
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy GRECJA

Termin imprezy 25.07-04.08.2013

Data wyjazdu W nocy z 24 na 25.07.2013 r.  

Miejsce zbiórki KOSZALIN, zbiórka na Dworcu PKP przy kasie nr 1 ICC, pociąg TLK 56500

Godzina zbiórki 23:00

Dane konwojenta Musiał Katarzyna 606-678-834 

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Odjazd pociągu TLK 56500 z Koszalina do Wrocławia godz. 23:37, odjazd pociągu z Wrocławia do Katowic 
godz. 09:54, odjazd autokaru z Katowic godz. 14:00

Data powrotu 05.08.2013 r.  

Planowana godzina 
powrotu KOSZALIN, godz. 08:13

Dane konwojenta Do Stargardu Szczecińskiego – Chadaś Stanisław 668-352-285
Od Stargardu Szczecińskiego - Musiał Katarzyna 606-678-834 

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Przyjazd autokaru do Katowic ok. godz. 19:00, odjazd pociągu z Katowic do Stargardu Szczecińskiego 
godz. 20:11,odjazd pociągu TLK 85102 ze Stargardu do Koszalina godz. 06:32, przyjazd do Koszalina 
5.08.2013 r. godz. 08:13 – odebranie dziecka z pociągu   

Adres placówki 
wypoczynku

WĘGRY - Budapeszt - Hotel Oriental 1135 Budapest, Fáy utca 61. Telefon:+36 30 9018738
GRECJA – Leptokaria - Hotel Aleksander Plaka Litochoro 2 60063Leptokaria GR 
WĘGRY - Csongrád megye - H-6764 Balástya , Felszabadulás u. 4,

Kierownik kolonii Dzieniszewska Jolanta 664-924-926
Tel. awaryjny 
(transport krajowy) Maciej Kozakiewicz  tel. 697 050 702 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu i powrotu)

Uczestnik 
wypoczynku powinien 
zabrać ze sobą:

paszport lub tymczasowy dowód osobisty (ważny min. 3 miesiące od daty zakończenia kolonii), 

wypełnioną kartę kolonijną, jeżeli nie została wcześniej przekazana do biura, ważną legitymację szkolną, 

odzież na zmianę, obuwie i strój sportowy, bieliznę osobistą, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem ochronny z 

filtrem, tabletki na chorobę lokomocyjną (indywidualnie), suchy prowiant na drogę dojazdową, kieszonkowe na 

własne wydatki (nasza sugestia 60-80 EUR). 

Wydatki programowe: komunikacja miejska w Budapeszcie, przewodnik w Budapeszcie – 14 EUR,  kaucja 

zwrotna w hotelu – 15 EUR.

Informacja o 
wycieczkach 
fakultatywnych 

- wycieczka na OLIMP – 23 EUR

- ATENY – wycieczka autokarowa – cena 43 EUR

- METEORY – wycieczka autokarowa do słynnych „wiszących” klasztorów – cena 33 EUR

- wycieczka na wyspę SKIATHOS – 42 EUR 

Uwagi dodatkowe
Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych w autokarze prosimy 
o dostosowanie bagażu głównego do wagi max. 18 kg. 

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net



www.kolonieiobozy.net


