
AGENDA WYJAZDU  

KOLONIA / OBÓZ SYCYLIA
Włochy OITS 01/13

TERMIN 06.07- 18.07.2013
MIEJSCE ZBIÓRKI Wg miejsc wyjazdu podanych przy trasie  ZAGRANICA – patrz katalog str.36

Program realizowany wg trasy „Z”
GODZINA Wg trasy zagranica – patrz katalog str.36

 Program realizowany wg trasy ” Z” z modyfikacjami

ADRESY
BAZY NOCLEGOWEJ

Hotel Lorella  we Fiuggi , via vecchia fiuggi  160  tel . 0775.51.59.27
Pobyt: Wioska Turystyczna 3* Alkantara w Giardini Naxos , contrada pietre nere ,  
tel. 0942.576.031.
Hotel Belmondo w Chiusi, s.s 146  km. 10 , Macciano Chiusi  0578.27.41.23.

DATA POWROTU 18.07.2013 około  godz. 09.00 - 11.00 planowane  przekroczenie granicy Polski  

KIEROWNIK
kolonii  / obozu Hanna Jaworska

INFORMACJE 
DODATKOWE

- 1-szy dzień – nocleg Czechy, obiadokolacja i śniadanie
- nie ma 2-go dnia kolacji, 3-go dnia śniadanie w formie suchego  
prowiantu 
- 4-go dnia przyjazd na Sycylię  na obiadokolację
- droga powrotna: posiłek w formie suchego prowiantu  
zapewniony przez organizatora  12-go dnia
- posiłki na terenie Polski opłacane są przez uczestników
Proszę wziąć koniecznie : 
- paszport i legitymację szkolną 
- strój kąpielowy
- krem do opalania z filtrem
- obuwie i strój sportowy
- nakrycie głowy

Wydatki programowe (obligatoryjne) opłacane indywidualnie przez  
uczestników obozu wynoszą około 90  euro. 
Nieobowiązkowe kieszonkowe wg własnego uznania ( sugestia min. 50 euro)

KOORDYNACJA DOWOZÓW NA TERENIE KRAJU
W dniach wyjazdów i powrotów grup z kolonii i obozów zagranicznych
czynne będą telefony koordynatorów transportu:
0601-610-208, 0601-748-206. 

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

SPRAWY ZWIĄZANE Z KADRĄ
Kontakt w sprawach związanych z pracą kadry: 662-212-443
UWAGI DOTYCZĄCE KONTAKTU Z  DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZA GRANICĄ

Telefony komórkowe
Przypominamy: aby móc korzystać z telefonu komórkowego należy włączyć usługę roamingu. Stawki za 
tego typu połączenia są dostępne u operatorów. 

UWAGA OGÓLNA 
 Oznaczenie głównego autokaru na program SYCYLIA   -  nr 8  

www.kolonieiobozy.net



ODJAZDY Z POSZCZEGÓLNYCH MIAST W POLSCE

Gdańsk ul.Rajska 6 - dojście do budynku NOT 00:50
Koszalin Parking przed PKO i BGŻ naprzeciwko Dworca PKP 02:20
Kraków Parking przy PTTK, ul. M. Kopernika 06:00
Lubin Stacja Paliw, parking przy McDonald's, ul. Piłsudzkiego 09:00
Olsztyn Dworzec Autobusowy, stanowisko 11 00:10
Poznań Dworzec Letni, ul. Dworcowa 07:00
Tarnów ul. Kościuszki, parking przed motelem Tarnovia 04:00

UWAGA: Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowaną godziną odjazdu. 
Jakiekolwiek zmiany miejsc wsiadania bez zgody organizatora są niedopuszczalne. 
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