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UWAGA KONKURS!!!
Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie z wakacji. 
I nagroda: bezpłatny udział w kolonii lub obozie w roku 2013
II nagroda: cyfrowy aparat fotograficzny
III nagroda: książka o tematyce podróżniczej
Czekamy na zdjęcia (na płycie CD) do 15 września 2012. Ogłoszenie wyników 
31 października 2012. 
Regulamin konkursu dostępny w biurze.

KONKURS

FOTOGRAFICZNY

2011
WSPOMNIENIA Z WAKACJI

UTRWALONE W KADRZE.



SAM ZBIERZ GRUPĘ

JEŚLI LUBISZ PODRÓŻE I JESTEŚ

AKTYWNY TO SKRZYKNIJ RODZINĘ,
ZNAJOMYCH I RZUĆ IDEĘ WSPÓL-
NEGO POZNAWANIA ŚWIATA W

TWOJEJ SZKOLE. ZAINTERESUJ TĄ

IDEĄ SWOJEGO OPIEKUNA, WY-
CHOWAWCĘ, TRENERA, DYREKTORA

SZKOŁY. SPRÓBUJMY RAZEM TWO-
RZYĆ GRUPY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY

SWÓJ WŁASNY PROGRAM LUB

BĘDĄ DOŁĄCZONE DO INNYCH

PODOBNYCH GRUP. OFERUJEMY

ATRAKCYJNE WARUNKI

WSPÓŁPRACY, CAŁE SWOJE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
LOGISTYKĘ, PRZYGOTOWANIE

PROGRAMÓW, WRESZCIE SPRAWNE

PRZEPROWADZENIE IMPREZY. 
NIE PONOSISZ ŻADNEJ ODPOWIE-
DZIALNOŚCI, GDYŻ WSPÓŁDZIAŁASZ

Z KONCESJONOWANYM ORGANIZA-
TOREM TURYSTYKI. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

SPOŁECZNOŚĆ
Chcesz być na bieżąco z promocjami 
i konkursami??? 
Dodaj naszą stronę na Facebook’u do
ulubionych. Sprawdź na 
www.facebook.pl/MaszWakacje 
Zapraszamy również na: 
www.kolonieiobozy.net 
- najlepsze propozycje wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży,
www.YetiClub.pl 
- rodzinne wyjazdy narciarskie, 
szkolenia, przedszkola narciarskie.
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CO NAS WYRÓŻNIA? DZIESIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH

WARTO KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG:
1.Wakacje z nami to prawdziwa przygoda.
2.Nasze kolonie i obozy cechuje bogaty program. Zależy nam, by uczestnicy wy-

jazdów wracali nie tylko zrelaksowani, ale również bogatsi o wiedzę na temat
historii, kultury i obyczajów regionów, w których wypoczywali.

3.Nie mamy żadnych ukrytych kosztów. Przy każdym programie napisane jest co
zawiera cena.

4.Starannie dobieramy kadrę pedagogiczną, kierowników, pilotów i kierowców
autokarów, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników.

5.Posiadamy długoletnią praktykę w organizacji kolonii i obozów dla dzieci i mło-
dzieży.

6.Oferty kolonii i obozów przygotowały cztery biura - cztery biura to cztery razy
więcej doświadczeń (w sumie aż 74 lata) a także pełna stabilność finansowa.

7.Stworzyliśmy bogatą siatkę połączeń antenowych, umożliwiającą wyjazdy prak-
tycznie z każdej miejscowości w Polsce.

8.Należymy do Polskiej Izby Turystyki i posiadamy stosowne rekomendacje.
9.Zaufało nam już ponad 124 017 klientów.
10.Radość podróżowania i poznawania świata - to podstawa naszej działalności.

każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać: paszport
ważny 6 miesięcy od dnia wyjazdu lub w przypadku wyjazdu do krajów Strefy
Schengen, dowód osobisty. Brak kontroli granicznej w Strefie Schengen w żadnym
wypadku nie zwalnia z konieczności posiadania w/w dokumentów.

zatrudniana przez nas kadra składa się z osób posiadających odpo-
wiednie i udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne  oraz doświadczenie zdo-
byte podczas różnego typu wyjazdów z dziećmi i młodzieżą.

na terenie Polski pociąg, autokar lub mikrobus. Na wyjazdy za-
graniczne zapewniamy autokary posiadające aktualne badania techniczne, odpo-
wiednie zezwolenia i licencje Ministerstwa Transportu. Podczas podróży poza
granicami Polski obsługiwane są przez dwóch kierowców. W miejscu rozpoczęcia
imprezy każdy z naszych autokarów i ich kierowcy poddawani są kontroli policji
lub Inspekcji Transportu Drogowego. Wszystkie autokary wyposażone są w kli-
matyzację, DVD, toaletę czynną w sytuacjach awaryjnych oraz barek, w którym
dostępne są herbata i napoje za opłatą.

