcze wycieczki piesze: Góry Stołowe – wycieczka piesza do Parku Narodowego Gór Stołowych – wejdziemy 
na najwyższy szczyt pasma  Szczeliniec Wielki zaś Błędne Skały odkryją przed nami swoje labirynty Po drodze 
odwiedzimy Czermną gdzie znajduje się Kaplica Czaszek. Torfowisko pod Zieleńcem – wycieczka do rezerwatu 
torfowiskowego. Miejsce to przyciąga pięknymi krajobrazami oraz wspaniałą florą. Do Schroniska Pod Muflonem 
położonego na stokach Ptasiej Góry górującej nad Dusznikami.

Program

Duszniki-Zdrój: spacer po uzdrowisku - park zdrojowy z Pijalnią Wód Mineralnych, Muzeum Papiernictwa, Rynek, 
Dworek Fryderyka Chopina, piękna kolorowa fontanna podświetlana po zmroku.

Aquapark w Kudowie: zajrzymy do Kudowy aby popluskać się 2 godziny w największym w okolicy Aquaparku: poza 
pełnowymiarowym basenem pływackim do dyspozycji jest także brodzik dla dzieci, 92-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi, 
basen rekreacyjny z masażami, gejzerami i sztuczną rzeką.

Dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagrodami: chrzest kolonijny, piżama 
party, konkurs fryzur i makijażu,  gry i zabawy terenowe: budowa szałasów, nauka rozpalania ogniska, podchody 
terenowe, nauka poruszania się w terenie bez mapy i kompasu (z odznaką sprawności), biegi na orientację, budowanie 
tam na potoku.

Spartakiada Sportowa: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej badmintona, wielobój sprawnościowy, bieg 
60m pod górę, turniej gry w ping-ponga, turniej skoków na skakance.

Obóz młodych odkrywców „Na tropie Złotego Pociągu”

Pobyt 12 - 14 dni
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Duszniki-Zdrój - Kotlina Kłodzka kategoria wiekowa: 8 - 12 i 13 - 17 lat



Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 
złotych (NNW). Każdy uczestnik może wykupić dodatkowo 
dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji                               
z imprezy 49 zł.

Dojazd

We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem 
organizatora za dodatkową opłatą z Olsztyna, Warszawy, 
Łodzi, Torunia, Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Lublina, Poznania, Kielc, Koszalina, 
Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Katowic, 
Krakowa, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej 
Góry, Puław, Jabłonowa Pomorskiego, Leszna.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób 
w danym terminie z danej miejscowości (szczegółowe 
informacje na www.harctur.warszawa.pl)

Trasa

Z portu w Piszu do Węgorzewa lub z Węgorzewa do Pisza. 
Rejs przepływa tę trasę tylko w jedną stronę –                                         
w przeciwieństwie do innych rejsów, uczestnicy nie wracają 
do portu, w którym rozpoczynali. Umożliwia to zobaczenie 
całego szlaku, włącznie z jego odnogami, odwiedzenie 
większej ilości jezior i przystani.

Wyżywienie

W porcjach dziennych do samodzielnego przygotowania. 
Dodatkowo każda załoga otrzymuje na ręce instruktora 
pieniądze na codzienne zakupy (pieczywo, masło, mleko, 
owoce, warzywa). 

Kadra

Na każdą załogę będzie przypadał instruktor – sternik, 
posiadający odpowiedni stopień żeglarski i doświadczenie. 
Całym rejsem dowodzi Komandor rejsu. 

Jachty

Uczestnicy będą żeglować i mieszkać na luksusowych, 
bogato wyposażonych, komfortowych jachtach 
kabinowych klasy Fortuna 27, Janmor 28 lub podobnych. 
Na każdym jachcie są koje dla wszystkich członków załogi 
(sześcioro uczestników + instruktor), stół, kambuz                            
z kuchenką gazową i wyposażeniem (talerze, garnki, 
sztućce, czajnik, itp.) oraz pełne wyposażenie żeglarskie                  
i ratunkowe. Jachty mają silniki pomocnicze. Wszyscy 
uczestnicy będą nocować w kabinach jachtów (niezbędny 
własny śpiwór).

Wymagania

Uczestnicy nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy 
żeglarskiej. Jedynym wymaganiem jest ukończenie                      
13 roku życia i podstawowa samodzielność. Podział na 
koedukacyjne załogi następuje według wieku 
uczestników. Nie ma żadnych szczególnych wymogów 
dotyczących zdrowia i kondycji. 

Orientacyjny plan dnia (www.harctur.warszawa.pl)

8.00 pobudka, 8.00–8.30 toaleta poranna i klar na jachtach, 
8.30 odprawa załóg, omówienie planu dnia, 8.40–9.40 
śniadanie, 10.00–19.00 zajęcia programowe (żeglowanie, 
zdobywanie umiejętności żeglarskich, zwiedzanie, itp.) a w 
międzyczasie przerwa na obiad, 19.00 kolacja, po 20.00 
zajęcia różne (ogniska, szanty, uczestnictwo w imprezach 
żeglarskich, itp.), 23.00 cisza nocna. 

Terminy Dni Cena Początek Koniec

14

14

14

14

14

14

14

11

1425.06-08.07.2017

02.07-15.07.2017

09.07-22.07.2017

16.07-29.07.2017

23.07-05.08.2017

30.07-12.08.2017

06.08-19.08.2017

1995 zł Węgorzewo Pisz

Węgorzewo Pisz

Pisz Węgorzewo

Pisz Węgorzewo

Węgorzewo Pisz

Węgorzewo Pisz

Pisz Węgorzewo

Pisz Węgorzewo

Węgorzewo Węgorzewo

1995 zł 

1995 zł 

1995 zł 

1995 zł 

1995 zł 

1995 zł 

1995 zł 

1395 zł 

13.08-26.08.2017

20.08-30.08.2017

Co należy zabrać na rejs (szczegóły na www.harctur.warszawa.pl)

Na imprezy w formie rejsów wędrownych z zakwaterowaniem na jachtach nie należy zabierać walizek lotniczych oraz 
plecaków ze stelażem, ze względu na ograniczoną powierzchnię bagażową jachtu. Wskazane jest aby zabrać worek 
żeglarski, plecak bez stelaża lub zwykłą, miękką torbę turystyczną. 
Uczestnicy zakwaterowani na jachtach muszą posiadać własny śpiwór. 
Dokumenty: legitymacja szkolna, wypełniona karta kwalifikacyjna. 

Świadczenia

Cena obejmuje: rejs na jachtach kabinowych z: pełnym wyżywieniem, opieką kadry, ubezpieczeniem, opłatami 
portowymi i szkoleniem wg programu. Noclegi w kabinach jachtów. Cena nie obejmuje: kosztów WC i natrysków                       
w przystaniach na trasie rejsu (WC około 1-2 zł, natrysk 10-15 zł), dojazdu, zajęć fakultatywnych. 

Imprezy fakultatywne (szczegóły na www.harctur.warszawa.pl)

Praktyczny kurs na sternika motorowodnego (konieczne samodzielne opanowanie części teoretycznej) – cena  kursu 
- 385 zł  (445 zł w przypadku zapisów na miejscu) 
Uwaga: Szkolenie możliwe dla uczestników, którzy skończyli 14 lat.
Paintball: W- pakiet podstawowy (PB1) - jedne zajęcia – zazwyczaj jest to kilka gier po kilkanaście minut (200 kul na 
osobę) – 95 zł,
Jazda quadem: - pakiet podstawowy (QD1) – szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas około 2 godzin/grupa – 95 zł.
Nurkowanie „pierwszy krok” cena  – 130 zł.
Wodne szaleństwo: - przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole holowanym za motorówką – cena: 99 zł,

Szkolenie

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

Rejs przez całe Mazury

Najatrakcyjniejsza impreza żeglarska na Mazurach. Trasa rejsu  zaczyna się na w jednym końcu Mazur, a kończy                                
w przeciwnym. Teraz nie wracamy do portu, w którym rozpoczynaliśmy rejs i dzięki temu nie musimy przepływać trasy 
dwa razy – tam i z powrotem. Trasy rejsów Przez Całe Mazury wiodą na przemian z portu w Piszu do Węgorzewa lub                         
z Węgorzewa do Pisza. Na uczestników czekają luksusowe, wygodne i bogato wyposażone jachty kabinowe.

Zbiórka uczestników (w godzinach 14–16). Następuje podział na koedukacyjne załogi i pierwsze spotkanie 
z instruktorami. Instruktorzy zabierają swoje załogi na jachty. Do wieczora załogi zajmują się poznawaniem 
jachtu, ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy, taklowaniem i klarowaniem jachtu.

1

ProgramDzień 

Podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Rejs wyrusza z portu. Uczestnicy spędzają dni 
żeglując, ucząc się sterowania i obsługi jachtu, poznając zwyczaje i tradycje żeglarskie. Na nocleg stają na 
biwakach lub w przystaniach żeglarskich. 

2 - 13

Sklarowanie i przekazanie jachtów, koniec rejsu – wyjazd.

Podstawową zasadą jest jak najpełniejszy, czynny udział wszystkich uczestników w organizowaniu życia rejsu. 
Instruktorzy stale czuwają nad swoimi załogami, starając się jednocześnie jak najmniej ograniczać ich samodzielność.

14

Rejs przez całe Mazury

Czas trwania 11 - 14 dni

28 Mazury - Polska

Mazury - Polska kategoria wiekowa: 13 - 19 lat



30.06. – 11.07.2017 1899 1949 1999

30.07. – 10.08.2017 1899 1949 1999

Termin

*Oferta ważna do końca podanych terminów lub do wyczerpania 
miejsc z puli promocyjnej

Cena 

do 28.02

1849

1849

do 31.01 do 30.04 regularna

Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód 
osobisty! 
Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż 
podręczny. 
Obowiązująca kaucja zwrotna 25 euro.

Uwagi

Koszty Leczenia w podróży zagranicznej do 10.000 euro, 
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 2000 euro oraz 
bagaż do 200 euro (AXA).

Ubezpieczenie

Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, 
DVD, barek. Wyjazd z Gdańska w godzinach popołudnio-
wych, powrót w godzinach wieczornych. Miasta 
antenowe: Gdańsk, Toruń, Łódź, Warszawa, Katowice, 
Kraków – pozostałe miasta na zapytania.

Transport

Trzy posiłki dziennie, w Omisalj śniadania i kolacje                               
w formie bufetu, lunch - dania serwowane, woda do 
posiłków (napoje dodatkowo płatne). Pierwszy posiłek                       
w Chorwacji kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni 
lunch 5 dnia pobytu. W Rimini śniadania w formie bufetu, 
lunch i kolacja- dania serwowane, woda do posiłków 
(napoje dodatkowo płatne). Dodatkowo do obiadu 
podwieczorek w formie deseru lub owocu. Suchy prowiant 
na drogę powrotną. Pierwszy posiłek śniadanie w dniu 
przyjazdu do hotelu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu.                    
W trakcie całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast 
lunchu. Dodatkowe posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy 
(podczas podróży do Rimini)

Wyżywienie

Zakwaterowanie

Hotel Adriatic ** w Chorwacji oraz hotel Marika ***/** w 
Rimini. Hotel Adriatic położony tuż przy plaży wśród bujnej 
zieleni, dogodnie zlokalizowany, ok. 100 metrów do plaży, 
ok. 500 metrów od centrum miejscowości. Pokoje 
3-,4-,5-osobowe z łazienkami. Hotel w Rimini – pokoje                  
3-,4-,5-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.

Omišalj Chorwacja starożytne miasteczko na zachwyca-
jącej Wyspie Krk, położone w zatoczce na północnym 
krańcu wyspy. Bardzo czyste plaże i bajkowe widoki 
sprawiają, że niektórzy uważają to miejsce za magiczne.
Rimini Włochy to jedno z najpopularniejszych miast 
imprezowo - wypoczynkowych nad północnym                            
Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate życie                    
nocne pośród wielu sklepików, kawiarni                                                          
i knajpek ulokowanych wzdłuż wybrzeża, gwarantują 
niezapomniane wakacyjne wspomnienia.

Miejscowość

Świadczenia

W CENĘ WLICZONO – zakwaterowanie i wyżywienie wg programu, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, transport na 
trasie Kielce-Chorwacja-Włochy- Kielce, program obozu młodzieżowego, ubezpieczenie KL , NNW + bagaż, podatek VAT.

W CENĘ NIE WLICZONO – biletów wstępu i usługi przewodnickiej podczas realizacji programu – 38 euro (płatne obowiąz-
kowo), dodatkowych wycieczek fakultatywnych w Rimini (wg uznania), opłaty klimatycznej – ok. 9 euro oraz kaucji 
zwrotnej - 25 euro (płatne obowiązkowo). Dopłat do miejsc wsiadania (obowiązkowo): Gdańsk +160 zł, Tczew +160 zł, 
Malbork +160 zł, Toruń +160 zł, Bydgoszcz +160 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Lublin +100 zł, Rzeszów +100zł, 
Tarnów +80zł, Częstochowa +60zł, Piotrków Trybunalski +80zł, Radom +80zł, Kielce (bez dopłaty), Katowice (bez 
dopłaty), Kraków (bez dopłaty), Lębork + 220 zł (antenka realizowana z Lęborka do Gdańska samochodem osobowym, 
busem lub pociągiem przy min. 3 osobach chętnych.

Wycieczki fakultatywne oraz dyskoteki*

MIRABILANDIA – jeden z największych Parków Rozrywki w Europie. Na terenie parku znajduje się 7 stref tematycznych, 
44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, pokazy kaskaderskie itp.), restauracje i bary, a przez cały dzień odbywają się 
spektakle wśród zieleni i wody ( 3 jeziora, 7 fontann, 14 wodospadów) – 35 euro
RZYM – Całodzienna wycieczka do stolicy . W programie zwiedzanie najmniejszego  Państwa Świata, czyli Watykanu: Plac 
Św. Piotra oraz Bazylika Św. Piotra oraz spacer z przewodnikiem po  Rzymie gdzie zobaczymy  : Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, Fontanna 
di Trevi, Schody Hiszpańskie. – 60  euro
AQUAFUN – najpopularniejszy Park Wodny w Europie o powierzchni 100 tys. m2. Łączna długość zjeżdżalni to 3 
kilometry! Szeroki wybór klasycznych rozrywek wodnych :zjeżdżalnie, basen z falami, rwąca rzeka i dyskoteka w pianie . 
Super zabawa gwarantowana  - ok. 25 euro 
REPUBLIKA SAN MARINO – pół dniowe zwiedzanie najstarszej republiki Europy, założonej w IV w. To malutkie Państwo 
posiada własną mennicę, znaczki pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie zwiedzania: Brama św. Franciszka, 
Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La 
Cesta i La Montale oraz czas wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa)  - ok.  20 euro
DYSKOTEKI *: Najsłynniejsi Dj’e, przeboje znane ze światowych list przebojów, zabawa w międzynarodowym                                     
towarzystwie to znaki rozpoznawcze najlepszych dyskotek w Rimini. Carnaby – legendarna dyskoteka z żółtym 
garbusem na dachu, gdzie na każdym z trzech pięter przeniesiesz się w inny  muzyczny świat - 10 euro wstęp,                                     
Altromondo nowoczesne wnętrze w kosmicznym klimacie, znani dj, każdego dnia inne atrakcje np. piana party                                    
- 12 euro wstęp), Blow Up – jedna z najstarszych dyskotek w mieście. Wybuch dobrej zabawy i energii –gwarantowany!                   
-10 euro za wstęp

*Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby chętnych, wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację w stronę Chorwacji - Jezior 
Plitwickich.

Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego Parku Krajobrazowego Jezior Plitwickich.  Całodzienne 
zwiedzanie Parku Jezior Plitwickich. Jest to bajkowe miejsce. Jeden ze strumieni zasilających jeziora Plitwica 
tworzy wodospad o wysokości 78 metrów. Długość wszystkich jezior wynosi ponad 8 kilometrów, a ich 
łączna powierzchnia ok. 200 hektarów. Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze 
świadczenie kolacja.

Pobyt na urokliwej Wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta Omisalj i  stolicy wyspy – miejscowości o tej 
samej nazwie. Pobyt na najpiękniejszych plażach na wyspie, między innymi cieszącej się popularnością 
plaży Baška, gdzie zażyjemy kąpieli w nieskazitelnie czystej wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, 
rozgrywki sportowe.

Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzeciego największego miasta portowego 
w Chorwacji nad którym stoi XIII wieczna twierdza. To malownicze miejsce zadziwia wszystkich pięknymi 
jachtami, łodziami i żaglowcami. Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. 
Wieczorne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny do 
Rimini. 

Dojazd do Rimini w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie w hotelu. 
plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży, spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarniami i 
restauracjami – okazja do spróbowania słynnych włoskich lodów i pizzy, zabawy integracyjne, turnieje 
sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami , wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne)
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Mirabilandia, San Marino, Rzym lub Aquafan. 

1

2

3 - 4

5

6 - 10

Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Rejs statkiem turystycznym kanałami do 
Placu św. Marka, spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski

11

Dojazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 12

Program Dzień 

Program 

Adriatycka przygoda

Pobyt 9 dni

29Chorwacja - Włochy

Chorwacja - Włochy kategoria wiekowa: 13 - 18 lat



PODRÓŻ CZAS ZACZĄĆ !
Spotkanie z uczestnikami, omówienie trasy oraz programu naszego wyjazdu. Przejazd uczestników do Austrii, powitanie, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

1

Program Dzień 

AKCJA-INTEGRACJA !
Po śniadaniu udamy się na spacer po okolicy.  Uczestnicy otrzymają zadania do wykonania. Program ułożony tak aby młodzież nawiązała relacje ze wszystkimi uczestnikami 
w grupie. Po wycieczce krajoznawczej spotykamy się w sali. Rozpoczynamy Movie Star ! będzie nagranie teledysku, której motywem przewodnim będzie                         
WAGRAIN/HUTTAU ! czyli nasza miejscówka. Każda ekipa otrzyma zadanie i będziemy montować filmiki, w których będziemy opowiadać o tym co zobaczyliśmy. Kolejno 
będziemy odtwarzać nagrania i wylosujemy najlepszą EKIPĘ FILMOWĄ.
Po kolacji dyskoteka – czyli tańce, muzyka i to co lubicie najbardziej zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa.

2

AQUA PARK I!
Po śniadaniu wyruszamy do jednego z najlepszych w Europie AquaParków. Przed nami wypad do AMANDE !  Co nas czeka ? Otwarte baseny z zachwycającym widokiem na 
Alpy, kryte baseny, “Płynąca rzeka”, 4 wypasione zjeżdżalnie. Najciekawsza to niezapomniana podróż zjeżdżalnią ze światłami i muzyką . Uważaj jesteś nagrywany ! 
Po południu czeka nas mecz piłki nożnej !
Po kolacji niespodzianka. Warsztaty Akademia Geniusza ! Nauczymy Was, jak zwiększyć pewność Siebie ! Ćwiczenia pomogą Wam nabrać śmiałości, wypowiadać się na 
forum. Podpowiemy jakie tricki stosują geniusze podczas egzaminów ustnych !

