
MAZURY - Węgorzewo

rejsy żeglarskie, rejsy szkoleniowe, obóz żeglarsko - paintballowy

Warszawa

Zbiórka uczestników w niedzielę 30.06.2013 na parkingu szutrowym przy Dworcu PKP 
Warszawa Wschodnia, od strony ulicy Kijowskiej o godzinie 11.30. Odjazd autokaru o 
godzinie 11.30. 

Opiekunami uczestników będą Pani Barbara Daros (501795751 - przyjedzie z 
uczestnikami autokatem z Łodzi) oraz Pan Paweł Kaczor (664172015 - przyjedzie 
pociągiem z Krakowa o godzinie 11.27). W przypadku opóźnienia dojazdu pociągu z 
Krakowa lub autokaru z Łodzi prosimy o cieprliwość.

Telefony będą aktywne w dniu wyjazdu.
Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy pod dowrzec PKP Warszawa 
Wschodnia 16-17.

Gdańsk

Zbiórka uczestników w niedzielę 30.06.2013 na dworcu PKP Gdańsk Główny na peronie z 
którego odjeżdża pociąg relacji Szczecin Główny - Białystok (TLK 81104) o godzinie 
15.00. Odjazd pociągu o godzinie 15.36. 
Opiekunem uczestników będzie Pani Iwona Marczycha (793124996 - telefon będzie 
aktywny w dniu wyjazdu), która będzie jechała pociągiem z uczestnikami ze 
Szczecina. Na 20 minut przed wjazdem pociągu prosimy o kontakt telefoniczny z 
pilotem w celu ustalenia wagonu, w którym znajduje się cała grupa. Każdy uczestnik 
musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika. 

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Gdańsk Główny o 
godzinie 13.35.

DOJAZD WŁASNY 

Prosimy o dowiezienie uczestnika w dniu rozpoczęcia imprezy 30.06.2013 - niedziela 
w godzinach 14 - 16, do PORTU ośrodka Róża Wiatrów (11 - 600 Węgorzewo, ul. 
Wodociągowa 1). 

Osoba kontaktowa w miejscu wypoczynku - Piotr Czechowski 507774622. 

Telefon alarmowy  (+ 48) 794 385 120 
Od 30.06 do 1.09.2013 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli 
pomocą w sytuacjach awaryjnych związanymi z wyjazdami naszych klientów na obozy 
wakacyjne. Jednocześnie informujemy, że osoba dyżurująca nie udziela informacji o 
ofercie oraz realizacji programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biura 
na numery stacjonarne.

Zobacz również:

http://www.kolonieiobozy.net/co-zabrac-na-rejs

http://www.kolonieiobozy.net/obozy-zeglarskie-czeste-pytania

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy!

www.kolonieiobozy.net
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