uczestnik obozu może zabrać maksymalnie 1 sztukę bagażu o łącznej
wadze nie przekraczającej 25 kg + bagaż podręczny do 5 kg.

dla sprawnej obsługi klienta stworzyliśmy bogatą sieć połączeń antenowych, która
obejmuje obszar całego kraju. Zapraszamy na str. 36 i 37 katalogu.

uczestnicy obozów i kolonii
objęci są ubezpieczeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Ubez-
pieczenie na terenie Polski od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do
5000 PLN, za granicą od Kosztów Leczenia (KL) do 10000 EURO, Następstw Nie-
szczęśliwych Wypadków (NNW) do 2000 EURO, bagaż do 200 EURO. Informujemy
o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia  od kosztów związanych z
leczeniem chorób przewlekłych.
Na koloniach i obozach w Polsce zapewniamy opiekę medyczną w publicznych przy-
chodniach, dodatkowo zawieramy umowy z miejscowymi lekarzami rodzinnymi.
Na imprezach zagranicznych opiekę medyczną koordynuje Centrum Alarmowe
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., tel. + 48 22 575 90 80, fax: + 48
22 575 90 82 czynne 7 dni w tygodniu 24 h. 

każdy z uczestników w dniu wyjazdu otrzymuje pa-
kiet uczestnika. Gadżety, zdjęcia to nie tylko pamiątka z wakacji, lecz trwały ślad
wakacyjnej przygody.

rzeczy szczególnie wartościowe
zostawiamy w domu. Prosimy o przekazywanie większych kwot pieniędzy do de-
pozytu wychowawcom zaraz po przyjeździe na miejsce wypoczynku. 

osoby, które ukończyły 18 lat podlegają re-
gulaminowi obozu i pozostają pod opieką kadry na równi z innymi uczestnikami.

przedstawione w katalogu są stałe, jednakże w uzasadnionych sytuacjach
mogą ulec zmianie (szczegóły w Warunkach Uczestnictwa str. 38). Istnieje możli-
wość zabezpieczenia się przed taką ewentualnością - wykupując gwarancję nie-
zmienności ceny - informacje w biurze.



TO 4 DNI WYPOCZYNKU I WSPANIAŁEJ ZABAWY NAD MO-
RZEM ADRIATYCKIM, W PARKACH ROZRYWKI, NA PLAŻACH I W BASENACH

RIWIERY. KOLEJNE ATRAKCJE TO ZWIEDZANIE RZYMU I  WATYKANU,
MONTE CASSINO I WENECJI. CAŁOŚĆ ROZPOCZNIEMY WIZYTĄ W WIEDNIU.
NA RIWIERZE ADRIATYCKIEJ BĘDZIEMY W OKOLICACH RIMINI - STOLICY

EMILII-ROMANII, MIASTA U PODNÓŻA GÓRY TYTANO, SŁYNĄCEGO

Z ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH I BĘDĄCEGO DOSKONAŁĄ BAZĄ WYPADOWĄ

DO WYCIECZEK PO BOGATYM W HISTORIĘ REGIONIE.

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, wzgórza Lasku Wiedeńskiego - Kościół  św.
Józefa, Grinzing, zwiedzanie zabytków Ringu m.in. Parlament, Hofburg (z zewnątrz),
Katedra, Park Miejski. Nocny przejazd do Włoch, 
Dzień 3: przyjazd na Riwierę Adriatycką w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok.
godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 7: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,
- wycieczka do Republiki San Marino - „Antyczna Ziemia Wolności”. Spacer na Górę
Monte Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic,
fortyfikacji i średniowiecznych zamków San Marino,

- wycieczka do Mirabilandii - największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. Fan-
tastyczny świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych. Tonąca w zieleni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów
tematycznych:
Bimboboli - atrakcje dla dzieci,
Adventureland - atrakcje przygodowe,
La citta di Sian Ka’an - atrakcje w Krainie Majów,
La vecchia Europa - tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek,
Motorworld - wszelkiego rodzaju pojazdy wodne, drogowe i szynowe,
Dolcevita Studios - miasteczko filmowe,

- wycieczka do Mirabilandii Beach,
Dzień 8: śniadanie, wyjazd na Monte Cassino, w programie: Klasztor Benedyktyński,
Cmentarz Polski, Muzeum Historii Bitwy o Monte Cassino. Przejazd w okolice Rzymu,
obiadokolacja, nocleg, 
Dzień 9: śniadanie, przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra -
Kaplica św. Sebastiana z nagrobkiem bł. Jana Pawła II. Rzym starożytny: Forum Ro-
manum i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi,
Plac Hiszpański. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, przejazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin).
Transfer Giudeccą do Placu św. Marka. Zwiedzanie Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów
(z zewnątrz) wraz ze słynnym Mostem Westchnień, Wieży Zegarowej, Dzwonnicy. Spa-
cer do Mostu Rialto. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: zakończenie obozu.