3

Z WIZYTĄ U MOZARTA Z WIDOKIEM NA  SAMOLOTY REDBULLA 
Po śniadaniu wycieczka do Salzburga . Gra miejska. Otrzymacie zadania oraz mapy. Będziemy szukać skarbów miasta Mozarta. Zobaczycie perły architektury oraz poznacie 
historię tego bajecznego miasta. Pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca ( m.in. Twierdza Hohensalzburg, Stare Miasto, Opactwo Św. Piotra, Katedra św. Ruperta, Dom                          
w którym urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart – jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów na Świecie). Po południu udamy się w fantastyczne unikatowe miejsce                  
Hangar 7. Wewnątrz zobaczymy najbardziej odlotowe maszyny ekstremalnych pokazów  Redbulla ! Jest to miejsce, które musisz zobaczyć. Samolotowy zawrót głowy !                   
Co roku zjeżdżają się tutaj mistrzowie akrobacji powietrznych, gwiazdy oraz fani ekstremalnych sportów z całego świata !

4

DOTKNIJ TĘCZY W NAJDŁUŻSZYM WĄWOZIE W ALPACH !
Po śniadaniu wyruszymy w podróż do Krainy Liechtensteinklamm - wysokich gór, gdzie złowrogo rozbrzmiewa  ryk potężnego wodospadu. Pośród mchów zawieszone 
wysoko kładki kryją tajemnice i magiczne legendy. Będziemy zwiedzać niezwykły świat zamknięty wewnątrz potężnej góry. Spacerując po wąwozie zobaczymy niezwykłe 
zjawisko - tęcze powstałe w wyniku spadającej wody. Podróż i widoki zachwycą każdego ! Wieczorem grill i karaoke. Uwaga będziemy śpiewać po niemiecku !

5

SPORTOWA SZTAFETA 
Po śniadaniu, czeka nas szereg wyzwań! Sztafeta ! Dzisiaj odbędą się całodzienne zawody sportowe m.in. mecz siatkówki, gra w zbijanego. Po obiedzie udamy się na podcho-
dy. Wieczorem będziemy upodobniać się do najsłynniejszych Austriaków. Będzie teatr, muzyka i  wspaniała zabawa.

6

CELTYCKA PRZYGODA -PODRÓŻ KORYTARZAMI W  LODOWYCH JASKINIACH PEŁNYCH SKARBÓW. SKOK DO NIEBA !
Pływanie w jaskini w otoczeniu światła i muzyki ? Kim byli Celtowie ? Jakich instrumentów używali ? Jaka temperatura jest w jaskini ? Dzisiaj czeka nas podróż niezwykła, 
pełna wspaniałej historii i zagadek do kopalni soli. Kolejno udamy się do Jaskini Lodu. Będziemy niczym Hobbici przemierzać największą na świecie jaskinie lodową ! 
Podziemne korytarze, zachwycające miejsca. Widoki Was zaskoczą !
Po południu, udamy się na zwiedzanie skoczni narciarskiej. Wiesz ile metrów ma taka skocznia ? Jak się Tobie wydaje o czym myśli skoczek kiedy stoi 500 metrów nad Ziemią? 
Jak wygląda trening mistrzów ? Tego i innych ciekawostek dowiesz się zwiedzając skocznię w Bischofshofen.

7

WIELKA APLEJSKA KRAINA LODU !
Dzisiejszego dnia czeka na nas największa atrakcja. Wycieczka drogą wysoko alpejską  na Lodowiec Grossglockner ( 3798 m. n.p.m ), który jest najwyższym szczytem                                  
w Austrii.  Z czego składa się lodowiec, na pewno tylko z lodu ? Dlaczego nie topnieje ? Jakie zwierzęta i rośliny żyją tak wysoko ? Będziesz zaskoczony jak wiele pytań narodzi 
się w Twojej głowie. Zobaczysz zachwycającą naturę, prawdziwy skarb Alp !  Poznasz fascynujący świat wiecznego lodu. Na miejscu znajduje się centrum turystyczne (ścieżki 
edukacyjne, mapki, panoramiczna sala, wystawy multimedialne). Wieczorem po kolacji na boisku bitwa balonowa ! Oj będzie się działo ! 

8

NAJDŁUŻSZY WODOSPAD!
Dzisiaj czeka nas niezwykła, całodzienna wycieczka. Wyruszamy do  Krimml, w którym znajduje się najdłuższy wodospad na całym kontynencie.  Przepiękne widoki 
Naturalnego Parku zachwycą każdego. Krystalicznie czysta woda, alpejskie powietrze sprawiają, że miejsce znajduje się na liście najczęściej odwiedzanych w całej Austrii. Na 
miejscu znajdują się platformy widokowe, wodospady i najpiękniejsze widoki !  Wieczorem dyskoteka pożegnalna z niespodzianką. Będziemy głosować na Cesarza                             
i Cesarzową turnusu !  

9

POWRÓT DO DOMU
Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj udajemy się w podróż do swoich miejscowości. Uczestnicy przyjadą do swoich miast według rozkładu. Pożegnanie grupy, 
zakończenie imprezy.
(kolejność zwiedzania może ulec zmianie)

10

Zafiksowani  na punkcie Austrii!
Czas trwania 10 dni

30 Austria - Ziemia Salzburska

Austria - Ziemia Salzburska kategoria wiekowa: 10 - 14 lat i 14 - 18 lat



Dodatkowo w cenie

KUŹNIA TALENTÓW – autorski program , uczący pewności 
Siebie i wystąpień publicznych
Zajęcie rekreacyjne – Siatkówka, Hala sportowa, basen,
Wycieczki górskie 

Wyżywienie

3 posiłki dziennie.

Świadczenia

Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie                 
i wyżywienie, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż), 
opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, 
program, podatek VAT, obowiązkową składkę TFG.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów (60 EUR), programu 
fakultatywnego, dopłat za transport z poszczególnych 
miast, taksy klimatycznej 2 EUR/dzień/osoba.

Transport

Autokar o podwyższonym standardzie (WC, barek, video, 
klimatyzacja). Dojazd z innych miast: Warszawa 100 zł, 
Łódź 100, Lublin 150 zł, Kraków 120 zł, Kielce +  150, 
Katowice + 90 zł, Wrocław + 150 zł, Gdańsk + 250 zł, 
Szczecin +250 zł. Wyjazdy z poszczególnych miast przy 
min 7 uczestnikach. Trasy antenkowe mogą odbywać się 
PKS,PKP, Polski BUS lub bus.

14.07. – 23.07.2017 hotel młodzieżowy Aicher (Wagrain)

Termin Zakwaterowanie

1990 zł + 60 EUR na wstępy

Cena

10

27.07. – 05.08.2017 hotel młodzieżowy Hutter (Huttau) 1990 zł + 60 EUR na wstępy10

Ilość dni

Wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne, realizowany przy min. 10 os. chętnych)

1. Teambuilding  zajęcia w Parku Linowym - 17 EUR
2. Raffting - 30 EUR
3. Kanioning - 48 EUR
4. Spływ kajakowy - 35 EUR
5. Wycieczka na tratwie - 10 EUR
6. Zorb  Ball - 15 EUR
7. Intensywny kurs jęz. niemieckiego ( Szkoła SFA Sprachreisen , 3 h/dzień przez 5 dni) - 95 EUR

Uwaga

• Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty
• Bagaż należy zapakować do toreb podróżnych lub plecaków bez stelażowych.
• Proszę pamiętać o ciepłych ubraniach (jaskinie, lodowiec)  i odpowiednim obuwiu 

Zakwaterowanie

Hotel Hutter -  malowniczo położony obiekt jest idealną bazą wypadową na wycieczki. Przepiękna okolica oraz bardzo 
dobrze rozwinięta infrastruktura   turystyczna ( trasy piesze, stoki) to wizytówka miejscowości Huttau. Hotel jest 
wyposażony w udogodnienia dla aktywnej młodzieży. Do dyspozycji jest bezpłatny dostęp do basenu, boisk sportowych 
(koszykówka, siatkówka, piłka nożna). Dodatkowo wyposażony jest z świetlice z TV, DVD oraz zasięgiem WI-FI. Popyt                       
w hotelu sprzyja organizacji zawodów sportowych, zabaw oraz gier. Wewnątrz znajdują się stoły tenisowe, przestronne 
jadalnie i komfortowe pokoje. Ulubionym miejscem turystów jest ogród z miejscem na grilla z przepięknym widokiem na 
Alpy. Do dyspozycji gości m.in. : Pokoje 2,3,4,5-osobowe z osobnymi łazienkami, Jadalnia, Basen, Świetlice, Boiska 
(koszykówka, siatkówka), stoły tenisowe, Ogródek Barbecue, TV,DVD,INTERNET. 

Hotel Aicher zaprojektowany z myślą o potrzebach młodych ludzi. Jego główne atuty to : lokalizacja, przepiękne widoki, 
komfortowe warunki oraz przede wszystkim bardzo bogata oferta zajęć i szeroki asortyment sprzętów użytkowych. 
Hotel posiada luksusowe zaplecze sportowo-rekreacyjne. Programy tematyczne: sportowe, krajoznawcze, ekstremalne, 
kulturalne, muzyczne, warsztaty kształtowania umiejętności manualnych. Jest to miejsce, które spełni oczekiwania 
najbardziej wymagających gości. Do dyspozycji gości m.in. : Pokoje 2,3,4,5-osobowe z osobnymi łazienkami, 6 jadalni, 
Kilka bardzo dobrze wyposażonych świetlic, Hala sportowo-widowiskowa, Scena teatralna, Sala taneczno-dyskotekowa, 
Pomieszczenie multimedialne z ekranem i systemem Dolby Surround, 6 stacji internetowych, sieć WLAN                                                 
na terenie całego obiektu. 

Zaproszenie

Mamy przyjemność zaprosić Was na niezwykłe wakacje. Program, który przedstawiamy został ułożony przez specjalistów 
i obieżyświatów ;-) Znamy Austrię od podszewki i nie wiemy co to nuda. Pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca, 
wspaniałe atrakcje i dołożymy starań abyście zawsze chcieli  do nas wracać.  Dostaniecie od nas pozytywne emocje, 
wsparcie, dużą dawkę śmiechu i wspaniałej zabawy!  Geografia i Historia ? Nudy ?  A co powiesz jak powiemy Tobie, że 
dotkniesz tęczy ? Zjedziesz na zjeżdżalni z prędkością jaką biegnie gepard ?  Wjedziesz na Lodowiec ? Doznasz sportów 
ekstremalnych ?  Zobaczysz największą na świecie jaskinie Lodową ? Przekonaj się jak wiele możesz się dowiedzieć na 
pełnym luzie ! Zaszczepimy w Was zamiłowanie do podróżowania,  pokażemy  najpiękniejsze góry w Europie czyli Alpy.  
Gotowi na podróż życia ? Zaczynamy !

31Austria            wodospady, jaskinie, wąwozy, lodowiec
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28.06. – 07.07.2017 1499 zł

Termin Cena do 31.03

1549 zł

Cena do 30.04

1599 zł

Cena regularna

10

05.07. – 15.07.2017 1599 zł 1649 zł 1699 zł11

13.07. – 23.07.2017 1599 zł 1649 zł 1699 zł11

21.07. – 31.07.2017 1599 zł 1649 zł 1699 zł11

29.07. – 08.08.2017 1599 zł 1649 zł 1699 zł11

06.08. – 16.08.2017 1599 zł 1649 zł 1699 zł11

14.08. – 23.08.2017 1499 zł 1549 zł 1599 zł10

21.08. – 30.08.2017 

Cena skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 4.11.2016. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN

1399 zł 1449 zł 1499 zł10

Ilość dni Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowan-
ie, wyżywienie, kierownika  i opiekę pedagogiczną, 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro, NNW 15000 
PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT. 

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do wyjazdów z 
poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do 
Mirabilandii na 2 dni – 30 Euro, obligatoryjnej opłaty na 
tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji - 25 Euro, 
obligatoryjnej opłaty miejscowej – 11 Euro (nie dotyczy 
uczestników do 14 roku życia), kaucji zwrotnej – 20 Euro, 
opłat za program fakultatywny, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji +2,4 %, gwarancja stałej ceny + 80 zł. 

Wyżywienie

3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie 
– kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu 
wyjazdu + prowiant na powrót  oraz posiłek w Mirabilan-
dii. Śniadania – bufet, lunch i kolacje – serwowane + bufet 
sałatkowy, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). 
W trakcie całodziennych wycieczek suchy prowiant 
zamiast lunchu. W turnusie 21.08.-30.08. – 2 posiłki 
dziennie.

Transport

Autokar LUX z WC, klimatyzacją, dvd/video.  Wyjazdy 
potwierdzone: z Katowic, Gliwic, Żor, Knurowa, Jastrzębia 
Zdroju – bez dopłat, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 100 zł, 
Piotrkowa Tryb. + 80 zł, Częstochowy + 60 zł, Lublina + 120 
zł, Puław + 110 zł, Gdańska + 160 zł. Wyjazdy do 
potwierdzenia (min. 4-6 uczestników): z Krakowa + 80 zł, 
Radomia + 100 zł, Bielska-Białej + 40 zł, Cieszyna + 40 zł, 
Lęborka + 190 zł, Torunia + 160 zł, Poznania + 140 zł, 
Wrocławia + 140 zł, Opola + 100 zł, Rzeszowa + 180 zł, 
Tarnowa + 160 zł, Kielc + 80 zł, Białegostoku + 180 zł, 
Szczecina + 190 zł. Na odcinkach krajowych przejazdy 
mogą być realizowane również busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane. Wyjazdy                  
z danej miejscowości przy min. 5 osobach 

Zakwaterowanie

Hotel *** MARIKA www.hotel-marika.it bardzo dobrze 
położony, przyjemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, 
położony ok. 150 metrów od plaży, w dzielnicy Miramare               
– najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzieży, blisko 
dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami i TV 
(możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala 
TV, winda. Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie 
hotelu. Klimatyzacja dodatkowo płatna – ok. 10 euro/ 
pokój/doba. 

Rimini

Jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi 
piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami biegnący-
mi wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże 
i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć 
Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze 
wspaniałymi renesansowymi budowlami.

Uwagi

Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników.  Uczestnicy powinni posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną, paszport lub dowód osobisty, strój 
kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z filtrem. Proponowane kieszonkowe : ok. 80 Euro + wycieczki fakultatywne. 
Obowiązki pilota pełni kierownik.

Program fakultatywny (realizowany przy min. 25 os. chętnych)

- Wycieczka do Rzymu – spacer z przewodnikiem – zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra, Koloseum, Forum Romanum, 
Schody Hiszpańskie, Panteon, Fontanna di Trevi, Kapitol, etc. – ok. 60 euro
- Wycieczka do San Marino – najstarszej republiki Europy, założonej podobno przez św. Marinusa – mnicha żyjącego w 
IV w., który zbiegł przed religijnymi prześladowaniami w czasach cesarza Dioklecjana. Republika usytuowana na stromej 
Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki pocztowe, drużynę piłkarską, a nawet tysięczną armię – ok. 20 euro
- Wycieczka do Florencji – ok. 55 euro
- Dyskoteki w klubie (wstęp od 16 lat): ok. 7-12 euro jeden wstęp
- Aquafan – Park Wodny: ok. 28 euro
- Delfinarium – ok. 20 euro

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię.1

Program Dzień 

Spacer po Wenecji (należy posiadać 25 euro na tramwaj wodny  i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini w 
godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.

2

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabilandii – drugi dzień zabawy na całego. Lunch w 
Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd przez Austrię, Czechy.

9 lub 10

Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.10 lub 11

Pobyt w Rimini, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych oraz realizacja programu rekreacyjnego. 
Leniwie: 
- Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu,
- spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami, pizzeriami i atrakcyjnymi sklepami. Okazja do 
spróbowania włoskich specjałów i zrobienia świetnych zakupów.
Aktywnie:
- turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami,
- zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające 
czasów rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół 
Tiempio Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu (koszt biletów na autobus ok. 5 euro),
- gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego,
Imprezowo:
- wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Carnabi – 3 poziomowa dyskoteka, Altromondo– 
w stylu kosmicznym czy Baja Imperiale – jedna z największych w Europie (wstępy dodatkowo płatne).
- nawiązywanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie,
- ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki – Mirabilandia (należy obligatoryjnie posiadać                         
30 euro). Super zabawa w jednym z największych Parków Rozrywki w Europie – bilet na 2 dni. Wewnątrz 
parku 7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 12 sklepów. 
Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (przedstawienia, akrobacje, pokaz sztucznych ogni), 
ogromne koło Diabelskiego Młynu o wysokości 90m, gigantyczna kolejka górska Katun, spływ korytem 
rzecznym imitującym Rio Bravo.

2 - 9
lub

2 - 10

Najlepsze dyskoteki w Europie !!! Park Rozrywki Mirabilandia

Czas trwania 11 dni

32 Włochy - Rimini - Hotel Marika 4*
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1709

1709

1709

27.06 - 07.07.2017

 05.07 - 15.07.2017

13.07 - 23.07.2017

21.07 - 31.07.2017

29.07 - 08.08.2017

06.08 - 16.08.2017 

Termin

1709

1709

1709

Cena 

Dodatkowo płatne (dla chętnych)

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% ceny imprezy, 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych 90 zł/pobyt, 
gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa               
i kursy walut + 80 zł/os.

Świadczenia

Cena obejmuje: 8 noclegów,  wyżywienie FB + suchy 
prowiant na drogę powrotną, transport autokarem, opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 10.000 PLN, bagaż 800 
PLN - SIGNAL IDUNA (nie obejmuje chorób przewlekłych), 
bogaty program sportowo-rekreacyjny, podatek VAT, 
składkę na TFG - 10zł.

Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 12 EUR/pobyt 
(obowiązkowo), wycieczek fakultatywnych, dopłat za 
wyjazd z poszczególnych miast.

Transport

Autokar LUX (WC, video, barek, klimatyzacja), Kielce, 
Kraków, Katowice – bez dopłat, Lublin, Warszawa, Łódź, 
Rzeszów + 100 zł, Piotrków Trybunalski, Radom, Tarnów, 
Opole + 80 zł, Wrocław + 130 zł, Częstochowa + 70 zł, Toruń 
+ 160 zł, Gliwice,  Żory, Jastrzębie-Zdrój + 50 zł.

Wyżywienie

Śniadania w formie bufetu, lekki lunch – 1 danie 
serwowane, kolacja serwowana dwudaniowa + deser. 
Woda do posiłków. Suchy prowiant na drogę powrotną. 

Hotel NAICA ***

Położony w dzielnicy Marebello, około 4 km od historycz-
nego centrum Rimini. Plaża publiczna około 200 m od 
hotelu, serwis na plaży dodatkowo płatny. Pokoje 
3-,4-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami 
(prysznic, WC), klimatyzacją w cenie, balkonem.                            
W hotelu: recepcja, winda, restauracja, bar, sala TV.                         
W pobliżu wiele dyskotek, restauracji, sklepów.

Rimini

Jedno z najpopularniejszych miast wypoczynkowych nad 
północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate 
życie nocne pośród wielu sklepików, kawiarni i knajpek 
ulokowanych wzdłuż wybrzeża, gwarantują niezapom- 
niane wakacyjne wspomnienia. 

Weź ze sobą

Ważny paszport lub dowód osobisty, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, przewiewne ubrania, okulary 
przeciwsłoneczne, leki przyjmowane na stałe.
Proponowane kieszonkowe ok. 90 E + pieniądze na wycieczki fakultatywne.

Obowiązkowo płatne

Kaucja zwrotna w wysokości 20 E (na wypadek ewentualnych zniszczeń).

Wycieczki fakultatywne

Rzym – cena ok. 60 EUR. Całodzienna wycieczka do stolicy. W programie zwiedzanie najmniejszego Państwa Świata, 
czyli Watykanu: Plac Św. Piotra oraz Bazylika Św. Piotra oraz spacer z przewodnikiem po Rzymie gdzie zobaczymy: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.

