
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy Wisła – programy Odkrywcy Wiednia i Budapesztu, Can You Dance, Aqua & Travel

Termin imprezy 16-27.07.2013 r.

Data wyjazdu W nocy z 15 na 16.07.2013 r. 

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

 Godzina zbiórki 23:00

Dane konwojenta Chadaś Henryka 605-634-069

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Odjazd pociągu TLK 56500 z Koszalina do Wrocławia godz. 23:37, odjazd pociągu TLK 73102 z Wrocławia do 
Katowic godz. 09:54, odjazd autokaru z Katowic godz. 16:30, przyjazd do ośrodka ok. godz. 18:30

Data powrotu 27.07.2013 r. 

Planowana godzina 
powrotu KOSZALIN,  godz. 23:21

Dane konwojenta Do Stargardu Szczecińskiego Chadaś Henryka 605-634-069
Od Stargardu Szczecińskiego Sobiech Irena 508-058-432)

Szczegóły dotyczące 
transportu 

Wyjazd z ośrodka ok. 08:30, przyjazd do Katowic godz. 10:30, odjazd pociągu TLK 38100 z Katowic do 
Stargardu Szcz. godz. 12:44, odjazd pociągu Regio 89128 ze Stargardu do Koszalina godz. 21:28, przyjazd do 
Koszalina godz. 23:21 – odebranie dziecka z pociągu 

Adres placówki 
wypoczynku

BESKIDY
ul. Wypoczynkowa 10  43-460 Wisła
tel./fax: 0048 33 855 20 13

Kierownik kolonii Szczepkowska Bożena 600-174-133

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, podręczny plecaczek, kurtkę przeciwdeszczową, odzież na zmianę, wygodne obuwie na grubej 

podeszwie i strój sportowy, bieliznę osobistą, strój kąpielowy + klapki, nakrycie głowy, krem ochronny z filtrem, tabletki na 

chorobę lokomocyjną (indywidualnie), kieszonkowe na własne wydatki. Wydatki programowe: programy Odkrywcy 

Wiednia i Budapesztu oraz Can you dance -  Budapeszt 1400 HUF (ok. 22 zł), program Aqua & Travel – Budapeszt 

1400 HUF (ok. 22zł) + wstęp na Tropikanę w Hotelu Gołębiewski  15 zł osoby do 12 roku życia, 30 zł osoby powyżej 12 

roku życia 

Informacja o 
wycieczkach 
fakultatywnych 

Na Praterze (wesołe miasteczko) w Wiedniu przejazd karuzelą kosztuje od 3 do 5 EUR. Główna atrakcja 

Młyńskie Koło płatna 5 EUR. 

Uwagi dodatkowe
Ze względu na małą pojemność luków bagażowych w autokarze prosimy o ograniczenie bagażu. 
Uczestnik powinien mieć taki bagaż, który sam będzie w stanie nieść. Konwojenci, kadra będą
oczywiście pomagać w miarę możliwości.

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net