Hotel MARCUS*** w Cesenatico* w trak-
cie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazien-
kami. Położony ok. 100 m od morza. Na
terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV,
salon wypoczynkowy. Podczas noclegów
tranzytowych hotele** i ***.

3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adria-
tykiem. Pierwsze świadczenie we Włoszech
- obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program.

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2
kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m. in. Park Rozrywki Mirabilan-
dia, Mirabilandia Beach, muzeum w Cas-
sino), przewodnicy, metro w Rzymie,
transfery Wenecja, wjazdy do miast -
około 65 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestni-
ków obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do opa-
lania z filtrem, obuwie i strój sportowy.
Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 50 euro). 

1795 zł 

Adriatyckie atrakcje
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*lub inny o podobnym standardzie



Hotel VILLA VERDIANA**+ LUX w Net-
tuno * w trakcie pobytu, pokoje 3,4-oso-
bowe z łazienkami. Na terenie obiektu:
restauracja, bar, sala TV, salon wypo-
czynkowy. Podczas noclegów tranzyto-
wych hotele ** i ***.

2 posiłki dziennie we Włoszech. Dodat-
kowy obiad w dniach 4, 6, 9.Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program. 

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m. in. Park Rozrywki Gardaland,
muzeum w Cassino), przewodnicy, metro
w Rzymie, wjazdy do miast - około 80
euro. Wydatki programowe są opłacane
indywidualnie przez uczestników obozu.

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro). 

1895 zł 

Rzymskie wakacje
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T E R M I N Y  T U R N U S Ó W

TO FANTASTYCZNA PROPOZYCJA DLA TYCH Z WAS, KTÓRZY

CHCĄ POZNAĆ WSPANIAŁOŚCI ARCHITEKTURY I HISTORII WŁOCH. ŚWIA-
TOWĄ STOLICĘ RENESANSU FLORENCJĘ, WIECZNE MIASTO, ZAKĄTKI

KAMPANII Z RUINAMI STAROŻYTNYCH POMPEI, MONTE CASSINO I

STOLICĘ WŁOSKIEJ RIWIERY - RIMINI. BĘDĄ TEŻ KĄPIELE W MORZU

TYRREŃSKIM, GRY, ZABAWY, A NA KOŃCU SZALEŃSTWA „NIE Z TEJ ZIEMI”
W PARKU ROZRYWKI GARDALAND. 

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: wzgórza Lasku Wiedeńskiego -
Kościół  św. Józefa z kaplicą Jana III Sobieskiego, Grinzing, zwiedzanie zabytków Ringu
m. in. Parlament i Hofburg  (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski z pomnikiem Johanna
Straussa. Nocny przejazd do Włoch, 
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Florencji - stolicy Tos-
kanii (postój 9 godzin), zwiedzanie miasta: Plac Michała Anioła, Most Złotników, Plac
Signoria, Katedra Santa Maria del Fiore i Baptysterium, Kościół Santa Croce z nagrob-
kami słynnych florentyńczyków. Przejazd w okolice Rzymu, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po
okolicy, kolacja, nocleg,
Dzień 5: śniadanie, przejazd do Rzymu, Audiencja Generalna u Ojca Świętego Bene-
dykta XVI (jeżeli przebywa w Rzymie), zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra z na-
grobkiem bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Spacer: Plac Navona, Panteon, Schody
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 6: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, program
animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,
Dzień 7: śniadanie, przejazd do Kampanii, zwiedzanie Pompei - starożytnego miasta
zasypanego popiołami Wezuwiusza w I wieku n.e., Monte Cassino: Klasztor Bene-
dyktyński, Cmentarz Polski, Muzeum Historii Bitwy o Monte Cassino. Obiadokolacja,
nocleg,
Dzień 8: śniadanie, przejazd i zwiedzanie Rzymu starożytnego: Forum Romanum i Ko-
loseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Kapitol, Lateran, Bazylika św.
Jana. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, przejazd
do Rimini, spacer i zwiedzanie stolicy Riwiery, kolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych wło-
skich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem
zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nadziemnych i podziemnych oraz emocjonujących at-
rakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Obiadokolacja w formie suchego prowiantu,
nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: zakończenie obozu.