Florencja z Pizą – cena ok. 55 EUR. Całodzienna wycieczka. Przejazd do Pizy – wizyta na Placu Cudów, gdzie uczestnicy 
wycieczki będą mieli okazję zobaczyć najsłynniejszą Krzywą Wieżę, Katedrę, Baptysterium oraz Campo Następnie 
przejazd do Florencji miasta marzeń w którym zwiedzimy Plac Michała Anioła, Ponte Vecchio, Galeria Uffizzi, Piazza della 
Signoria z Galerią Rzeźb, Baptysterium, Wieża Giotta, Katedra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce – Katedrę                                     
z najsłynniejszymi

Wenecja – cena ok. 55 EUR. Znana jako „miasto tysiąca wysp”. W programie zwiedzanie: Placu św. Marka, Bazylika św. 
Marka, Pałac Dożów, Ponte Rialto, Wieża Zegarowa, Piazetta, Canale Grande, przejazd tramwajem wodnym.

Republika San Marino – cena ok. 20 EUR. Pół dniowe zwiedzanie najstarszej republiki Europy, założonej w IV w. To 
malutkie Państwo posiada własną mennicę, znaczki pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie zwiedzania: Brama 
św. Franciszka, Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe 
wieże: La Guaita, La Cesta i La Montale. Czas wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa).

Aquafun – cena ok. 25 EUR. Park Wodny o powierzchni 100 tys. m². Łączna długość zjeżdżalni to 3 kilometry. Szeroki 
wybór klasycznych rozrywek wodnych: zjeżdżalnie, basen z falami, rwąca rzeka i dyskoteka w Super zabawa gwaran-
towana.

Wstęp na dyskotekę – cena ok. 10-12 EUR. Najsłynniejsi Dj’e, przeboje znane ze światowych list przebojów, zabawa       
w międzynarodowym towarzystwie to znaki rozpoznawcze najlepszych dyskotek w Rimini.

Carnaby – legendarna dyskoteka z żółtym trabantem na dachu, gdzie z trzech pięter przeniesiesz się w inny muzyczny 
świat – cena 11 E/wstęp.

Altromondo – nowoczesne wnętrze w kosmicznym klimacie, znani dj, każdego dnia inne atrakcje np. piana party                            
– cena 12 E/wstęp.

Blow Up – jedna z najstarszych dyskotek w mieście. Wybuch dobrej zabawy i energii gwarantowany – cena 10 E/wstęp.

Mirabilandia – cena ok. 30 EUR. Jeden z największych Parków Rozrywki w Europie. Na terenie parku znajduje się 7 stref 
tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, pokazy kaskaderskie itp.), restauracje i bary, a przez cały dzień 
odbywają się spektakle wśród zieleni i wody (3 jeziora, 7 fontann, 14 wodospadów).

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię.1

Przyjazd do Rimini w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Spotkanie organizacyjne                         
z kadrą, podczas którego uczestnicy zapoznają się z programem, ofertą wycieczek fakultatywnych                                    
i regulaminami. Kolacja, nocleg.

2

Program Dzień 

Wypoczynek we Włoszech: 
- zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające 
czasów rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą papieża Pawła V, zamek Sigismondo z XV w.,
- słodkie lenistwo, czyli plażowanie i kąpiele morskie,
- spacery po Rimini, 
- gry i zabawy na plaży – turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, 
- quizy, gry i zabawy integracyjne,
- konkursy z nagrodami – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, wybory Miss i Mistera na wesoło,
- wyjścia do lokalnych dyskotek m.in. Carnaby, Altromondo, Blow Up (za dodatkową opłatą, wejście dla 
osób pow. 16 roku życia),
- spotkanie pożegnalne – podsumowanie obozu, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród

3 - 9

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie 
zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Włochy.

10

Dalsza podróż przez Austrię i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach rannych/dopołudniowych.11

Super zabawa

Czas trwania 11 dni

33Włochy - Rimini - hotel “NAICA”

Włochy - Rimini - hotel “NAICA” kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



30.06. – 10.07.2017 1859

08.07. – 18.07.2017 1859

Termin

1

2

16.07. – 26.07.2017 18593

Turnus Cena 

• w programie super Parki Rozrywki: Gardalandia, 
Movieland park i Caneva Aquapark,
• zwiedzanie Werony,
• przepiękne krajobrazy jeziora Garda,
• szczególny mikroklimat wokół Jeziora Garda
• wjazd kolejką na Monte Baldo,

Zalety

Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice, Pszczyna, Tychy - bez 
dopłaty; Chrzanów 50 PLN; Częstochowa 70 PLN; Gliwice 
50 PLN; Jastrzębie-Zdrój 60 PLN; Kielce 90 PLN; Kraków 60 
PLN; Lublin 140 PLN; Łódź 110 PLN; Opole 70 PLN; 
Piotrków Trybunalski 90 PLN; Poznań 140 PLN; Radom 110 
PLN; Rybnik 50 PLN; Rzeszów 120 PLN; Sosnowiec 40 PLN; 
Tarnów 100 PLN; Warszawa 120 PLN; Wrocław 100 PLN

Miasta wyjazdowe

Zakwaterowanie

Hotel San Vito, to kameralny i przytulny hotel położony 
pomiędzy wzgórzami Valpolicella, 10 km od centrum 
Werony. Idealny dla osób, które chcą zatrzymać się tam                
w celach turystycznych, hotel posiada 114 pokoi 3-4 
osobowych, wszystkie wyposażone w  klimatyzację, 
łazienkę, telefon, telewizor, lodówkę oraz suszarkę do 
włosów. W hotelu znajduje się restauracja gdzie 
serwowane są potrawy włoskie.

Najpiękniejsze i największe jezioro Włoch, położone                            
w malowniczych i pełnych słońca górach w pobliżu 
Werony. Niesamowita przyroda, która zachowała 
dziewicze piękno i nieskazitelność, zachwyci was 
widokiem skąpanych w słońcu zielonych przełęczy                             
i pokrytych śniegiem najwyższych   wzniesień   Alp. Woda                              
w jeziorze należy do najczystszych spośród wszystkich 
włoskich jezior, a jej kolor przypomina wodę Adriatyku! 
Jezioro jest idealnym miejscem do uprawiania wszelkiego 
rodzaju sportów wodnych. W jego okolicy położonych 
jest 8 największych parków rozrywki we Włoszech!

Jezioro Garda

Świadczenia

CENA ZAWIERA:
• 8 noclegów w hotelu San Vito,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja), 
• opieka wychowawców i kierownika, rezydenta,
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV)
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł,
• realizacja programu obozu: zwiedzanie Werony, Gardalandii, Parku rozrywki Movieland Park i Caneva Aquapark, wjazd 
kolejką na Monte Baldo. Gry i zajecia sportowe, korzystanie z boisk sportowych.
• Opłaty na Fundusz Gwarancyjny 10 zł

CENA NIE ZAWIERA:
• bilety wstępu do Parków Rozrywki ok. 60 euro
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.
• napoje do posiłków (poza wodą)

Wyżywienie

3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne wzmocnione, lunch oraz obiadokolacja serwowane, składające się                              
z pierwszego i drugiego dania   oraz deseru lub owoców. Woda do posiłków w cenie. Pozostałe napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.

Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd do Włoch

Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek, obiad.

Zajęcia na terenie hotelu, przejście na basen, gry integracyjne, zajęcia sportowe, konkursy, korzystanie                     
z infrastruktury hotelu, spacer po okolicy.

Wycieczka do Parku rozrywki Gardalandia: największy włoski park rozrywki Gardalandia usytuowany jest 
na południowowschodnim brzegu jeziora Garda. Jest trzecim najpopularniejszym parkiem tematycznym           
w Europie. http://www.gardaland.it

Półdniowa wycieczka do Werony – miasta Romea i Julii, zwiedzanie zabytkowego centrum.

1

2
3

4

5

Wykwaterowanie. Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w kierunku Polski.10
Powrót w godzinach popołudniowych.11

Program Dzień 

Program 

Zajęcia na terenie hotelu, przejście na basen, gry integracyjne, zajęcia sportowe, konkursy, korzystanie                    
z infrastruktury sportowej, zwiedzanie okolicy.

6

Wycieczka do Parku rozrywki Gardalandia – Wodny Świat.7

Całodzienna wyprawa do Parków rozrywki Canevaworld Movieland Park i Caneva Aquapark 
http://www.canevaworld.it/ 
Park rozrywki podzielony na 2 części olbrzymi Lunapark i Aquapark.

8

Wycieczka nad jezioro Garda, plażowanie, wjazd kolejką na Monte Baldo. Wieczorem podsumowanie obozu 
wyręczenie nagród, dyskoteka pożegnalna.

9

Jezioro Garda, Parki rozrywki

Pobyt 11 dni

34 Włochy

Włochy kategoria wiekowa: 13 - 18 lat



29.06 – 10.07.2017 1609

03.07 – 14.07.2017 1609

08.07 – 19.07.2017 1609

12.07 – 23.07.2017 1609

17.07 – 28.07.2017

21.07 – 01.08.2017

26.07 – 06.08.2017

30.07 – 10.08.2017

1609

1609

1609

1609

04.08 – 15.08.2017

08.08 – 19.08.2017

13.08 – 24.08.2017

17.08 – 28.08.2017

1609

1609

1609

1609

Termin Cena standard 

Uwagi

Uczestnicy powyżej 18 lat (18 lat ukończone przed 
rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie) – cena wyższa                    
o 130 zł/turnus.

Dodatkowo płatne (dla chętnych)

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% ceny imprezy, 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych 90 zł/pobyt, 
gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut + 70 zł/os.

Obowiązkowo płatne

Kaucja zwrotna w wysokości 20 E (na wypadek ewentual-
nych zniszczeń).

Świadczenia

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie FB + suchy 
prowiant na drogę powrotną, dodatkowy lunch w dniu 
wyjazdu, transport autokarem LUX (WC, Video, barek, 
klimatyzacja), opiekę wykwalifikowanej kadry pedago- 
gicznej, opiekę medyczną, opłatę klimatyczną, ubezpie- 
czenie KL 10.000 EUR, NNW 10.000 PLN, bagaż 800 PLN 
(nie obejmuje chorób przewlekłych), bogaty program 
sportowo-rekreacyjny, podatek VAT, składkę na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Cena nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych,  dopłat                 
za wyjazd z poszczególnych miast.

Wyżywienie

W formie bufetu: śniadanie, lunch, obiadokolacja, 
całodzienny dostęp do wody. 

Weź ze sobą

Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną kartę kwalifikacyjną, krem z filtrem UV, nakrycie  głowy, przewiewne 
ubrania, okulary przeciwsłoneczne, leki przyjmowane na stałe.
Proponowane kieszonkowe ok. 100 E + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne.
Zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Transport

Autokar LUX (WC, video, barek, klimatyzacja). Wyjazdy z: Kielc, Katowic, Krakowa – bez dopłaty. Połączenia antenowe:                            
z Łodzi + 100 zł, Warszawy + 100 zł, Radomia + 80 zł, Piotrkowa Tryb. + 80 zł, Tarnowa + 80 zł, Opola + 80, Rzeszowa + 100 zł, 
Gdańska + 150 zł (wyjazd dzień wcześniej), Torunia + 140 zł, Wrocławia + 130 zł, z Poznania + 130 zł, Lublina + 100 zł,                             
z Częstochowy + 70 zł, z Bielska-Białej + 70 zł, z Gliwic, Żor, Rybnika, jastrzębia Zdrój + 50 zł.  Połączenia antenowe 
realizowane przy min. 6 uczestnikach, mogą być realizowane samochodami osobowymi, busami lub autokarami.                              
Rozkład jazdy na stronie www.

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię. Po południu dłuższy postój na 
terenie Słowacji na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię. 

1

Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, powitanie i przedstawienie kadry i młodzieży, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, miejscowości. Podczas spotkania 
uczestnicy zapoznają się z programem, ofertą wycieczek fakultatywnych i regulaminami (kąpieli, obozu). 
Pierwszy posiłek lunch. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Czas na odpoczynek po podróży.  
Obiadokolacja, nocleg.

2

- Słodkie lenistwo, czyli plażowanie i kąpiele morskie, 
- Quizy, gry i zabawy integracyjne,
- Spacery po Złotych Piaskach - promenada, przystań jachtowa, 
- Gry i zabawy na plaży – turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, mecz kadra kontra obozowicze,
- Konkursy z nagrodami – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło,
- Dyskoteka w hotelu (raz w tygodniu),
- Wyjścia do lokalnych dyskotek m.in. Papaya, Pr. Club, Bonkers, Arrogance (za dodatkową opłatą, wejście 
dla osób pow. 16 roku życia),
- Spotkanie pożegnalne – podsumowanie obozu, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród,
- Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dla chętnych): Przylądek Kaliakra + zatoczka                             
ok. 18 EUR, Bałczik – Przylądek Kaliakra ok. 21 EUR, Nessebyr + Aquapark „Aqua Paradise” Nesebar                             
ok. 35 EUR, Warna z Delfinarium ok. 25 EUR, Warna + zakupy ok. 8 EUR, Istambuł ok. 55 EUR + wiza turecka, 
Park Wodny Aquapolis ok. 16 EUR.

3 - 10

Program Dzień 

Program 

Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie 
plażowanie, zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Powrót do hotelu na lunch. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Bułgarię                
i Rumunię.

11

Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.12

Hotel MAK ****

Położony w Złotych Piaskach, ok. 300 m od piaszczystej plaży, 200 m od centrum z licznymi sklepami, tawernami, 
restauracjami. Pokoje 4, 5-osobowe z klimatyzacją (w cenie), łazienkami z WC, telewizorami, telefonami i balkonami.                   
Do dyspozycji uczestników: recepcja czynna 24h, przy recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, windy, kącik z TV-sat, 
restauracja z tarasem wśród zieleni, lobby bar, basen z parasolami i leżakami – bezpłatnie, zacieniony bar przy basenie, 
boisko do siatkówki/koszykówki, kantor wymiany walut, SKY-BAR na ostatnim piętrze z otwartym tarasem, z którego 
można podziwiać rozciągający się wokół widok na morze i kurort. 

Złote Piaski

Najpopularniejszy bułgarski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Zapraszamy do niego wszystkich tych, którzy tęsknią 
za słońcem, ciepłym morzem i cudownymi plażami. Świetna atmosfera wypoczynku, atrakcje na plaży, wycieczki, spacery 
i zabawa w klubach, gwarantują udane wakacje. Sklepiki, kramy z typowo bułgarskimi wyrobami, sympatyczni                             
mieszkańcy oraz turyści z całej Europy tworzą niepowtarzalną atmosferę wakacyjnego wypoczynku.

Hotel Mak 4* z klimatyzacją

Czas trwania 12 dni

35Bułgaria - Złote Piaski

Bułgaria - Złote Piaski kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



Hotel Holiday Park 4*; Monastir Aladzha i Warna w cenie

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, 
WC). Wyjazdy z miast: Lublin – bez dopłat  Puławy +30 zł, 
Radom +70 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków 
Tryb. +80 zł, Radomsko +50zł, Częstochowa +50 zł, Katowice 
– bez dopłat, Bielsko-Biała – bez dopłat. Transport 
realizowany przy min. 4 uczestnikach przy wyjazdach z 
miast: Rzeszów +150 zł, Mielec +120 zł, Tarnów +100 zł, 
Kraków +80 zł, Kielce +100 zł, Białystok +150 zł, Poznań 
+150 zł, Wrocław +140 zł, Opole + 100 zł, Gliwice + 30 zł, 
Gdańsk +200 zł, Włocławek +125 zł, Bydgoszcz +175 zł, 
Toruń + 150 zł. Na odcinkach krajowych dopuszcza się 
przejazd innym środkiem transportu niż wyszczególniony w 
ofercie (np. mikrobusem, PKP, PKS lub samochodem 
osobowym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego. 

Transport

Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, 
zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, 
korzystanie z basenu, zajęcia z animatorami, ubezpiec-
zenie SIGNAL IDUNA  (NNW 15 000 PLN i KL 10 000 Euro, 
bagaż 800 PLN), opiekę pilota, opiekę pedagogiczną (nie 
dotyczy uczestników „ Wczasy młodzieżowe 18-25 lat”), 
bułgarską opiekę medyczną., składkę na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kaucji zwrotnej 15 
Euro, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, 
dopłaty do wyjazdów z poszczególnych miast. 
Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji 2,5%-3% ceny imprezy,  ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych +110 zł,  Gwarancja Niezmienności 
Ceny ( bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu 
walut) +80 zł.

Świadczenia

All inclusive Light: 3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska                  
i europejska: śniadanie, obiad i kolacja – szwedzki stół - 
napoje wliczone w cenę), przekąski popołudniowe. Pobyt  
od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 
+ dodatkowy posiłek przed podróżą. W hallu przy recepcji 
woda dostępna przez całą dobę. 

Wyżywienie

Zakwaterowanie

Hotel Holiday Park 4* położony w Złotych Piaskach, ok. 
200 m do plaży, 100 m do przystanku MPK do Warny. 
Otoczony drzewostanem, usytuowany w centrum                            
a zarazem w cichym spokojnym miejscu. Zakwaterowanie 
w pokojach 4- osobowych z łazienkami, TV SAT, balkonem 
oraz klimatyzacją w cenie. Do dyspozycji uczestników: 
basen z leżakami i parasolami, przytulny hol, recepcja, 
klimatyzowana restauracja z tarasem, snack-bar, brodzik 
dla dzieci, bar przy basenie, grill bar, winda, przechowalnia 
bagażu, plac zabaw z huśtawkami. W pobliżu znajduje się 
wiele restauracji, dyskotek i sklepów. 

Najbardziej znany kurort wypoczynkowy na bułgarskim 
wybrzeżu Morza Czarnego, położony zaledwie ok. 17 km 
na północ od morskiej stolicy kraju – Warny. Liczne 
restauracje, dyskoteki, kawiarenki, pizzerie, bary położone 
wzdłuż nadmorskiej promenady przyciągają wielu 
turystów, uatrakcyjniając wypoczynek. Przy ciągnącej się 
blisko 4 km piaszczystej plaży usytuowane są tereny 
sportowe do gry w tenisa ziemnego, mini golfa, zjeżdżalnie 
wodne, siłownie. Na miłośników sportów wodnych czekają 
skutery wodne, loty spadochronowe nad morzem, 
bałwany morskie, windsurfing i wiele innych atrakcji.

Złote Piaski

Program fakultatywny

AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH - zbudowane w stylu mauretańsko-śródziemnomorskim 
na powierzchni 40 tys. m.kw. z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. ok. 20 Euro
NESEBER - całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem. Neseber  to zabytkowe, bajeczne miasto, położone na 
małym półwyspie. Do dzisiejszych czasów zachowało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz malowniczych 
uliczek i domów mieszkalnych charakterystycznych dla budownictwa czarnomorskiego. Neseber  jest obiektem 
wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego. ok. 26 Euro
BAŁCZIK I KALIAKRA –Bałczik to malownicze miasteczko ze słynnym ogrodem botanicznym. Znajduje się tu również 
dawna rezydencja królowej Rumunii-Marii. Kaliakra to przylądek ze stromym wybrzeżem klifowym –najbardziej 
spektakularny widok na całym bułgarskim wybrzeżu, utworzony przez naturę.  ok. 20 Euro
WARNA + DELFINARIUM - popołudniowa wycieczka autokarowa do Warny, w programie Mauzoleum Warneńczyka, 
show w delfinarium i czas wolny na zakupy. ok. 26 Euro
JEEP SAFARII - przejażdżka jeepami po okolicy z piknikiem i animacjami. ok. 24 Euro 
PIKNIK BOAT Morska przygoda  -  3,5 godzinny rejs morski podczas którego będzie możliwość łowienia ryb, kąpieli 
morskich i słonecznych. W trakcie wyprawy obiad. ok. 23 Euro

Uwagi

Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. Hotel 
wymaga kaucji – 15 Euro, która obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

36 Bułgaria - Złote Piaski

Bułgaria - Złote Piaski kategoria wiekowa: 12 - 18 i 18 - 25 lat

Czas trwania 10 - 12 dni

Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy (wyjazdy z niektórych miast z 1. na 2. dzień imprezy). 1 - 2
2

3

3 - 11

Program - Impreza 12 dni – Pobyt w Bułgarii 9 dni (8 noclegów). Dzień 

Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 10 Euro).

