
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy SŁOWACJA Jasenska Dolina Programy: ODKRYWAMY 3 STOLICE, ARTYŚCI-TURYŚCI

Termin imprezy 12-22.07.2013

Data wyjazdu 12.07.2013 r. 

Miejsce POZNAŃ, Dworzec  PKP – dosadzenie dziecka do pociągu TLK 83100

Godzina 08:17 – przyjazd pociągu na peron 

Dane konwojenta Czelna-Wiatr Martyna 504-224-946

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Odjazd pociągu TLK 83100 z Poznania do Katowic godz. 08:35, odjazd autokaru z Katowic godz.16:30, 
przyjazd do ośrodka ok. godz. 21:00

Data powrotu 22.07.2013 r.

Dane konwojenta Chadaś Stanisław 668-352-285

Planowana godzina 
powrotu POZNAŃ, godz. 19:04

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Wyjazd autokarem z ośrodka ok. 06:00, przyjazd do Katowic ok. godz. 10:00, odjazd pociągu TLK 38100 z 
Katowic do Poznania godz. 12:44, przyjazd do Poznania godz. 19:04 – odebranie dziecka z pociągu
UWAGA!!! PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE. KONWOJENT Z GRUPĄ JEDZIE DALEJ.

Adres placówki 
wypoczynku

Penzion "Brest" Jasenska Dolina 
tel. 00 421 43 429 7600

Kierownik kolonii Glińska Danuta tel. w kraju 668-971-953, 
tel. na Słowacji 00421 918 270 744 (działa podczas pobytu w ośrodku)

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, wypełnioną kartę kolonijną, jeżeli nie została wcześniej 

przekazana do biura, ważną legitymację szkolną, wskazana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

odzież na zmianę, bieliznę osobistą,  kurtkę nieprzemakalną, strój kąpielowy + klapki, nakrycie głowy,  

wygodne obuwie na grubej podeszwie, ręczniki i środki toaletowe, krem ochronny z filtrem, tabletki na 

chorobę lokomocyjną (indywidualnie), kieszonkowe na własne wydatki.

wydatki programowe: wstęp do Aqua World w Budapeszcie 2200 HUF (ok. 33 zł) – prosimy przygotować 

walutę polską 

Informacja o 
wycieczkach 
fakultatywnych 

Wiedeń – wesołe miasteczko Na Praterze przejazd karuzelą kosztuje od 3 do 5 EUR. Główna atrakcja 
Młyńskie Koło płatna 5 EUR. 
TATRALANDIA – największy park wodny na Słowacji  - 90 zł + 17 EUR

Uwagi dodatkowe W kantorze na granicy w dniu wyjazdu będzie możliwość wymiany złotówek na forinty (waluta 
węgierska).

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net


