
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy Programy :Karpacz Travel &Fun , Karpacz Tropical , 
Karpacz smyki programy  : Magia czary i ja, Bajkowe Królestwo, Wakacje z 
Pasją 

Termin imprezy 15.07-26.07.2013

Data wyjazdu 15.07.2013

Miejsce zbiórki Warszawa Centralna , Dworzec  PKP zbiórka holl główny przy zejściu na perony , 
przy schodach 

Godzina zbiórki 08:50

Dane konwojenta Alicja Leczycka tel. 606 181 897

Szczegóły dotyczące transportu 
Godz. 9:30  Warszawa Centralna odjazd pociągu TLK 16103 do Wrocławia  . 
Wrocław –Karpacz Autokar 

Data powrotu 26.07.2013

Godzina przyjazdu 17:50 przyjazd pociągu 

Dane konwojenta Alicja Leczycka tel. 606 181 897 (w pociągu) 

Szczegóły dotyczące transportu Warszawa Centralna , Dworzec PKP . Odebranie dziecka z pociągu TLK61102 
(wagon 16 )

Adres placówki wypoczynku
Dom Wypoczynkowy Admirał 
ul. Granitowa 4, Karpacz  tel. 75/461 64 74

Kierownik kolonii PIOTR NIEMCZYNOWICZ TEL. 692 479 475

Koordynator transportu Maciej Kozakiewicz tel. 697 050 702 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu/powrotu)

Uczestnik wypoczynku powinien 
zabrać ze sobą..

-paszport lub dowód , legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (jeżeli 
nie była oddana w biurze),
-strój kąpielowy, ręczniki i środki toaletowe, wygodne obuwie sportowe , podręczny 
plecaczek, kurtkę przeciwdeszczową, klapki, nakrycie głowy i kremy ochronne
-sugerowane kieszonkowe na własne wydatki programy Travel&Fun oraz 
Tropical 160 zł,15 EUR, 200 Koron Czeskich
-sugerowane kieszonkowe na własne wydatki programy Smyki : Magia Czary i 
ja, Bajkowe Królestwo, Wakacje z pasją 160 zł, 200 Koron Czeskich

-obowiązkowe wydatki programowe oferta Karpacz Travel&Fun  : bilet wstępu 
Aqua Park BABYLON 320 KC (korony czeskie), 15 EUR (osoby korzystające z 
Parku rozrywki Prater w Wiedniu )
-obowiązkowe wydatki programowe oferta Karpacz Tropical :25,50 EUR bilet 
wstępu Tropical Island (dodatkowo dla chętnych zjeżdżalnia wieżowa 4 EUR)

Będzie możliwość zakupu waluty na granicy (korony czeskie).
 Ze względu na małą pojemność luków bagażowych w autokarach  prosimy o 
ograniczenie i dostosowanie bagażu do wagi max 18 kg. 

 
Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy!

www.kolonieiobozy.net