Wypoczynek w Bułgarii 
Podczas pobytu: 
- zwiedzanie Złotych Piasków – spacer po uliczkach miejscowości, przejście do portu, odpoczynek na 
małej plaży przy porcie, zlokalizowanie sklepów i sklepików z pamiątkami. 
- piesza wycieczka do skalnych klasztorów MONASTIR ALADZHA,  jeden z najoryginalniejszych bułgars-
kich klasztorów wykuty w wysokich skałach  Kamiennego lasu  - unikalny zabytek przyrody, jedyny tego 
rodzaju w całym świecie, zwiedzanie muzeum mozaiki rzymskiej  z antycznego miasta Marcjanopolis przy 
„Czarodziejskim Źródle”
- wycieczka autokarem do Warny (półdniowa)
- piesza wycieczka do dzielnicy Czajka – spokojna, oddalona ok. 4 km od centrum dzielnica Złotych 
Piasków, z piękna plażą. 
-plażowanie, kąpiele w morzu, zajęcia sportowo-animacyjne, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne. 
Spacery po okolicy.
- DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH W ZŁOTYCH PIASKACH (wstęp na dyskotekę ok. 10 
Lewa) m.in.:  Papaya Disco - klub z imprezami tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie dla 
młodzieży z Polski, Bonkers Disco - klub muzyczny znany z imprez z oświetleniem UV, imprez z pianą oraz 
ze świetnej muzyki, PR Club- elegancki klub muzyczny z bardzo dobrym nagłośnieniem; codziennie inne 
gatunki muzyki, Arrogance Music Factory - klub muzyczny dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, 
5 sal z różnymi gatunkami muzyki.

Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach popołudnio-
wych od ok. godz. 15.00 

11 Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas wolny na plażowanie i zabawę przy basenie. Gorący 
posiłek przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii w godzinach wieczornych.

12 - 13 Przejazd przez Rumunię, Węgry i Słowację, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 10 Euro). Przyjazd do Polski w godz. nocnych wg rozkładu jazdy (Katowice około 21.00). 
W przypadku niektórych miejscowości powrót w nocy z 12 na 13 dzień imprezy.

24.06/25.06 – 03.07.2017* 1
2
3
4
5
6
7
8
9

*1 i 9 turnus 10 dniowy z pobytem 7 dni (6 noclegów)

TerminTurnus
Cena od osoby

1599 zł
Obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

1799 zł
30.06/01.07 – 11.07.2017 1699 zł 1899 zł
08.07/09.07 – 19.07.2017 1699 zł 1899 zł
16.07/17.07 – 27.07.2017 1699 zł 1899 zł
24.07/25.07 – 04.08.2017 1699 zł 1899 zł
01.08/02.08 – 12.08.2017 1699 zł 1899 zł
09.08/10.08 – 20.08.2017 1699 zł 1899 zł
17.08/18.08 – 28.08.2017 1699 zł 1899 zł
25.08/26.08 – 03.09.2017* 1599 zł 1799 zł

Wczasy młodzieżowe 18 - 25 lat



Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: transport samolotem, 
transport w Bułgarii lotnisko- hotel- lotnisko, bagaż 
podręczny 5 kg, bagaż główny 20 kg, opłata lotniskowa, 
zakwaterowanie i wyżywienie wg oferty, realizację 
programu, bułgarska opieka medyczna, ubezpieczenie 
Signal Iduna (KL 10000 Euro, NNW 15  000 zł, bagaż                              
800 zł), opiekę pedagogiczną – nie dotyczy Wczasów                    
18-25 lat i rezydenta biura, składkę na Turystyczny                             
Fundusz Gwarancyjny.     

Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za wycieczki 
fakultatywne i bilety wstępów, dopłat do wyjazdów 
antenowych z poszczególnych miast, obowiązkowej kaucji 
hotelowej 10 Euro – pobierana w recepcji.

Transport

Przelot samolotem (linie lotnicze Small Planet) z Lublina                
do Burgas i z Bugras do Lublina, transfer w Bułgarii: 
lotnisko – hotel – lotnisko. Zbiórka na lotnisku na                                    
2 godziny przed wylotem. 

Transport antenowy do lotniska w Polsce: realizowany przy 
min. 4 uczestnikach przy wyjazdach z miast: Łódź +100 zł, 
Warszawa +100 zł, Puławy +40 zł, Radom + 70 zł, Tomaszów 
Lubelski +70 zł, Zamość +60 zł, Chełm +60 zł, Krasnystaw 
+50 zł,   Biała Podlaska +80 zł, Radzyń Podlaski +60 zł, 
Lubartów +40 zł. Dojazd realizowany np. mikrobusem, PKP, 
autobusem rejsowym lub samochodem osobowym.

Hotel TEEN PALACE ***

Hotel znajduje się w południowej części Słonecznego 
Brzegu, ok. 400 m od plaży. W hotelu m.in.: recepcja, windy, 
sejf (za dodatkową opłatą) restauracja z otwartą częścią 
zewnętrzną, sala taneczno-animacyjna, sala dyskotekowa, 
boiska (koszykówka, siatkówka, mini-futbol). Basen przy 
hotelu (25 m x 12,50 m). Leżaki i parasole przy basenie. 
Obiekt monitorowany całodobowo.
Zakwaterowanie w apartamentach 4-5 osobowych (2+2, 
2+3) z łazienką, klimatyzacją, lodówką, balkonem.

Słoneczny Brzeg

Największy kurort w Bułgarii z licznymi dyskotekami, 
parkami rozrywki, restauracjami. Kurort  położony 30 km 
od miasta Burgas. Piękna piaszczysta plaża z łagodnym 
zejściem do morza, miejscami osłonięta malowniczymi 
wydmami to gwarancja udanego wypoczynku.  

Terminy

1780 zł 

1780 zł 

1780 zł 

1780 zł 

1780 zł 

1780 zł 

1780 zł 

26.06-03.07.2017

03.07-10.07.2017

10.07-17.07.2017

17.07-24.07.2017

24.07-31.07.2017

07.08-14.08.2017

14.08-21.08.2017

Cena do
15.02.2017

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

Cena do
15.03.2017

1930 zł 

1930 zł 

1930 zł 

1930 zł 

1930 zł 

1930 zł 

1930 zł 

Cena do
15.04.2017

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

Cena 
regularna

Obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

1880 zł 

Cena do
15.02.2017

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

1980 zł 

Cena do
15.03.2017

2030 zł 

2030 zł 

2030 zł 

2030 zł 

2030 zł 

2030 zł 

2030 zł 

Cena do
15.04.2017

2080 zł 

2080 zł 

2080 zł 

2080 zł 

2080 zł 

2080 zł 

2080 zł 

1780 zł 21.08-28.08.2017 1880 zł 1930 zł 1980 zł 1880 zł 1980 zł 2030 zł 2080 zł 

Cena 
regularna

Wczasy dla młodzieżowy 18 - 25 lat

Uwaga

Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 90 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. Wszyscy 
uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

Wyżywienie

All Inclusive Light - śniadanie, obiad, kolacja - w formie bufetu, z dużym wyborem potraw, napoje (woda, soki, herbata), 
różnorodne owoce, podwieczorek np. pizza, lody, przekąski. Woda mineralna dostępna całą dobę.

Dopłaty fakultatywne (opcjonalne)

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5%-3% ceny imprezy
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych +70 zł
Gwarancja Niezmienności Ceny (bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu walut) +80 zł

Wycieczki fakultatywne (opis na www.harctur.warszawa.pl)

AQUAPARK ACTION SUNNY BEACH: ok.  20 Eur
AQUAPARK AQUA PARADISE NESSEBER:  ok. 20 Eur
Sozopol – Ropotamo/Burgas: ok. 28 Eur
Rejs statkiem Tattoo Boat: ok. 28 Eur
Wieczór Bułgarski: ok. 28 Eur

Przejazd antenowy z poszczególnych miast do lotniska. Odprawa bagażowo – paszportowa.                                     
Przelot z Lublina do Burgas. Transfer z lotniska w Bułgarii do kompleksu w Słonecznym Brzegu.                                  
Zakwaterowanie. Nocleg. 

1

Program - Impreza 8 dni - Pobyt w Bułgarii 8 dni (7 noclegów).Dzień 

Pobyt w Słonecznym Brzegu. Plażowanie, kąpiele w morzu i w basenie.  Wypoczynek oraz realizacja 
programów animacyjnych np. turnieje sportowe, imprezy integracyjne, występy, konkursy, quizy, zawody 
sportowe, wieczorne programy rozrywkowe. Spacery po okolicy.

Zwiedzanie Neseberu: Neseber  to zabytkowe, bajeczne miasto, położone na małym półwyspie. Do 
dzisiejszych czasów zachowało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz malowniczych uliczek                            
i domów mieszkalnych charakterystycznych dla budownictwa czarnomorskiego. Neseber  jest obiektem 
wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego.

W trakcie pobytu możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych m.in.: wyjazdy na Folk Festiwal, 
Parki wodne: Aquaparadise w Neseber, Action w Słonecznym Brzegu, wyjścia z animatorami do najlepszych 
dyskotek w centrum Słonecznego Brzegu (m.in. Grand, Mania, Lazur, The Korner – wstęp ok. 10 Leva)

2 - 7

Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Przelot z Burgas do Lublina. Przejazdy antenowe do poszczególnych 
miast. Zakończenie imprezy. 

8

Hotel Teen Palace 3*

Czas trwania 8 dni

37Bułgaria - Słoneczny Brzeg - samolot Organizator - Watra Travel

Bułgaria - Słoneczny Brzeg - samolot kategoria wiekowa: 12 - 18 i 18 - 25 lat



1599

1659

1659

30.06 - 11.07.2017

 09.07 - 20.07.2017

18.07 - 29.07.2017

27.07 - 07.08.2017

05.08 - 16.08.2017

14.08 - 25.08.2017 

Termin

1659

1659

1599

Cena 

Fakultatywne (opis na www.harctur.warszawa.pl)

• Balczyk - Kaliakra - Cena ok. 39 EUR/os.
• Istambuł - 1 dzień - Cena ok. 70 EUR/os.
• Jeep - Safari - Cena ok. 30 EUR/os.
• Sozopol - Ropotamo - Cena ok. 25 EUR/os.
• Warna - Delfinarium - Cena ok. 36 EUR/os.

Transport

Bielsko-Biała; Cieszyn; Katowice; Pszczyna; Tychy- bez 
dopłaty. Częstochowa 70 PLN; Gliwice 50 PLN; 
Jastrzębie-Zdrój 60 PLN; Kielce 90 PLN; Kraków 60 PLN; 
Lublin 140 PLN; Łódź 110 PLN; Opole 70 PLN; Piotrków 
Trybunalski 90 PLN; Poznań 140 PLN; Radom 110 PLN; 
Rybnik 50 PLN; Rzeszów 120 PLN; Sosnowiec 40 PLN; 
Tarnów 100 PLN; Warszawa 120 PLN; Wrocław 100 PLN.

Zalety

• hotel o standardzie **** w pierwszej linii brzegowej,
• położony w pobliżu najbardziej klimatycznego miasteczka 
Bułgarii – Nessebaru, 
• hotel z basenami,
• piaszczysta plaża,
• dwie wycieczki do dyskotek w Słonecznym Brzegu w cenie!

Świadczenia

CENA ZAWIERA:
• 9 noclegów w  Hotel Vigo Panorama Beach**** (pokoje 2, 3-osobowe z klimatyzacją),
• pełne wyżywienie w formie All inclusiv light: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu, całodzienny 
dostęp do wody,
• opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł,
• spacer z przewodnikiem do Nessabaru,
• dwa wejścia na dyskotekę w Słonecznym Brzegu,
• Opłaty na Fundusz Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 euro pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi),
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 EUR/ os (wstęp od 16 lat),
• wycieczek fakultatywnych,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,  
• dla osób w wieku powyżej 18 lat obowiązkowa dopłata 150 zł.

Nessebar - Słoneczny Brzeg

Nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i 
niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka - Nessebaru. Słoneczny Brzeg jest znany przede wszystkim z 
niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując 
turystom liczne atrakcje. 

Wyżywienie

Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu (kuchnia bułgarska).  Napoje - woda, soki, podawane 
do posiłków.

Hotel

Hotel Vigo Panorama Beach**** – położony w miejscowości Nesseber (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej części 
starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozycji- pokoje 3-osobowe (dwa łóżka regularne i jedna 
dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu studio 4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostawka)                                         
i Apartamenty. Wszystkie pokoje z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną centralnie), TV SAT, 
telefonem, lodówką i balkonem. W hotelu do dyspozycji- całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami do wypo-   
czynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna. Na miejscu - kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, taras 
słoneczny, siłownia Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne.  Strona obiektu: http://panorama-beach.com/ 

Plaża

Szeroka, piaszczysta w samym centrum kurortu, ok. 200 m od hotelu, z licznymi atrakcjami.

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, przerwa na  posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd do Bułgarii. 

1

Przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 14:00, obiad, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu, kolacja, nocleg.

2

Skrócony harmonogram obozuDzień 

Program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy 
tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 
Spacer do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na malowniczym, skalistym 
półwyspie. W programie również dwa wejścia do najlepszych dyskotek Słonecznego Brzegu.

3 - 10

Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.12

Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.

11

Hotel Vigo 4*; 2 wejścia do dyskotek w cenie

Czas trwania 11 dni

38 Bułgaria - Nessebar - Słoneczny Brzeg - autokar

Bułgaria - Nessebar - Słoneczny Brzeg - autokar kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



Lloret de Mar

To niewątpliwa stolica  Costa Brava -  stolica rozrywki                       
i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste 
plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają 
spędzić czas ciekawie i aktywnie. 

Zakwaterowanie

Hotel  GUITART CENTRAL PARK***  / XAINE PARK *** 
położone  ok. 400 metrów od plaży, w  centrum Lloret de 
Mar.  Do dyspozycji  uczestników 3 baseny (Guitart)                           
lub 1 basen (Xaine), kawiarnia, restauracja, świetlica TV, 
sejf (dodatkowo płatny). 
Pokoje  3, 4 -  os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.

Wyżywienie

Francja:  1 gorąca obiadokolacja,  
1 śniadanie kontynentalne, Hiszpania: 3 posiłki dziennie –
bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest
kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + 
suchy prowiant w dniu wyjazdu. Napoje do obiadów                         
i kolacji płatne dodatkowo (dla chętnych).

Świadczenia

Cena obejmuje: Przejazd autokarem, 1 nocleg  w Paryżu,  
8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret, wyżywienie wg 
programu + suchy prowiant na drogę powrotną, 
ubezpieczenie AXA  TUiR-  KL (1000€), NW(200€),bagaż 
(200€), opiekę  pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, 
podatek VAT, obowiązkową dopłatę do turystycznego 
funduszu gwarancyjnego w wysokości 10 zł.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz  programu fakultatywnego. Na obligato- 
ryjne bilety wstępu, opłaty rezerwacyjne parków 
rozrywki (Disneyland i Gardaland) oraz opłaty 
wjazdowe do Paryża należy przeznaczyć 70€. 
Pozostałe bilety wstępu dla  chętnych.

Transport

Autokar  (WC, barek, TV, klimatyzacja).

Paryż

Stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody                                 
i wyrafinowanej kuchni. Paryż jest jednym z największych 
na świecie ośrodków kultury i turystyki. 

Hiszpania

Kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpięk- 
niejszych zakątków, kraj słońca, morza, dobrej zabawy, 
bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym jak                          
i geograficznym. Jednym z najbardziej znanych regionów 
jest Costa Brava – Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża 
zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony. 
Charakteryzuje się pięknymi krajobrazami, na które 
składają się urwiste, skaliste brzegi z małymi plażami                           
o drobnym piasku.

Dodatkowo płatne (dla chętnych)

• Gwarantowany pokój 2 osobowy (Francja i Hiszpania) +180 zł/os.,
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 75 zł/os. 
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 120 zł/os
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut + 90 zł/os.

Uwagi

Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. 
Zalecane minimalne kieszonkowe ok.70-100 €.
Opłata turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu – 5€/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

Hiszpania - Paryż - Eurodisneyland - Gardaland

Czas trwania 13 dni

Wyjazd z Polski wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy.1

Program Dzień 

Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do EURODISNEYLANDU - całodzienna 
zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki (bilet dodatkowo płatny około 35Є).  Na miejscu istnieje 
możliwość zakupienia posiłków w cenie ok 8-15€. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje  3 osobowe  
z umywalką  -  WC  i łazienki na korytarzach). Nocleg.

2

Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Carcassone (zamek                                  
i twierdza). Przyjazd  do Lloret de Mar w godz. popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.

4

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godz.  
popołudniowo-wieczornych. Późnym wieczorem przyjazd do Francji – w zależności od czasu przejazdu  
zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Przejazd do Włoch.

11

Przyjazd w okolice Werony,  wypoczynek i wspaniała zabawa nad jeziorem Garda w Parku Rozrywki 
GARDALAND (bilet dodatkowo płatny  około 26-27Є). W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

12

Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy.  13

Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer  z pilotem na trasie: Wieża Eiffla 
(dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo ok.  14,50Є), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, 
Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.

3

Pobyt w  Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). 
W trakcie pobytu w programie:
- całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica 
gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok 20€), wieczorem 
pokazy grających fontann.
- konkurs wiedzy Viva Espana.
- wybory Miss & Mister obozu.
- plażowanie, bezpłatne korzystanie z  basenu.
- gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.
Program fakultatywny:
- miasteczko wodne - ok. 30 Є.
- wieczór hiszpański + pokazy flamenco - ok. 26 Є.
- karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia -dla osób od 16 lat)  - 26 Є.
- rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 22 Є (bilet w 2 strony).

4 - 11

28.06 – 10.07.2017 2150 zł

Termin Cena do 31.03

2200 zł

Cena do 30.04

2250 zł

Cena regularna

HOF1

HOF2

HOF3

HOF4

HOF5

HOF6

HOF7

HOF8

05.07 – 17.07.2017 2150 zł 2200 zł 2250 zł

12.07 – 24.07.2017 2150 zł 2200 zł 2250 zł

19.07 – 31.07.2017 2150 zł 2200 zł 2250 zł

26.07 – 07.08.2017 2150 zł 2200 zł 2250 zł

02.08 – 14.08.2017 2150 zł 2200 zł 2250 zł

09.08 – 19.08.2017* 1799 zł 1850 zł 1899 zł

14.08 – 24.08.2017* 

* Impreza 11 dni - pobyt na Costa Brava 6 dni - 5 nocy

1799 zł 1850 zł 1899 zł

Kod
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Transport

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, 
barek, WC). Wyjazdy z miast: Lublin – bez dopłat  Puławy 
+30 zł, Radom +70 zł, Warszawa +100zł, Łódź +100zł, 
Piotrków Tryb. +80zł, Radomsko +50zł, Częstochowa +50 
zł, Katowice, Gliwice, Opole i Wrocław – bez dopłat.

Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach przy 
wyjazdach z miast: Kraków +80 zł, Kielce +100 zł, Rzeszów 
+150 zł, Mielec +120 zł, Tarnów +100 zł, Bydgoszcz +175 zł, 
Toruń + 150 zł, Włocławek +125 zł, Białystok +150 zł, 
Poznań +150 zł, Gdańsk +200 zł. Na odcinkach krajowych 
dopuszcza się przejazd innym środkiem transportu niż 
wyszczególniony w ofercie (np. mikrobusem, PKP, 
autobusem kursowym lub samochodem osobowym) oraz 
przesiadkę do autokaru docelowego.

Uwagi

Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 
Euro + wstęp do Gardalandu ok. 28 Euro oraz dodatkową 
kwotę Euro na wybrany program fakultatywny i bilety 
wstępu. Hotel wymaga kaucji zwrotnej - 15 Euro (opłata 
obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat 
zobowiązane są do opłacenia taxy klimatycznej: 0,5 Euro/ 
osoba/ dzień (płatna w recepcji hotelowej w dniu 
przyjazdu). Na dodatkowe gorące posiłki w drodze należy 
przeznaczyć ok. 20 Euro i 25 zł. Prosimy o zabezpieczenie 
prowiantu na czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na 
dyskoteki od 16 lat. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są 
posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

Pakiety programowe (dla chętnych)

Pakiety opłacane są w biurze.
MINI PAKIET BUS - Gardaland, Water World - miasteczko 
wodne - 235 zł.
MINI PAKIET 16+BUS - Gardaland, dyskoteki (karnet                        
5 wejść) - 220zł.
STANDARD PAKIET BUS - Gardaland, Water World - 
miasteczko wodne, rejs statkiem do Tossa de Mar - 330 zł.
EXTRA PAKIET BUS - Gardaland, Water World - miasteczko 
wodne, rejs statkiem do Tossa de Mar, La Siesta Show - 435zł.

Wyżywienie

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

Zakwaterowanie

Hotel Samba***  położony ok. 700 m od centrum Lloret de 
Mar i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji obozowiczów 
pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonem i klimatyza- 
cją. Na terenie hotelu znajduje się duży basen, leżaki                              
i parasole przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, 
sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, 
odpłatnie- sejf, automaty do gier, bilard, sala do gier, kącik 
internetowy. WiFi bezpłatne przy recepcji. Na miejscu 
atrakcyjne animacje w hotelu.

Program fakultatywny

LA SIESTA – hiszpańskie show z pokazami Flamenco (ok. 27 Euro)
WATER WORLD – uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych  i największych parków wodnych w całej Hiszpanii                               
z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po ekstremalne zjeżdżalnie (wstęp całodzienny ok. 30 Euro)
TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM - morska wycieczka statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego wybrzeża 
do Tossa de Mar (ok. 22 Euro)
DYSKOTEKI – wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de Mar oferują muzykę w prawie każdym gatunku,                   
co gwarantuje dobrą zabawę dla każdego. (karnet na 5 wejść ok. 27 Euro)
WYCIECZKA DO BARCELONY + FONTANNY:  (opis wycieczki w programie imprezy) ok. 35 Euro 

Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie według programu, realizację 
programu, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  (NNW 15000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), opiekę wychowawców                           
i kierownika (nie dotyczy uczestników wczasów 18-25 lat), rezydenta biura (dotyczy wczasów 18-25), hiszpańską opiekę 
medyczną, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za wycieczki programu fakultatywne-
go, kaucji hotelowej 15 Euro, taksy klimatycznej dla osób powyżej 16 lat.

Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5%-3% ceny imprezy,  ubezpieczenie od chorób przewle-
kłych +110 zł,  Gwarancja Niezmienności Ceny ( bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu walut) +80 zł.

Hiszpania - Włochy – Mediolan - Park Rozrywki Gardaland

Pobyt 12 dni

Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch. Po drodze krótkie postoje 
na odpoczynek i na posiłek (realizowany we własnym zakresie).

1

2

Program - Impreza 12 dni – pobyt  na Costa Brava  8 dni  (7 noclegów)Dzień 

Przyjazd do Włoch. Przejazd do Mediolanu – zwiedzanie miasta m.in.: Piazza Duomo z gotycką katedrą, 
Galeria Vittirio Emanuele z eleganckimi kawiarniami i sklepami, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, 
Zamek Sforzów. Wizyta w mediolańskiej dzielnicy mody. Wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii. Nocny 
przejazd przez Francję.

3 Przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach popołudniowych, 
nie wcześniej niż ok. 16:00. 

10 Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas na plażowanie i zabawę przy basenie. Wyjazd                                   
z Hiszpanii w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Francję.

11 Przyjazd do Parku Rozrywki Gardaland, śniadanie w formie suchego prowiantu, ZABAWA I WYPOCZYNEK                   
W GARDALANDZIE (ok. 8 godz.) – cena biletu ok. 28 Euro. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski – nocny 
przejazd przez Włochy, Austrię.

12 Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.

3 - 10 Pobyt w Lloret de Mar – w programie: 
Gry i zabawy integracyjne z grupami międzynarodowymi, rozgrywki sportowe, plażowanie, kąpiele                            
w morzu i w basenie.
W pakiecie promocyjnym również: 
- WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN - zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy Las 
Ramblas z przepiękną gotycką starówką, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych dzieł Gaudiego - 
Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej - wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa 
powyżej 20 os. ok. 19 Euro/os, poniżej 20 osób bilet indywidualny ok. 23 Euro). Wieczorem na Placu 
Hiszpańskim rozpocznie się pokaz tańczących fontann - Font Magica - to podświetlane fontanny tworzące 
widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”.

Terminy

24.06 - 05.07.2017

01.07 - 12.07.2017

08.07 - 19.07.2017

15.07 - 26.07.2017

22.07 - 02.08.2017

29.07 - 09.08.2017

PAKIET PROMOCYJNY BARCELONA: +100 zł płatne w biurze przed wyjazdem lub 35 Euro płatne na miejscu 

Obóz młodzieżowy 12 - 18 lat
Pakiet bez Barcelony

1999 zł 

2160 zł 

2160 zł 

2160 zł 

2160 zł 

2160 zł 

Wczasy dla młodzieży 18 - 25 lat
Pakiet bez Barcelony

1969 zł 

2130 zł 

2130 zł 

2130 zł 

2130 zł 

2130 zł 
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Dodatkowe informacje

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji                     
– 65 PLN (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od 
zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki),
- osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych – dopłata 135 PLN (deklarowane 
najpóźniej tydzień przed wyjazdem),
- gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut – dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu 
zawarcia umowy).

Transport

Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi                     
w uchylne fotele, WC, klimatyzację, barek oraz DVD. Przed 
granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. 
Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 
minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 
kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu 
podręcznego. Autokar docelowy jedzie na trasie 
Katowice-Costa Brava-Katowice. Rozkład jazdy w stronie 
www.harctur.warszawa.pl                        

Pamiętaj aby zabrać ze sobą

- dokumenty: ważny paszport lub dowód osobisty oraz 
legitymację szkolną
- zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale,
- kieszonkowe – sugerowane około 7 - 8 EUR na dzień,
- mały podręczny plecak, 
- ręczniki i kosmetyki,
- nakrycie głowy,
- napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 pln na obiad przed 
granicą oraz na śniadanie w drodze powrotnej),
- wygodne buty i strój sportowy,
- sweter i kurtkę przeciwdeszczową – w lecie mogą również 
zdarzyć się chłodniejsze dni,
- aparat fotograficzny,
- małą poduszkę na podróż autokarem,
- notes i długopis,
- krem przeciwsłoneczny z filtrem.

- koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, 
usługi przewodnickie, wody do posiłków i realizacja 
programu: 120 EUR - płatne w autokarze,
- kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR za hotel,
- dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50 -150 
PLN – patrz rozkład jazdy.

Dodatkowe opłaty

Świadczenia  zawarte w cenie

- przejazd komfortowym autokarem,
- 4 noclegi na Costa Brava z pełnym wyżywieniem 
(śniadanie, obiad, kolacja), 
- 3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dziennie 
(obiad, śniadanie),
- wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja 
drugiego dnia imprezy, ostatnim śniadanie dziewiątego 
dnia imprezy,
- opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowawców 
przez cały okres trwania wyjazdu,
- ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż),
- bogaty program turystyczny i wypoczynkowy.

1. 06.07. – 16.07.2017 OH1-1

OH1-2

OH1-3

OH1-4

1940 1990 2090

2. 13.07. – 23.07.2017 1940 1990 2090

3. 20.07. – 30.07.2017 1940 1990 2090

4. 27.07. – 06.08.2017 1940 1990 2090

Turnus Termin Symbol
Cena 

do 31.01 do 31.03 regularna

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

Zakwaterowanie i wyżywienie

Hotel ESPLENDID 3* w Blanes. Hotel położony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od centrum miasta. 
Przy hotelu znajduje się 1 duży basen + 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe (koszt wynajmu                     
1 kortu za godzinę to ok. 7 euro), kryty basen klimatyzowany, fitness club. Przez cały sezon w hotelu organizowane są 
animacje. W godzinach porannych jest to np. Aerobik przy basenie lub agua gym. Wieczorem np. Pokaz tańca flamenco, 
karaoke lub wspólny taniec przy muzyce disco. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 os z klimatyzacją, TV i ręcznikami                       
w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kaucja zwrotna.  Każdy pokój z balkonem (widok na basen lub na 
ulice). Posiłki w hotelu (śniadanie, obiad, kolacja) podawane są w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe – hotele 2*/3*, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania wydawane są 
śniadania. 2 dnia obiadokolacja w hotelu, 3 dnia w restauracji w Mediolanie (pizza), 4 dnia w restauracji samoobsługowej 
typy Flunch (jednodaniowy posiłek).

Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy.

W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
w języku polskim. W programie: zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy 
św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i 
Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto.  Przejazd do hotelu.

Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. W programie: spacer obok 
Opery La Scala przez plac Katedralny wraz ze słynną Katedrą Narodzin św. Marii, na Stary Rynek, czas wolny 
w Galerii Vittorio Emanuele. Spacer obok Ratusza, Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na nocleg we Francji.

Przejazd do Carcassonne. Zwiedzanie średniowiecznego miasta, które  stało się ważnym punktem 
strategicznym, gdy Rzymianie ufortyfikowali wierzchołek wzgórza około 100 p.n.e.. Główna część 
północnych wałów obronnych pochodzi z tamtych czasów. Obiad. Przejazd do hotelu, nocleg.

Przejazd do  Girony. Spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hiszpanii. Miasto zostało 
założone przez rzymskiego wodza Pompejusza w czasie wojny Rzymu z Sertoriuszem około roku 79 p.n.e. 
Osada wytyczona została na planie trójkąta, którego jeden bok opierał się na rzece Onyar, natomiast 
przeciwległy wierzchołek stanowiła wieża Torre Gironella. Przejazd do hotelu na Costa Brava.

Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu program rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy na plaży, 
kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratownika, a także wycieczki: BARCELONA – Oceanarium, Bario 
Gotic, La Rambla z zewnątrz Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Batlo, Park Guell, BLANES                                                               
– Ogrody Mar y Mutra

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Włoch. Wieczorny spacer po Monte Carlo, 
dzielnica Monako znana m.in. z kasyn i plaży.

Przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Gardaland. Wyjazd w kierunku Polski. 
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

1

2

3

4

5

5-9

9

10

Program Dzień 

Program 

Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 11

Obóz językowy

Obóz w Hiszpanii to propozycja wakacyjnego relaksu na Costa Brava. To wyjazd dla miłośników poznawania i poszerzania 
horyzontów. To niepowtarzalna okazja odwiedzenia romantycznej Wenecji, stolicy mody europejskiej jakim jest 
Mediolan czy też cofnięcie się do średniowiecza za pomocą wizyty w Carcassonne. Na końcu podróży czeka zasłużony 
wypoczynek i szaleństwo w Parku Rozrywki Gardaland.

Pobyt 11 dni
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Hiszpania - Blanes kategoria wiekowa: 12 - 18 lat

Wenecja - Mediolan - Carcassonne - Girona - Barcelona - Blanes



Świadczenia

Cena podstawowa obejmuje:  transport samolotem, 
transport w Hiszpanii: lotnisko - hotel-lotnisko, bagaż 
podręczy 5 kg, bagaż główny 20 kg, opłata lotniskowa, 
zakwaterowanie i wyżywienie (3 x dziennie w formie 
bufetu. Napoje zawarte w cenie: śniadanie- kawa, herbata, 
soki, woda; obiad i kolacja – woda.), realizację programu, 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA, opiekę wychowawców                     
i kierownika ( nie dotyczy: Wczasy dla młodzieży 18 – 25 
lat), rezydenta biura (dotyczy wczasów 18-25), hiszpańską 
opiekę medyczną, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłat za wycieczki programu 
fakultatywnego, kaucji hotelowej 15 Euro, taksy 
klimatycznej dla osób powyżej 16 lat (0,5 Euro/os./doba).

Transport

Przelot samolotem (linie lotnicze Small Planet): z Lublina 
do Barcelony i z Barcelony do Lublina,  transfer w Hiszpanii 
lotnisko - hotel – lotnisko. Zbiórka na lotnisku na                                
2 godziny przed wylotem. 
Transport antenowy do lotniska w Polsce: realizowany 
przy min. 4 uczestnikach przy wyjazdach z miast: Łódź 
+100 zł, Warszawa +100 zł, Puławy +40 zł, Radom + 70 zł, 
Tomaszów Lubelski +70 zł, Zamość +60 zł, Chełm +60 zł, 
Krasnystaw +50 zł,  Biała Podlaska +80 zł, Radzyń Podlaski 
+60 zł, Lubartów +40 zł. Dojazd realizowany np. 
mikrobusem, PKP, autobusem rejsowym lub samochodem 
osobowym.

Hiszpania

Kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpięknie-
jszych zakątków. Kraj słońca, morza, dobrej zabawy, bardzo 
zróżnicowany pod względem kulturowym jak i geograficz-
nym. Jednym z najbardziej znanych regionów Hiszpanii  
jest Costa Brava – Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża 
zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony. 
Charakteryzuje się pięknymi krajobrazami, na które 
składają się urwiste, skaliste brzegi z małymi plażami                         
o drobnym piasku.

Program fakultatywny

- miasteczko wodne - ok. 30 Є
- wieczór hiszpański + pokazy flamenco - ok. 26 Є
- karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia -dla osób od 16 lat) - 26 Є
- rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 22 Є 

Uwagi

Pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrow-
anego do 20 kg oraz 1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg wg 
warunków przewoźnika. OPŁATA KLIMATYCZNA DLA OSÓB 
POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA – 5 € ZA POBYT.

Zakwaterowanie

Hotel Samba***  położony ok. 700 m od centrum Lloret de 
Mar i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji pokoje 3 i 4- 
osobowe z łazienkami, balkonem i klimatyzacją. Na terenie 
hotelu znajduje się duży basen, leżaki i parasole przy 
basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, sala TV, stół do 
tenisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłatnie- sejf, 
automaty do gier, bilard, sala do gier, kącik internetowy. Na 
miejscu atrakcyjne animacje w hotelu.

Dopłaty fakultatywne

Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,8%-3% ceny imprezy,  ubezpieczenie od chorób przewle-
kłych + 70 zł,  Gwarancja Niezmienności Ceny ( bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu walut) +80 zł.

Lloret de Mar

Niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz 
przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie. 

Zakwaterowanie

Hotel GUITART CENTRAL PARK *** położony w Lloret de Mar w odległości około 400 metrów od plaży i ok. 400 metrów 
od centrum. Do dyspozycji uczestników restauracja, 3 baseny z leżakami,  świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3, 
4 -  os. z łazienkami. Klimatyzacja w pokojach w cenie imprezy.

Świadczenia

Cena obejmuje: przelot samolotem w klasie ekonomicznej (hiszpańskie linie lotnicze), opłaty lotniskowe, 9 noclegów                        
w hotelu na wybrzeżu Costa Brava - pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, wyżywienie (Hiszpania: 3 posiłki dziennie - bufet 
(śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu 
wyjazdu. ), ubezpieczenie AXA - KL (1000€), NW (2000€), bagaż (200€), opiekę pedagogiczną, hiszpańską opiekę 
medyczną, opiekę kierownika-rezydenta, podatek VAT, obowiązkową dopłatę do funduszu gwarancyjnego w wysokości 
10 zł. Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. Napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne.
Na realizację programu (transfery autokarem i wycieczki) należy przygotować 65€ – opłata obowiązkowa                           
u rezydenta + bilet wstępu FC Barcelona (dla chętnych) + program fakultatywny (dla chętnych). Zalecane minimalne 
kieszonkowe na potrzeby własne ok. 80-100 €.
Dodatkowo płatne (dla chętnych): Gwarantowany pokój 2 osobowy+180 zł/os; Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
+ 90 zł /os; Ubezpieczenie od chorób przewlekłych +95 zł/os; Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa                     
i kursy walut + 120 zł/os.

Program fakultatywny (opis na www.harctur.warszawa.pl)

LA SIESTA – ok. 27 Euro
WATER WORLD –wstęp całodzienny ok. 30 Euro
TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM -ok. 22 Euro
DYSKOTEKI –karnet na 5 wejść ok. 27 Euro
WYCIECZKA DO BARCELONY + FONTANNY: +100 zł płatne w biurze lub 35 Euro płatne na miejscu 
DLA ZAINTERESOWANYCH PAKIETY PROGRAMOWE: (pakiety opłacane są w biurze)

MINI PAKIET FLY - Water World, Rejs do Tossa de Mar - 210 zł.
MINI PAKIET 16+ FLY - Water World, Dyskoteki - karnet 5 wejść - 230 zł.
STANDARD PAKIET FLY - Water World, Rejs do Tossa de Mar, Dyskoteki - karnet 5 wejść - 315 zł.
EXTRA PAKIET FLY - Water World, Rejs do Tossa de Mar, La Siesta Show, Dyskoteki - karnet 5 wejść - 425 zł.

Zbiórka  na lotnisku Okęcie-Warszawa. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie na 2 godziny przed 
wylotem). Wylot samolotem do Barcelony. Przylot na lotnisko w Barcelonie. Odprawa paszpor-
towo-bagażowa. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorny spacer 
po kurorcie - czas wolny. Nocleg

1

2 - 9

Program Dzień 

Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar.
W trakcie pobytu w programie:
- wycieczka autokarowa do Barcelony: katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica gotycka,  Stadion FC 
Barcelona (bilet płatny dodatkowo dla chętnych ok 20€), wieczorem pokazy grających fontann.
- plażowanie 
- gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe

10 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot z Barcelo-
ny. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa. Odprawa bagażowa. Odbiór uczestników przez opiekunów.

Terminy

2460 zł 

2570 zł 

2570 zł 

2570 zł 

2570 zł 

2570 zł 

26.06-03.07.2017

03.07-10.07.2017

10.07-17.07.2017

17.07-24.07.2017

24.07-31.07.2017

31.07-07.08.2017

Cena do
15.02.2017

2560 zł 

2670 zł 

2670 zł 

2670 zł 

2670 zł 

2670 zł 

Cena do
15.03.2017

2610 zł 

2720 zł 

2720 zł 

2720 zł 

2720 zł 

2720 zł 

Cena do
15.04.2017

2660 zł 

2770 zł 

2770 zł 

2770 zł 

2770 zł 

2770 zł 

Cena 
regularna

Obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

2430 zł 

2540 zł 

2540 zł 

2540 zł 

2540 zł 

2540 zł 

Cena do
15.02.2017

2530 zł 

2640 zł 

2640 zł 

2640 zł 

2640 zł 

2640 zł 

Cena do
15.03.2017

2580 zł 

2690 zł 

2690 zł 

2690 zł 

2690 zł 

2690 zł 

Cena do
15.04.2017

2630 zł 

2740 zł 

2740 zł 

2740 zł 

2740 zł 

2740 zł 

Cena 
regularna

Wczasy dla młodzieżowy 18 - 25 lat

Wylot Warszawa

2699 zł 

2699 zł 

2699 zł 

07.07-16.07.17

14.07-23.07.17

17.07-26.07.17

Cena do 
31.03.17

2799 zł 

2799 zł 

2799 zł 

Cena do
30.04.17

2899 zł 

2899 zł 

2899 zł 

Cena
standard

Przejazd antenowy z poszczególnych miast do lotniska. Odprawa bagażowo – paszportowa. Przelot                          
z Lublina do Barcelony. Transfer z lotniska do hotelu w Lloret de Mar. Zakwaterowanie. Nocleg.                  

1

2 - 7

Program - pobyt na Costa Brava  8 dni (7 noclegów) Dzień 

Pobyt w Lloret de Mar. Plażowanie i kąpiele w morzu i w basenie. Wypoczynek oraz zajęcia sportowe                            
i animacyjne.

8 Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo – paszportowa. Przelot z Barcelony do Lublina. 
Przejazdy antenowe do poszczególnych miast. 

Obóz młodzieżowy / Wczasy dla młodzieży kategoria wiekowa: 12 - 18 lat lub 18 - 25 lat

Hiszpania - Costa Brava - Hotel Guitart Central Park 3* - samolot kategoria wiekowa: 14 - 18 lat

Obowiązkowa opłata u rezydenta na realizację programu                               
i transfery autokarem w kwocie 65 €

42 Hiszpania - Costa Brava

Hiszpania – Costa Brava – Lloret de Mar - Hotel Samba 3* - samolot

Hotel Samba - organizator Watra Travel; Hotel Guitart Central Park - organizator CP KOLIBER



Świadczenia

Cena zawiera: 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych                    
z łazienkami, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), 
napoje dodatkowo płatne, opiekę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscowa opieka 
medyczna, realizacja programu obozu: program Wodna 
Przygoda, kąpiele, rozgrywki sportowe, animacje i gry 
integracyjne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy, przejazd 
autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie 
Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł, 
w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru zwiedzanie 
miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO, Opłaty na Fundusz Gwarancyjny 10 zł.

Cena nie zawiera: zwrotnej kaucji 15 euro (pobierana 
podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu), taksy 
klimatycznej – 10 euro, opłaty za korzystanie z przewodnika 
miejskiego w Trogirze 5 euro (obowiązkowe), napoi do 
posiłków, wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie 
wymienionych w ofercie, warto zabrać własne: maskę,               
fajkę i płetwy.

Transport

Autokar lux – Bielsko-Biała, Cieszyna, Katowice, Tychy                  
– bez dopłat, Sosnowiec + 40, Częstochowa, Opole + 70, 
Gliwice, Rybnik + 70, Kraków + 60, Kielce, Piotrków 
Trybunalski +90, Lublin, Poznań + 140, Łódź, Radom + 110. 
Warszawa, Rzeszów + 120, Wrocław, Tarnów + 100.
Połączenia antenowe z innych miejscowości odbywają się 
przy min. 8 osobach. Potwierdzenie połączeń antenowych 
odbywa się na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.                   
Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być 
realizowane mikrobusami lub transportem publicznym. 

Zakwaterowanie

KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** – przeznaczony 
jest specjalnie do wypoczynku młodzieży. Wchodzi                        
w skład kompleksu trzech hoteli położonych 200 metrów 
od morza. Pokoje są 2–5 osobowe, w większości                                   
z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! 
Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko 
sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa 
stołowego oraz przestronna sala świetlicowa. Strona 
obiektu http://primus-kraljevic.hr/

Drvenik

To znaczy Dalmacja, czyli gorący wypoczynek, niekończące 
się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania 
wolnego czasu w kawiarenkach, pubach                                                    
i restauracjach! Riwiera Makarska, na której leży Drvenik,                                               
to modny europejski region z krystalicznie czystym 
morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowy-
mi. Uroku dodają jej majestatyczne góry Biokovo, 
opadające wprost do lazurowego morza. 

Zalety

- wycieczka do Trogiru, wpisanego na światową listę UNESCO,
- program zajęć Wodna Przygoda,
- ośrodek tylko 200 m od morza,
- pensjonat z basenem,
- boisko na terenie ośrodka.

28.06. – 07.07 1760

 07.07. – 16.07 1760

PobytTurnus

 16.07. – 25.07 1760

 25.07. – 03.08

 03.07. – 12.08

 12.08. – 21.08

08.07.2017 

17.07.2017 

26.07.2017 

04.08.2017 

13.08.2017 

22.08.2017 

Powrót

27.06.2017 I

II

III

IV

V

VI

06.07.2017 

15.07.2017 

24.07.2017 

02.08.2017 

11.08.2017 

Wyjazd

1760

1760

1760

Cena 

Wycieczki fakultatywne

DUBROWNIK – miasto białych marmurów, czyli sławna „Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych miast                                
w Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. Dubrownik do dnia dzisiejszego jest 
unikalnym zabytkiem architektury, który został wpisany na listę zabytków UNESCO, a na dodatek kręcono tu znany serial 
„Gra o tron”. Cena:  40 EUR
SPLIT+OMIŚ – w Splicie, wpisanym na listę UNESCO, zobaczycie m.in. Pałac Dioklecjana, Świątynie Jowisza, Katedrę św. 
Dujmy. Omiś to dawne gniazdo pirackie, pełne uroku, przepięknie położone miasteczko w ujściu rzeki Cetiny. Cena: 30 EUR
RAFTING NA RZECE CETINA – niezapomniana przygoda na jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji! Rafting podniesie 
Ci adrenalinę odpowiednio wysoko, a potem opowieściom nie będzie końca. Spływ nie wymaga wcześniejszego 
przygotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeństwem czuwa doświadczony skiper. Z własnego 
wyposażenia potrzebne są buty do wody. Cena: 30 EUR
REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA – wyspa podróżnika Marco Polo przyciąga wszystkich, których interesuje 
przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! Na wyspie zwiedzicie miasto Korcula, nazywane kiedyś „murowanym 
miastem” Cena: 25 EUR

Wyżywienie

3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne wzmocnione, dwudaniowy obiad (zupa, drugie danie z sałatką, deser), 
kolacja z deserem. Woda do posiłków.

Program obozu Wodna Przygoda

Rozgrzewka na sucho  -  rozgrzewka może mieć różny charakter, a także składać się z różnych zestawów ćwiczeń. 
Instruktorzy przed każdym wejściem do wody prowadzić będą przyjemne ćwiczenia dostosowane do wieku                                         
i możliwości uczestników.
Style pływackie  i zawody pływackie – nauka i doskonalenie pływania różnymi stylami (w zależności od poziomu 
zaawansowania): grzbietowy, kraul, klasyczny i motylkowy. W programie również zawody pływackie i nagrody dla 
najlepszych!
Gry i zabawy w wodzie – oprócz treningu pływania nie zabraknie też dobrej zabawy: piłka wodna, water polo, 
zdobywanie tratwy, aquaaerobic i inne gry wodne – to wszystko, co pomoże nam w doskonaleniu zdolności moto- 
rycznych przy okazji dobrej zabawy.
Nauka nurkowania swobodnego - snorkelingu -  podstawy teorii nurkowania, nauka nurkowania w sprzęcie ABC 
(maska, fajka, płetwy), wydmuchiwanie maski oraz nauka zakładania sprzętu pod wodą, podwodny tor przeszkód, 
komunikowanie się pod wodą.
Elementy ratownictwa wodnego: sposoby utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje w przypadku kurczy 
mięśni. Podstawy i sposoby holowania w wodzie, Wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego 
wejścia do wod,  Pierwsza pomoc niezbędna w ratownictwie wodnym.  Symulowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem 
podręcznego sprzętu.
Zajęcia kondycyjne  - pływanie, jak każda dyscyplina sportu, wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, 
dlatego uczestnicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki, treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągają-
cych) oraz podstawy stosowania odnowy biologicznej. Dla chętnych również zajęcia z crossfitu i stretchingu.

W programie wycieczka do Trogiru!

Czas trwania 11 - 12 dni

Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.1

Przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.2

Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. W drodze powrotnej wycieczka do Trogiru, 
zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, wyjazd w kierunku kraju 
(podczas postojów posiłki płatne we własnym zakresie).

11

Skrócony harmonogram wyjazduDzień 

Program pobytu: realizacja programu Wodna Przygoda (dla chętnych), plażowanie, zajęcia sportowe, gry                   
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych. 

3 - 10

Przejazd przez Czechy lub Słowację,  przyjazd do Polski wg rozkładu12

43Chorwacja - Drvenik - Riwiera Makarska

Chorwacja - Drvenik - Riwiera Makarska kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



Uwagi

Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport! 
MAKSYMALNY BAGAŻ: Do autokaru można wziąć 1 bagaż 
zasadniczy i bagaż podręczny. Bagaż zasadniczy nie może 
przekraczać wagi 20 kg oraz łącznych wymiarów 190 cm 
(wys. + szer. + dł.)

Świadczenia

W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie – 8 noclegów, 
wyżywienie wg opisu, rezydenta na miejscu w Grecji,                
opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, medycznej, 
transport na trasie Katowice/Kraków - Grecja                                                                                
- Katowice/Kraków, przewodnika według programu, taksę 
klimatyczną, program obozu młodzieżowego, wstępy wg. 
programu, ubezpieczenie KL, NNW + bagaż, podatek VAT.

W CENĘ NIE WLICZONO: kaucji zwrotnej płatnej na 
miejscu 20 euro/os., biletów wstępów, przejazdów 
komunikacją miejską oraz usług przewodnickich                             
w Budapeszcie i Wiedniu (ok. 7 euro + 350 HUF) dopłat do 
miejsc wsiadania  (obowiązkowo).

Wyżywienie

W Grecji 3 posiłki dziennie (wszystkie posiłki w formie 
bufetu): śniadania, lunch oraz kolacja (kuchnia europejska 
oraz grecka), woda do posiłków. Suchy prowiant na drogę 
powrotną. Świadczenia w Grecji rozpoczynają się i kończą 
obiadem. Obiadokolacja i śniadanie w Budapeszcie. 

Transport

Autokar  o podwyższonym standardzie, wyposażony                      
w WC, DVD, barek, (przejazd przez Słowację, Czechy, 
Węgry, Serbię). Wyjazd z Gdańska w godzinach popołud-
niowych, powrót w godzinach porannych.
Gdańsk +160 zł, Tczew +160 zł, Malbork +160 zł, Toruń 
+160 zł, Bydgoszcz +160 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 
zł, Lublin +100 zł, Rzeszów +100zł, Tarnów +80zł, 
Częstochowa +60zł, Piotrków Trybunalski +80zł, Radom 
+80zł, Kielce +50 zł, Katowice (bez dopłaty), Kraków (bez 
dopłaty), Lębork + 220 zł (antenka realizowana z Lęborka 
do Gdańska samochodem osobowym, busem lub pocią- 
giem przy min. 3 osobach chętnych)

Zakwaterowanie

Hotel Aleksander *** położony ok. 350 m od plaży, leżący 
na obrzeżach Leptokarii. Pokoje 2,3,4, osobowe (również 
typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balkonem. 
Klimatyzacja sterowana centralnie, dostępna bezpłatnie                 
w godzinach 18.00 – 8.00. Nocleg tranzytowy w Budapesz-
cie lub okolicy. Do dyspozycji uczestników restauracja, 
duży basen, boisko do siatkówki na plaży, sprzęt 
sportowy, teren zielony wokół.

Leptokaria

Miejscowość położona u stóp Olimpu wzdłuż brzegu 
Morza Egejskiego. Ze względu na liczne kluby, dyskoteki                 
i kawiarnie jest jednym z najpopularniejszych kurortów 
Riwiery Olimpijskiej. Dodatkowo turystów przyciąga 
krystalicznie czysta woda, z piękną piaszczysto - żwirową 
plażą. Wszystko to sprawia, że Leptokaria staje się 
wymarzonym miejscem na letni wypoczynek.

05.07. – 16.07.2017 12 1679 1729 1779

 12.07. – 23.07.2017 12 1679 1729 1779

Termin Ilość dni Cena do 28.02

 19.07. – 30.07.2017 12 1679 1729 1779

 26.07. – 06.08.2017 12 1679 1729 1779

 02.08. – 13.08.2017 12 1679 1729 1779

* promocja ważna do podanego terminu lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej. Oferta liczona po kursie euro 4,25 zł.
Uwaga! Terminy imprezy dotyczą wyjazdu z Gdańska, termin wyjazdu z poszczególnych miast uzależniony od rozkładu jazdy autokaru.

Cena do 30.04 Cena regularna

Ubezpieczenie

Koszty Leczenia w podróży zagranicznej do 10.000 euro, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 2000 euro oraz 
bagaż do 200 euro (AXA).

Wycieczki fakultatywne (dla chętnych, płatne dodatkowo)*

Ateny – jednodniowa wycieczka do Aten, zwiedzanie: portu Pireus, Akropolu i Plaki - starego miasta leżącego u podnóża 
Akropolu, grecka zmiana warty obok Parlamentu, stadion pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, w drodze 
powrotnej Termopile. Cena ok. 47 euro/os.
Meteory - całodniowa wycieczka do wpisanych na listę UNESCO Meteorów - klasztorów "zawieszonych w niebie", 
zbudowanych na niedostępnych, stromych wieżach skalnych. Cena ok. 27 euro/os. + 3 euro/os. bilet wstępu.  UWAGA:                 
w klasztorach obowiązuje skromne ubranie, tzn. dla kobiet spódnice (długość za kolano) i zasłonięte ramiona oraz dekolt, 
panowie długie spodnie
Olimp - W starożytności Grecy uznawali ją za siedzibę bogów. Mitologiczne opowieści, przepiękne krajobrazy, zbocza 
porośnięte gęstym lasem i dzikimi kwiatami wzbudzają chęć zdobycia tej góry, cena ok. 22 euro/os.
Skiatos - rejs na Wyspę Skiatos, cena ok. 37 euro/os.
Świat wodny  Waterland w Salonikach – to jeden z największych parków wodnych w Europie. Cena ok. 37 euro/os.
* Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby chętnych uczestników

Greckie smaki w rytmie Zorby ...

Czas trwania 12 dni

Wyjazd autokaru z Gdańska w godzinach wczesnoporannych, przejazd przez Polskę i Słowację                                             
do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg. 

1

Program Dzień 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja, 
Zamek Królewski, Most Łańcuchowy, Bazylika św. Stefana, Plac Wolności, Parlament, pomnik Imre Nagya 
(zwiedzanie obiektów z zewnątrz). Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 
5 – 10 euro, nieobowiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Grecji. 

2

Przyjazd do Leptokarii w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, pierwsze świadczenie 
w Grecji - obiad

3

Śniadanie, wykwaterowanie w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, ostatnie  plażowanie, obiad, 
wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych. Przejazd przez  Serbię, Węgry do Wiednia. 

10

Przyjazd do Wiednia w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: reprezentacyjna aleja 
Ring, pałac władców Austrii Hofburg, malownicze uliczki starego Wiednia, neogotycki Ratusz, dom Mozarta, 
Katedra św. Szczepana. Przejazd metrem do Schonbrunn - letniej rezydencji Habsburgów. Spacer po 
zespole pałacowym (dla chętnych wejście do pałacu - cena biletu we własnym zakresie około 12 euro). 
Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 8 euro, nieobowiązkowo). Wyjazd 
w dalszą drogę powrotną.

11

Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, realizacja programu:
„PARTY TIME” – gorące rytmy, najnowsze hity i dobra zabawa. Poczujemy grecki klimat bawiąc się pod 
gołym niebem nad basenem lub w hotelu. Dla chętnych wyjścia na dodatkowe dyskoteki do Leptokarii 
koszt ok. 3-5 euro/os.
„BASENOWE SZALEŃSTWO” – coś dla leniwych – czyli możliwość relaksu „do góry brzuchem” lekko 
unosząc się na basenowej wodzie albo coś dla aktywnych - Aqua Aerobik przy skocznych rytmach muzyki, 
waterpolo 
 „NASZE MAŁE KINO” - wieczory filmowe 
„UROKLIWA LEPTOKARIA” - piesze wycieczki po miasteczku i okolicach, zwiedzimy popularne, turystyczne 
zakątki miasta, podczas spacerów będziemy mieli szansę skosztować wyśmienitych specjałów w licznych 
kawiarenkach i greckich tawernach
 „GRECKIE ANIMACJE” - gry ruchowe: zawody sportowe m.in.  „Starożytne Igrzyska Olimpijskie” - dromos 
(bieg krótki), zapasy (na wesoło), bieg z przeszkodami itp. Na koniec przygotujemy ceremonię zamknięcia 
Olimpiady w postaci spektaklu na miarę wielkiego widowiska. Poza tym: wszelkiego rodzaju gry na wodzie 
i na plaży, turnieje piłki siatkowej, BALONIADA
 „BŁOGIE LENISTWO” – plażowanie i morskie kąpiele pod okiem ratownika
 „W ŚWIETLE KSIĘŻYCA” -  ciepłe greckie wieczory będziemy mogli spędzić na karcianych rozgrywkach, 
rozmowach, w dobry nastrój wprowadzą nas elementy SPA, a ostatniej nocy w Grecji zorganizujemy 
pożegnalny wieczór z lampionami 

3 - 9

Przyjazd do Gdańska w godzinach południowych. Zakończenie wyjazdu12

44 Grecja - Riwiera Olimpijska

Grecja - Riwiera Olimpijska kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



24.06. – 01.07.2017 JM1-1

JM1-2

JM1-3

JM1-4

JM1-5

JM1-6

JM1-7

JM1-8

JM1-9

JM1-10

A 1040

01.07. – 08.07.2017 B 1090

08.07. – 15.07.2017 A 1090

15.07. – 22.07.2017 B 1090

22.07. – 29.07.2017

29.07 – 05.08.2017

05.08. – 12.08.2017

12.08. – 19.08.2017

19.08. – 26.08.2017

26.08. – 02.09.2017

A 1090

B 1090

A 1090

B

A

A

1090

1040

990

TerminSymbol

Transport

Samolot 1100

Cena 

Cena 

Wariant

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1 EUR = 4,4 PLN 

Świadczenia zawarte w cenie

Zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów,  
wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, suchy prowiant,                                         
obiadokolacja), ćwiczenia językowe w terenie, opieka 
pedagogiczna, ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż. 

Dodatkowe informacje

Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji                             
– dopłata 62 PLN, osoba przewlekle chora powinna 
wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych – dopłata 
115 PLN,  gwarancja niezmiennej ceny bez względu na 
koszt paliwa i kursy walut - dopłata 80 PLN (deklarowane 
w dniu zawarcia umowy), dopłata za specjalną dietę 
uczestnika (wegetariańska, bezglutenowa i inne – 
informacja u sprzedawcy) – 120 PLN.

Przelot

Przelot na trasie Warszawa – Malta – Warszawa będzie 
realizowany liniami lotniczymi Air Malta; dopuszczalny 
limit bagażu głównego – 20 kg, bagażu podręcznego                        
- 7 kg. Rozkład lotów i godzina zbiórki będą podane na                  
3 dni przed wylotem. W trakcie przelotu uczestnicy 
dostają kanapkę i małą butelkę wody.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, 
głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke,                                   
w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. 
Rodziny goszczące są sprawdzone i starannie dobrane 
przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby                        
z grupy obozowej, może także gościć młodzież z innych 
krajów. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania: płatki z mlekiem, tosty                        
z dżemem, herbata lub kawa, lunch: kanapka, owoc, woda 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu) 
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, deser, woda.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą

Ważny paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną , zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale.
Kieszonkowe (sugerujemy zabrać ok. 8-10 EUR na dzień)
Koszt wejścia do Katedry św. Jana w Vallettcie (PROGRAM „A”) - ok. 8 EUR.

Dodatkowa obowiązkowa opłata 190 EUR zawiera

16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut, test kwalifikacyjny, materiały do nauki, certyfikat ukończenia 
kursu, transfer z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu), koszt wstępów o realizacji programu zwiedzania.

Wylot na Maltę, transfer z lotniska,  zakwaterowanie.

PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej                
z najładniejszych maltańskich plaż. Koszt                             
wypożyczenia leżaka i parasola - ok. 10 EUR.                                     
Wieczorem - spacer po okolicy.
Zajęcia językowe w klasach, gra terenowa „treasure 
hunt”, ćwiczenia językowe - projekcja filmu w języku 
angielskim i dyskusja, dyskoteka.
Zajęcia językowe w klasach, ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania VALLETTY – stolicy Malty                               
z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim, 
Katedra Św. Jana płatna ok. 8 euro, wieczór integracyjny.
Zajęcia językowe w klasach, ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania SLIEMA – jeden z głównych 
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe                     
i rozrywkowe wyspy.

Zajęcia językowe w klasach, warsztaty językowe, 
zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewod-
nikiem oraz ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
MDINA – malownicze, średniowieczne miasto, dawna 
stolica Malty, współcześnie plan zdjęciowy wielu 
filmów.
RABAT – zwiedzanie Kościoła Św. Pawła, gry i zabawy.
COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę 
położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie                         
na „Błękitnej Lagunie”. (wypożyczenie leżaka 10 euro).

Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania
GOZO – zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym 
przewodnikiem: Dwejra – widok na malownicze Azure 
Window, zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, relaks                        
w Xlendi Bay, wieczorem: spacer i plażowanie.

Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot 
do Polski wg rozkładu.

Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot 
do Polski wg rozkładu.

Zajęcia językowe w klasach ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania.
TRZY MIASTA: Vittoriosa, Cospicua i Senglea, 
zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewod-
nikiem, wieczorem: integracja na plaży.

Zajęcia językowe w klasach, ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania SLIEMA – jeden z głównych 
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe                      
i rozrywkowe wyspy. VALETTA - spacer po stolicy 
Malty. Wieczorem - gry i zabawy.

Zajęcia językowe w klasach, ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania, po południu – plażowanie.
MDINA – wieczorny wyjazd do dawnej stolicy Malty.

Zajęcia językowe w klasach, gra terenowa „treasure 
hunt”, ćwiczenia językowe - projekcja filmu w języku 
angielskim i dyskusja, dyskoteka.

PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej                  
z najładniejszych maltańskich plaż. Koszt                                      
wypożyczenia leżaka i parasola - ok 10. EUR. 
Wieczorem - spacer po okolicy.

Wylot na Maltę, transfer z lotniska,  zakwaterowanie.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

1

2

3

4

5

6

Program “A” Program “B”Dzień 

7

8

Obóz językowy

Malta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem turystów z całego świata. Przyciąga pięknymi 
widokami, ciepłym klimatem oraz krystalicznie czystą wodą. Angielski jest na Malcie jednym z dwóch języków 
urzędowych, dzięki czemu jest to idealne miejsce na doskonalenie swoich umiejętności językowych. Łączymy naukę                        
w renomowanej szkole z wypoczynkiem na najpiękniejszych maltańskich plażach oraz zwiedzaniem najciekawszych 
miejsc na maltańskich wyspach. 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School of English, w grupach 
międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federation of English Language Teaching Organisations Malta). Ośrodek nauczania znajduje się w miejscowości Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE:
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania 
swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejęt-
ności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach 
oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

Obóz językowy

Pobyt 8 dni

45Malta

Malta kategoria wiekowa: 12 - 18 lat

Organizator ATAS Sp. z o.o.



27.06. – 05.07.2017 1550zł 1650zł

04.07. – 12.07.2017 1660zł 1760zł

11.07. – 19.07.2017 1660zł 1760zł

18.07. – 26.07.2017 1660zł 1760zł

25.07. – 02.08.2017

01.08 – 09.08.2017

15.08. – 23.08.2017

22.08. – 30.08.2017

1610zł 1710zł

1610zł 1710zł

1550zł 1650zł

1450zł 1550zł

Termin

Dojazd na obóz

Autokar 400zł

Dojazd własny* 0

Cena 

Cena 

do 31.03 regularna

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP = 5,4 PLN

Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu                      
w Londynie; wiek liczony jest wg roczników):
- 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
- 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku                                     
2001 i wcześniej
Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem                 
do teatru
Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski                                       
– patrz rozkład jazdy.

Dodatkowe opłaty

Pamiętaj aby zabrać ze sobą

- paszport (ważny co najmniej 1 tydzień od daty powrotu) 
lub dowód osobisty, 
- kieszonkowe (sugerujemy ok. 10 GBP na dzień),
- zapas medykamentów, szczególnie jeśli stale bierzesz 
lekarstwa,
- mały podręczny plecak, 
- wygodne buty, 
- ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, parasolkę, 
- nakrycie głowy, 
- ręcznik i kosmetyki, 
- adaptor do kontaktów, 
- napoje i kanapki na drogę (plus. ok. 50 PLN na obiad 
przed granicą polsko – niemiecką oraz śniadanie w drodze 
powrotnej), 
- małą poduszkę.

Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera                
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, 
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwate-
rowana jest w pokojach 2-4 osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następu-
jące posiłki: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 
sok, herbata
lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu)
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

Zakwaterowanie i wyżywienie

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich (miejsce  spotkania z grupą                           
do potwierdzenia z kierownikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany  we wtorek (ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal                       
(ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

Dodatkowe ubezpieczenie

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 62 PLN
- osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: dopłata 115 PLN
- gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: dopłata 80 PLN 

Świadczenia zawarte w cenie

- zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie,
- wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji)
- świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), kończą się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu                     
8. dnia (wtorek),
- ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie, 
- opieka pilota i wychowawców,
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - AXA
- bogaty program zwiedzania,
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim.

Dodatkowe informacje

- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
- prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
- telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu

Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
DOVER – białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover. LONDYN/GREENWICH – Królewski Park, przez 
który przebiega Południk „0”, widok Londynu ze wzgórza Greenwich.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN/WESTMINSTER - spacer obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, London Eye , Muzeum Historii 
Naturalnej.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud's, Oxford Street, Hyde Park, Speaker's Corner, Łuk Marmurowy.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna Horacego Nelsona,                             
Galeria Narodowa, Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, 
opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób niezainteresowanych spektaklem zwiedzanie Narodowej                      
Galerii Portretu.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – ekskluzywne dzielnice Knightsbridge i South Kensing-
ton, Pomnik Księcia Alberta, Royal Albert Hall, Muzeum Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok 
Harrods'a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego, Katedra Św. Pawła.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „najbardziej uroczego zamku 
świata”, ogrodów, labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN - rejs statkiem po Tamizie, przepłynięcie przez Wielką 
Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, zwiedzanie z przewodnikiem Teatru 
Shakespeare'a (The Globe), Galeria Tate Modern, Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, 
ciepły lunch przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, wyjazd do Polski                                  
w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
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Program Dzień 

Program 

Obóz językowy

Obóz Językowy w Londynie to doskonałe połączenie nauki języka angielskiego w praktyce z wyjazdem z bogatym 
programem zwiedzania. Obóz językowy realizujemy z powodzeniem od 16 lat. Długie doświadczenie pozwoliło przygo- 
tować nam kompleksową ofertę, która na obecnym rynku wyjazdów językowych utrzymuje się na pierwszych miejscach 
zainteresowania wśród klientów. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar. 
Podczas obozu  przeprowadzane są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie.
Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie „project in English”, zdobywając informacje 
podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim                                
z osobami zatrudnionymi w muzeach. Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki konwersacji. 

Obóz językowy

Nauka angielskiego, zwiedzanie, zabawa

46 Londyn

Londyn kategoria wiekowa: 13 - 18 lat



23.06 – 03.07.2017 I

II

III

IV

V

1510 zł

30.06 – 10.07.2017 1610 zł

07.07 – 17.07.2017 1690 zł

14.07 – 24.07.2017 1750 zł

21.07 – 31.07.2017 1750 zł

TerminTurnus Cena 

Świadczenia

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, 
ubezpieczenie, opiekę kadry, program, animacje                            
na campingu, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: wycieczki fakultatywnej, kaucji za 
mobil-home /20 €/, bielizny pościelowej /10 €, lub zabrać 
własną /,ewentualnego sprzątania końcowego                                      
- 80 €/mobil-home, dopłat do wyjazdów z poszczególnych 
miast , wycieczki i zajęć fakultatywnych.

Wyżywienie

3 posiłki dziennie /kuchnia polska/. Świadczenia 
rozpoczynają się obiadem i kończą się obiadem. Prowiant 
na drogę powrotną.

Transport

TRANSPORT – autokar LUX, wyjazdy z Krakowa – Katowic – 
bez dopłat,  Warszawa + 120 zł, Wrocław, Rzeszów, Łódź + 
110 zł, Tarnów, Kielce  + 90 zł, Radom, Opole + 100 zł, 
Lublin, Poznań + 140 zł, Częstochowa + 70 zł.

Zakwaterowanie

CAMPING  MAR ESTANG **** - luksusowy camping 
położony 100m od pięknej, piaszczystej plaży,obok 
rezerwatu przyrody. Tylko 10 minut jazdy dzieli camping 
od stolicy regionu Perpignan a niecała godzina jazdy od 
Hiszpanii. Camping posiada wyjątkowo bogatą infrastruk-
turę: park wodny składający się z 3 basenów w tym jeden 
kryty, 3 zjeżdżalnie, 2 jacuzzi, 2 brodziki, teren do gry                           
w petanque, teren multisportowy, korty tenisowe, sala 
fitness, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, dyskoteka, 
centrum handlowe: sklep, piekarnia, artykuły plażowe                    
i prasa, pralnia, restauracja i bary, gabinet lekarski, 
kosmetyczka i fryzjer. Na campingu prowadzone są liczne 
animacje: dyskoteki, aquagym, nauka tańca, możliwość 
uczestnictwa w zajęciach klubu młodzieżowego 
prowadzonego przez francuskich animatorów. Camping 
zobacz na stronie: www.marestang.fr. 

Młodzież mieszka w 6 osobowych mobil-homach z pełnym 
węzłem sanitarnym,  z dwiema wydzielonymi sypialniami, 
/w jednej  łóżko podwójne, w drugiej 2 łóżka pojedyncze/ 
oraz miejscami do spania w salonie. Łazienka                                           
z kabiną prysznicową i WC. Aneks kuchenny jest                                    
w pełni wyposażony. Na zewnątrz drewniany taras ze 
stołem i krzesłami. 

Uwagi

Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna za domki (20 €/osoba). Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, lokatorzy 
zobowiązani są do zapłaty za sprzątanie (80 €/domek). Na basenie na kempingu chłopców obowiązują kąpielówki (szorty 
niedozwolone). Wycieczka fakultatywna do Barcelony .realizowana przy min. 30 osobach chętnych (płatna na 
miejscu).Wyjazd do Wakeparku realizowany przy min. 15 osobach chętnych (płatne na miejscu). Program jest ramowy i 
może ulec zmianie.

Za dodatkową opłatą

Wycieczka autokarowa do BARCELONY, w programie wycieczki: Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, stadion Camp 
Nou /dla chętnych wejście na stadion i do muzeum klubu - płatne dodatkowo ok. 20 €/, na koniec „ Magiczne fontanny”  
– nocny pokaz kolorowych , tańczących fontann do rytmów muzyki. Cena wycieczki 35 €.
WAKEPARK -  Park sportów wodnych na jednym z przybrzeżnych jezior w miejscowości Barcares.Wyciąg zbudowany jest 
na planie zamkniętego pięciokąta o długości 900metrów. Do wyboru  wakeboard, narty wodne, kneeboard, wakeskate. 
Cena 18 €.

Warsztaty językowe

W trakcie jednego z turnusów dla wszystkich chętnych, na kempingu będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne 
z języka francuskiego z polskim lektorem. Termin turnusu zostanie podany na stronie internetowej biura.

Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie Polska, Czechy, Niemcy, Francja.1

Przyjazd na kemping, zapoznanie się z okolicą, zakwaterowanie.2

3

Program Dzień 

Poranny jogging. Po śniadaniu wyjście na plażę – kąpiele w morzu, siatkówka plażowa. Po obiedzie zawody 
piłki nożnej , koszykówki i tenisa stołowego. Wieczorem koncert z muzyką na żywo na kempingu.

4 Po śniadaniu dla chętnych zajęcia sportowe : aquagym na basenie, siłownia lub fitness. Dla pozostałych 
uczestników wyjście na plażę. Po obiedzie wycieczka do Colliour - małe katalońskie miasteczko, gdzie wody 
Morza Śródziemnego łączą się z górskim pasmem Pirenejów, wszystko to razem tworzy niesamowity klimat 
tego miejsca, który w swoich pracach uwiecznili tacy artyści jak Picasso, Derain, Dufy, Chagall, Matisse czy 
Marquet. Wieczorem dyskoteka na kempingu.

5 Poranny jogging. Po śniadaniu zawody pływackie i animacje na basenie. Po obiedzie fakultatywnie 
Wakepark,  dla pozostałych wyjście na plażę, - konkurs rzeźby w piasku. Wieczorem piesza wycieczka do 
centrum miasteczka.

6 Poranny jogging. Po śniadaniu konkurs gry w petanque /francuska gra w kule/, następnie mistrzostwa                   
w zjazdach na zjeżdżalniach wodnych oraz animacje na kempingu. Po obiedzie wycieczka do Perpignan               
– miasta zarówno francuskiego jak i katalońskiego, zwiedzanie : Stare Miasto, Cytadela, Plac de la Loge, 
Ratusz Miejski, katedra Św. Jana z Campo Santo. Czas na zakupy w centrum handlowych . Wieczorem kurs 
tańca prowadzony przez francuskich animatorów, następnie dyskoteka w klubie na kempingu.

7 Fakultatywna wycieczka do Barcelony. Dla osób, które zostają  zajęcia na plaży i basenie oraz                                               
w Klubie Nastolatka.

8 Poranny jogging. Po śniadaniu aquagym na basenie i kempingowe zawody sportowe dla wszystkich 
chętnych. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, dla pozostałych warsztaty muzyczne i teatralne 
organizowane przez francuskich animatorów w Klubie Nastolatka. Na zakończenie turnusu wieczorny, 
specjalny spektakl grupy animatorów w amfiteatrze.

9 Odpoczynek, zabawy, korzystanie z infrastruktury kempingu, plażowanie. Po obiedzie, około godz. 17.00 
wyjazd z kempingu – przejazd w kierunku Włoch.

10 Przyjazd do Włoch. Całodzienna zabawa w parku rozrywki Gardaland /wstęp dodatkowo płatny ok. 26 euro 
– opłata obowiązkowa/. Dalsza jazda przez Włochy, Austrię.

11 Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych.

Langwedocja - Roussillon

Pełna życia kraina w południowo-wschodniej Francji, nad Morzem Śródziemnym. Region ten jest wymarzonym miejscem 
na letni wypoczynek. Wspaniałe piaszczyste plaże, tajemnicze zamki katarów, średniowieczne miasteczka, romańskie 
kaplice, dostarczą turystom niezwykłych wrażeń.

Super camping z aquaparkiem

Czas trwania 11 dni

47Francja - Langwedocja-Roussillon - Canet Plage

Francja - Langwedocja-Roussillon - Canet Plage kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



23.06 – 02.07.2017 1690 zł

Termin Bungalowy

1490 zł

Namioty

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

30.06 – 09.07.2017 1885 zł 1490 zł

07.07 – 16.07.2017 1950 zł 1490 zł

14.07 – 23.07.2017 1995 zł 1490 zł

21.07 – 30.07.2017 1490 zł

28.07 – 06.08.2017 1490 zł

06.08 – 15.08.2017 1490 zł

13.08 – 22.08.2017 1490 zł

Turnus

Zakwaterowanie

Bungalowy:  klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: 
sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym 
wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem 
i krzesełkami  / bielizna pościelowa dodatkowo płatna ok. 
10 €./os/ można zabrać własną/, kaucja zwrotna 20 €/os.

Namioty: 4/6 os z dwuosobowymi  sypialniami, 
wyposażonymi w  materace, stolik i krzesła. Każdy 
uczestnik musi posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy 
wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, o które należy 
dbać podczas pobytu. 

Wyżywienie

3  posiłki  dziennie /kuchnia  polska/  +  prowiant  na drogę 
powrotną/ 3 kanapki + gorący kubek + 1,5 l wody.

Transport

Autokar klasy lux /wc, video, barek/  +  prom ; wyjazdy                     
z miast: Warszawa + 120 zł, Łódź, Rzeszów, Wrocław + 110 
zł, Opole, radom + 100 zł, Lublin, Poznań + 140 zł, Kielce, 
Tarnów + 90 zł, Częstochowa + 70 zł, Bielsko Biała, 
Katowice, Kraków – bez dopłat.

Kadra i opieka medyczna

Rezydent - kierownik, wychowawcy – animatorzy, 
instruktor windsurfingu, na plaży – opieka francuskich 
ratowników. Korzystamy z francuskiej służby zdrowia / 
przychodnia lekarska, która znajduje się obok campingu, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba – szpital miejski w Ajaccio/

Uwaga

Wycieczki fakultatywne wymagają określonej ilości 
uczestników./ok. 20 osób/ Przewoźnik promowy zastrzega 
zmiany w rozkładzie kursów promowych.

Camping Le Sud ***

Położony  w  miejscowości  Porticcio - Ruppione na 
południowym wybrzeżu Zatoki Ajaccio,    25 km od stolicy 
Korsyki – Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio, gdzie 
znajduje się centrum handlowe i centrum sportów 
wodnych. Camping położony jest 150 metrów od pięknej, 
piaszczystej i  strzeżonej  plaży. Camping znajduje się na                  
4 ha zacienionego terenu, jest wyposażony w nowoczesne 
sanitariaty,   supermarket, restaurację z pięknym tarasem 
widokowym. Camping i plażę można zobaczyć na stronie: 
www.camping-le-sud.com.

Program

ZAJĘCIA Z WINDSURFINGU - doświadczony instruktor windsurfingu pomoże wam postawić pierwszy krok na „desce                  
z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności/ deski windsurfingowe należą do wyposażenia obozu/.
NAUKA GRY W PETANQUE /gra w kule/ - jeżeli tylko chcesz możesz dołączyć do zacnego grona pasjonatów tej starej 
francuskiej gry towarzyskiej.
WARSZTATY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zapraszamy do udziału w warsztatach z języka francuskiego, które umożliwią 
wam robienie zakupów w języku Moliera oraz zapytanie o pogodę przystojnego ratownika ! 
WIECZORNE ANIMACJE - konkursy z nagrodami, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki.

Program turystyczny

AJACCIO - wycieczka do stolicy Korsyki, rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte (zwiedzanie domu rodzinnego 
Cesarza Francuzów - gdzie zgromadzone są pamiątki po najsłynniejszym obywatelu Korsyki). Ajaccio - położone nad 
jedną z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi szczytami górskimi, zachowało urok małego, śródziemno-
morskiego miasta, w którym znajduje się wiele pamiątek po Wielkim Cesarzu - muzea i pomniki, które uświetniają 
malownicze place miasta.
PORTICCIO - wyjazd do znanego kurortu, spacer nadmorskim deptakiem gdzie znajdują się atrakcyjne sklepiki,                             
restauracje, bary, możliwość kąpieli i zakupów pamiątek i produktów korsykańskich.
WYJAZD NA SREBRNĄ PLAŻĘ - gdzie warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach. 

Za dodatkową opłatą

WYCIECZKA DO BONIFACIO – port – forteca założony w 833 r. wznosi się 70 m nad przejrzystymi wodami Morza 
Śródziemnego. Na pionowych, wapiennych skałach cypla usadowiły się wielopiętrowe domy. Kręte uliczki przypo- 
minają atmosferę średniowiecza. Jedyna okazja żeby zobaczyć legendarne schody Króla Aragonii. W pogodne dni                
widać oddaloną o 12 km Sardynię. Paul Valery powiedział, że to  „najpiękniejszy koniec świata” - miejsce owiane 
tajemnicą, gdzie na każdym kroku legenda spotyka się z historią. Cena – 30 €/os. W Bonifacio proponujemy rejs                          
statkiem w cenie ok. 12 €/os. 
WYCIECZKA DO PORTO I UNIKALNEGO REZERWATU SKAŁ LES CALANCHES – czerwone, pomarańczowe, szare 
urwiska i iglice to kolejny przykład niezwykłej i dzikiej przyrody Korsyki, miejsce z którego można podziwiać najwyższy 
szczyt Korsyki Monte Cinto. Spacer po Porto - uroczym miasteczku gdzie oprócz renomowanych restauracji znajdują się 
atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, piękna plaża i jedyna wieża genueńska, którą można zwiedzać. Cena - 25 €/os.

Korsyka

,, ...Korsyka została stworzona w siódmym dniu tygodnia, kiedy to zmęczony Pan Bóg nie miał sił wymyślać nowych 
cudów świata. Postanowił więc połączyć najpiękniejsze dotąd stworzone krajobrazy. Wybierał tylko to co wydawało mu 
się najładniejsze:  wybrzeża, pustynie, skaliste góry pokryte śniegiem. Połączył wszystko razem i umieścił na Korsyce. 
Dlatego Korsyka nazywana jest Wyspą Piękności...”/fragment korsykańskiej legendy/.
Korsyka to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bogactwem krajobrazów – 
wszechobecnymi górami, malowniczymi zatokami, złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. Brak przemysłu, 
kryształowo czysta woda i powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na letni wypoczynek.

Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.1

Program ramowy Dzień 

Przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - Bastia, przejazd na camping.2

Śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno lub Savony, dalsza jazda przez Włochy                             
i Austrię.

9

Pobyt/ 8 dni 7 noclegów / na Korsyce, realizacja programu.2 - 8

Jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.10

Wyspa piękności, windsurfing, petanque, nauka francuskiego, animacje

Bungalowy lub namioty

48 Korsyka - Morze Śródziemne

Korsyka - Morze Śródziemne kategoria wiekowa: 12 - 18 lat



06.07. – 16.07.2017 1575

14.07. – 24.07.2017 1575

22.07. – 01.08.2017 1575

30.07. – 09.08.2017 1575

07.08. – 17.08.2017 1575

Termin Cena standard 

HHI/1

HHI/2

HHI/3

HHI/4

HHI/5

Symbol 

Uwagi

Proponujemy zabrać ze sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowe-
go na własne potrzeby + pieniądze na wybrane wycieczki / 
atrakcje fakultatywne -  pieniądze można zdeponować                  
u wychowawców.
Konieczny  paszport lub dowód osobisty, legitymacja 
szkolna oraz karta kwalifikacyjna uczestnika!

Za dodatkową opłatą

Antenki dojazdowe z niektórych miast Polski, ubezpie- 
czenie od kosztów rezygnacji z imprezy przed wyjazdem, 
chorób przewlekłych, wycieczki i atrakcje fakultatywne.

Świadczenia

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie, wyżywienie FB, suchy 
prowiant na drogę powrotną, dodatkowy obiad w dniu 
wyjazdu, kierownika, pilota na trasie, wychowawców, 
transport, ubezpieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, 
bagaż 200 Euro, 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa, 
podatek VAT, + 10 zł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Transport

Autokar: Bydgoszcz  +150 zł, Częstochowa +  60 zł, Gdańsk  
+160 zł,  Katowice, Kraków  – bez dopłat,  Kielce  +  80 zł, 
Lublin + 110 zł, Łódź + 100 zł,  Opole  +   80 zł Rzeszów  +   80 
zł,  Wrocław  + 100 zł, Warszawa  + 120 zł
Przewozy na trasach dojazdowych realizowane są przy min. 
4 osobach 
• transport odbywać się może: busami, PKP, „Polskim 
busem”, „Uni busem”,  „Lux expresem” itp.
• na trasach dojazdowych  (dojazd do autokaru docelowe-
go) uczestnicy przebywają pod opieką konwojentów 
• prosimy o przybycie na zbiórkę ok. 20 min przed 
planowaną godziną odjazdu.

Wycieczki i atrakcje fakultatywne

1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BUDAPESZTU 
W programie: wzgórze Gelerta (Panorama miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół Parlament, spacer                                       
po największym deptaku w Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie najsłynniejszych mostów Budapesztu: Most Wolności, Most 
Łańcuchowy i Most Elżbiety. Przejazd na Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia. 
W programie także rejs statkiem po Dunaju. Cena ok. 8000 HUF.

2. AQUA PALACE 
Kryte kąpielisko zostało wybudowane w Hajduszoboszlo, jako część największego kompleksu basenowego w Europie. 
Kompleks został otwarty w marcu 2010 roku. Kąpielisko ma powierzchnię 15,000 m2, powierzchnia basenów stanowi 1,600 
m2 zapewnia niepowtarzalny urok i wspaniałą atmosferę. Znajdują się tam wyjątkowe baseny tematyczne urządzone                        
w stylu różnych epok  i klimatów. Każdy z nich zachwyca niepowtarzalnymi widokami. Tu zażyjesz kąpieli morskich, 
termalnych, tropikalnych, w grocie, w jaskini lodowej, w Gangesie, kąpiąc się możesz nawet obejrzeć film, wiele uciechy                     
i zabawy będzie Cię czekać na basenie ze zjeżdżalniami. Cena biletu ok. 4000 HUF, wejście po godzinie 17.00 - ok. 3000 HUF.

3. AQUAPARK 
Aquapark stanowi samodzielną jednostkę na terenie kompleksu basenowego. Wejście do Aquaparku jest możliwe 
wyłącznie z terenu kompleksu basenowego. Wstęp opłacany jest dodatkowo.  Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci            
od 12 roku życia. Aquapark extra - całodniowy bilet na duże zjeżdżalnie - cena ok. 3800 HUF, 
popołudniowy bilet od godz. 16:00, cena  ok. 2900 HUF.  Aquapark standard - całodniowy bilet na mini zjeżdżalnie ok.  2500 
HUF, popołudniowy bilet od godz. 16:00 - ok. 1900 HUF.
UWAGA! Ceny wstępów Aqua Palace i Aquapark są orientacyjne /ceny na rok 2017r w sezonie wysokim będą 
podawane przez Hungarospa dopiero końcem czerwca.

Wyjazd wg. rozkładu jazdy w godzinach wieczornych,  przejazd przez Słowację.1

Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych; zakwaterowanie w pokojach 
ok. godziny 14:00;  pierwsze świadczenie - obiad. Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo (9 dni). 
W programie: 
• zabawa, wypoczynek i plażowanie w basenach Hotelu Thermal Victoria
• pobyt na basenach termalnych (3 wstępy na kąpielisko / Hungarospa)
• zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki 
• zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami
• piesze wędrówki po węgierskim kurorcie
• dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, pikniki)
• dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych

2

Program Dzień 

Program 

Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę powrotną; 
wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację

10

Powrót do Polski w godzinach rannych.11

Wyżywienie

Podczas pobytu 3 posiłki dziennie, dodatkowy obiad w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

Zakwaterowanie

Hotel  THERMAL VICTORIA *** położony w Centrum miasta w pobliżu kąpieliska termalnego „Hungarospa”. Zakwate-
rowanie w pokojach 3, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem, bezpłatne wi-fi  w holu przy recepcji. 
Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny  oraz  dwa termalne  baseny wewnętrzne. 
Sportowe zaplecze hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko do koszykówki, plac zabaw. 

Hajduszoboszlo

Światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni. Obejmuje 13 basenów z mnóstwem 
atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztucznymi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pływacki                
o wymiarach olimpijskich, basen z trampoliną oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość 
wypożyczenia łodzi czy skuterów wodnych Największą popularnością cieszą się basen z falą i basen z bąbelkami oraz 
kompleks rekreacyjny przypominający swym wyglądem Morze Śródziemne. Kompleks jest największym tego typu 
obiektem w Europie Środkowej. Piaszczysta plaża, statek piracki, latarnia morska i drzewa palmowe sprawiają, że panuje 
tu śródziemnomorska atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua Park z czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną 
dziurą, szaloną rzeką itp.  Hajduszoboszlo latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy, a miasto jest dosko- 
nale przygotowane na ich przyjęcie. Oprócz basenów można korzystać z krytej pływalni, kortów tenisowych, mini golfa, 
stołów do tenisa stołowego, boisk sportowych, saun i siłowni. http://www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu/

Magiczny świat basenów Hungarospa

Pobyt 11 dni
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30.06 – 09.07.2017 

07.07 – 16.07.2017 

14.07 – 23.07.2017 

21.07 – 30.07.2017 

28.07 – 06.08.2017 

1695

1695

1695

1695

1695

Termin Cena (do 18 lat)

1785

1785

1785

1785

1785

Cena (powyżej 18 lat)

I

II

III

IV

V

Turnus

Za dodatkową opłatą

WYCIECZKA DO MOSTARU, połączona z kąpielą po 
drodze w malowniczych Wodospadach Kravice,                                  
z  krystalicznie czystą wodą, położonych wzdłuż rzeki 
Trebiżat. W Mostarze zobaczymy m.  inn. Stary Most - jeden 
z najstarszych mostów kamiennych w Europie, wpisany na 
listę UNESCO. Cena wycieczki ok. 20 €/osoby.

Transport

Autokar, wyjazdy z miast: Warszawa + 120 zł, Łódź, 
Rzeszów,  Radom, Wrocław + 110 zł, Opole+ 100 zł,  Lublin, 
Poznań + 140 zł, Kielce, Tarnów + 90 zł, Częstochowa                        
+ 70 zł, Bielsko Biała, Katowice, Kraków – bez dopłat.

Świadczenia

ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w Hotelu Zenit***
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na                           
drogę powrotną.
TRANSPORT: autokar /klimatyzacja, wc, barek, video/
UBEZPIECZENIE: KL, NNW i bagaż  /AXA S.A./
KADRA: kierownik, wychowawcy, ratownik, miejscowa 
opieka medyczna.

Zakwaterowanie

HOTEL ZENIT*** to nowoczesny obiekt, położony nad 
samym morzem, przy plaży, w otoczeniu wspaniałej zieleni. 
Miejsce gwarne i pełne życia. Hotel oferuje ładnie 
urządzone, 3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 
i balkonem. Hotelowa restauracja serwuje wyśmienite, 
urozmaicone posiłki. Do dyspozycji uczestników: kryty 
basen ze słodką wodą /wymiary: 25m x 12m/, restauracja, 
kawiarnia, bar kawowy, cukiernia, piekarnia, korty tenisowe, 
kompleks boisk sportowych /siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna/, bilard, siłownia, sauna, muzyka na żywo                                    
w hotelowym amfiteatrze, codzienne animacje i dyskoteki. 
Hotel zobacz na stronie: www.hotel-zenit.com.

Program

WYCIECZKA DO DUBROWNIKA - zwiedzanie z przewodnikiem miasteczka położonego na południu Chorwacji, jego 
starówka wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uważane jest za najpiękniejsze miasto w Chorwacji, nic 
więc dziwnego że wiele osób nazywa je „perłą Adriatyku”.

REJS STATKIEM turystycznym po morzu.

Plażowanie i kąpiele w morzu.

Korzystanie z krytego basenu w hotelu, aqua aerobik. 

Udział w hotelowych animacjach.

Zabawy na plaży, jogging po plaży.

Rozgrywki sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton.

Klub rozrywki: zabawa przy muzyce na żywo, zabawy integracyjne, kalambury.

Codziennie super dyskoteki.

Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych, przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.1

Przyjazd do Neum, zakwaterowanie w hotelu, spacer po miasteczku. Obiadokolacja i nocleg.2

Program ramowy Dzień 

Program 

Przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.10

Śniadanie, pakowanie, ostatni spacer po miasteczku. Obiad + prowiant na drogę powrotną. Wyjazd do 
kraju. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację.

9

Pobyt w Neum /8 dni, 7 noclegów/ realizacja programu, odpoczynek, zabawy, korzystanie z infrastruktury 
hotelu, zabawy z animatorami hotelowymi.

2 - 9

Neum

Miejscowość położona ok. 60 km od Dubrownika, jedyne miasto w Bośni i Hercegowinie z dostępem do Morza Adriatyc- 
kiego, z łagodnym klimatem i bajkowymi pejzażami, tu występuje największa ilość słonecznych dni w roku. Na wąskich 
uliczkach, nawet w najbardziej upalne dni, można poczuć orzeźwiający powiew Adriatyku. W Neum znajduje się wiele 
niedrogich sklepów, uroczych tawern, barów, kawiarni i dyskotek.

Bośnia i Hercegowina

Górzysty kraj zaliczany do najbardziej unikatowych i kulturalnie najbarwniejszych terenów Europy. Góry Dynarskie 
powodują, że drogi są kręte, a widoki przepiękne. Bośnia i Hercegowina to jeden z najpiękniejszych regionów 
turystycznych świata. Miejsce gdzie błękit morza, urocze zatoki, przylądki i malownicze wyspy zachwycają bujną 
roślinnością, figowce, drzewa cyprysowe i palmy nadają wybrzeżu niepowtarzalny charakter.

Wymarzone wakacje, super ośrodek.

Pobyt 8 dni
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Bośnia i Hercegowina - Neum kategoria wiekowa: 13 - 17 lat



IMPREZY  FAKULTATYWNE – MORZE  BAŁTYCKIE
PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK”

Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki 
górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany 
ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego. W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, 
bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie, oraz prowiant.www.heide-park.de. Cena: 200 zł + ok. 30 EURO na wstęp.

PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS”

Czas trwania: ok. 16 godzin. Wyjazd z miejsca zakwaterowania w godzinach rannych. Przejazd do Tropical Islands – niepowtarzalny, największy w Europie świat rozrywki i wypoczynku: 
największy w Europie las tropikalny, kompletna wioska tropikalna, białe plaże, laguny, kąpiel w morzu, najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna. Posiłek na terenie Parku w 
cenie biletu. Powrót do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich 
atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie, oraz prowiant.www.tropical-islands.de. Cena: 180 zł + ok. 30 EURO na wstęp.

„CESARSKIE KĄPIELISKA” HERINGSDORF - AHLBECK - ŚWINOUJŚCIE

Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku 
(wymagane 10 EURO na wstęp), spacer po najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahl-becker 
Hof; Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam. www.kaiserbaeder-auf-usedom.de Cena: 60 zł + ok. 10 Euro na wstęp.

KOPENHAGA – MOST ORESUND – SZWECJA

Przejazd do Rostocku, przeprawa promowa, przejazd do Szwecji przez jedno z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – Qresundsbro (tunel, sztuczna wyspa, most ok. 17 km), 
przejazd do Malmö, pokazanie najciekawszych miejsc stolicy południowej Szwecji, powrót do Danii, w Kopenhadze obejrzenie pomnika bogini Geofon, odprawy warty Gwardii 
Królewskiej, zwiedzanie Kościoła Marmurowego, spacer po najdłuższym w Europie Północnej deptaku (znanych z najmodniejszych sklepów, występów artystów), Cena 250 zł + 
obowiązkowo 12 euro oraz dla chętnych 15 euro na ew. rejs statkiem.

OCEANARIUM W STRALSUNDZIE

Fascynująca podwodna przygoda czyli wycieczka do nowootwartego najnowocześniejszego w Europie Oceanarium w Stralsundzie, gromadzącego ok. 7000 tysięcy gatunków zwierząt 
i roślin morskich.  Obejrzeć można ssaki morskie, akwaria z ławicami ryb, fascynujący świat głębokich mórz, 5 ciekawych wystaw tematycznych (wystawa „wizyta u morskich gigantów”, 
sprawia ze zwiedzający mają wrażenie jakby przebywali w głębinach, odczucia potęgują dobiegające z głośników odgłosy gigantów). W specjalnych salach można skorzystać z interakt-
ywnych urządzeń służących do zabawy i nauki.  Atrakcją jest tunel pod akwarium, po fascynującej podwodnej podróży zwiedzanie Starego Miasta Stralsundu, wpisanego na listę 
UNESCO, po drodze zapoznanie się z legendami i historią Wyspy Uznam;  cena 160 zł + ok. 15 euro.




	katalog_harctur_4
	katalog_harctur_4
	01-okladka
	katalog_harctur_4
	02-reklama-energylandia
	03_str3d
	04-05_katalog17-pogorzelica-manta-print8
	06-07_katalog17-jastrzebiaa2-print2
	08-09_katalog17-darlowkoo2-print5
	10-11_katalog17-nowecinn2-print4
	12_katalog17-wladyslawowoo-print3
	13_katalog17-leba-wladyslawowo-2oferty-print2
	14_katalog17-mrzezynoo2-print2
	15_katalog17-niechorzee6-print2
	16_katalog17-pogorzelica-dziejba-lesna3-print2
	17_katalog17-dabkii2-print2
	18_katalog17-rewall-print2
	19_katalog17-spalaa2-print2
	20-21-katalog17-szkll2-print4
	22-23_katalog17-korbielow-print4
	24_katalog17-muszyna-print4
	25_katalog17-bieszczadyy-solina-print4
	26_katalog17-male-ciche-print2
	27_katalog17-duszniki-print2
	28_katalog17-rejs2-print2
	29_katalog17-adriatyckaa2-print3
	30-31_katalog17-austria-print5
	32_katalog17-rimini - MARIKA-print4
	33_katalog17-wlochy-rimini-naica-print2
	34_katalog17-wlochy-gardaland-print3
	35_katalog17-bulgaria-mak-print3
	36_katalog17-bulgaria-holiday-print3
	37_katalog17-bulgaria-teen-palace-print3
	38_katalog17-bulgaria-vigo-print3
	39_katalog17-hiszpania-paryz-print4
	40_katalog17-hiszpania-samba-print3
	41_katalog17-hiszpania-blanes-print3
	42_katalog17-hiszpania-2oferty-print3
	43_katalog17-chorwacja-print2
	44_katalog17-grecjaa-print3
	45_katalog17-maltaa-print4
	46_katalog17-londynn-print3
	47_katalog17-francja-print3
	48_katalog17-korsyka-print3
	49_katalog17-wegryy-print2
	50_katalog17-bosnia-print
	51_katalog17-reklama-print
	52_reklama_axa