*lub inny o podobnym standardzie

NOWOŚĆ-
FLORENCJA



KTO Z WAS NIE SŁYSZAŁ O GENUI, SAN REMO, CANNES,
NICEI, MONACO CZY MONTE CARLO? PROPONUJEMY WAM KILKA

NIEZAPOMNIANYCH DNI NA WŁOSKIM WYBRZEŻU LIGURYJSKIM I SŁYN-
NYM FRANCUSKIM LAZUROWYM WYBRZEŻU. ALE TO NIE WSZYSTKO.
BĘDĄ TEŻ WYJĄTKOWE GROTY TOIRANO I PYSZNA ZABAWA W PARKU

WODNYM „CARAVELLE”, A POZA TYM MEDIOLAN, WERONA ROMEA I

JULII, WIEDEŃ. NA KOŃCU FANTASTYCZNA ZABAWA W PARKU ROZRY-
WKI GARDALAND - ZNANYM W CAŁEJ ITALII. NIE MOŻE TAM CIEBIE

ZABRAKNĄĆ.

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia (postój 9 godzin), zwiedzanie miasta
m.in. zabytki Ringu, Parlament i Hofburg (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski, Park
Rozrywki Prater (atrakcje płatne indywidualnie). Nocny przejazd do Włoch, 
Dzień 3: przyjazd na Ligurię. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie
się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, spacer po San Remo - stolicy włoskiej piosenki, przejazd do Fran-
cji na Lazurowe Wybrzeże, zwiedzanie Cannes – pałac festiwali filmowych i słynna
Aleja Gwiazd, Nicei - przejazd słynną Promenadą Anglików. Po południu zwiedzanie
Monaco i Monte Carlo. W programie Katedra św. Mikołaja, Pałac Grimaldich (z ze-
wnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo ze słynnymi kasynami, kolacja, nocleg,
Dzień 5: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer
po okolicy, kolacja, nocleg,
Dzień 6: śniadanie, przejazd do Toirano - zwiedzanie unikalnego zespołu jaskiń
ze śladami życia ludzi pierwotnych oraz licznymi naciekami skalnymi, przejazd do
Genui, w programie: dom Krzysztofa Kolumba, port, brama miejska, Bazylika San
Lorenzo, Muzeum Oceanograficzne z wyjątkowymi okazami morskiej fauny i
flory, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 7: śniadanie, całodzienna zabawa w Parku Wodnym „Caravelle” w Ce-
riale, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 8: śniadanie, program animacyjny, obiad, plażowanie, kolacja, nocleg,
Dzień 9: śniadanie, przejazd do Mediolanu, zwiedzanie: Katedra, Opera La Scala
(z zewnątrz), Pasaż Viktora Emanuella. Przejazd do Werony, zwiedzanie miasta
m.in. rzymski amfiteatr Arena (z zewnątrz), Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze
słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd w okolice Jeziora Garda. Obia-
dokolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych
włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z
mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nadziemnych i podziemnych, szybkich
i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie su-
chego prowiantu, nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: zakończenie obozu.

Hotel EUROPA**  w Arma di Taggia* w
trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z
łazienkami. Położony ok. 150 m od
morza. Na terenie obiektu: restauracja,
bar, sala TV, salon wypoczynkowy. Pod-
czas noclegów tranzytowych hotele** i
***.

3 posiłki dziennie podczas pobytu na Li-
gurii. Pierwsze świadczenie we Włoszech
- obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program. 

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m. in. Park Wodny Caravelle,
Muzeum Oceanograficzne, Park Roz-
rywki Gardaland, Groty Toirano), wjazdy
do miast - około 65 euro. Wydatki pro-
gramowe są opłacane indywidualnie
przez uczestników obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro). 

1895 zł 

Liguria i Lazurowe Wybrzeże
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DLACZEGO SYCYLIA? ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE JEST

PROSTA. TO RÓŻNORODNOŚĆ POD WIELOMA WZGLĘDAMI, ZNALEŹĆ

MOŻNA NA NIEJ CHYBA WSZYSTKO: GÓRZYSTE KRAJOBRAZY I DOMINU-
JĄCĄ NAD NIMI ŚPIĄCĄ ETNĘ ORAZ PRZEPIĘKNE PLAŻE. POZA TYM TO

DOBRA PROPOZYCJA ZARÓWNO DLA LENIUCHÓW, GLOBTROTERÓW ORAZ

UWIELBIAJĄCYCH WODNE SZALEŃSTWA W PARKACH ROZRYWKI. SYCYLIA

TO Z PEWNOŚCIĄ NAJLEPSZE MIEJSCE NA NIEZAPOMNIANE WAKACJE!!!

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, tranzyt przez Alpy Austriackie. Nocny przejazd do Włoch,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Rzymu i Watykanu
(postój 9 godzin). Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z nagrobkiem bł. Jana Pawła II w
Kaplicy św. Sebastiana. Rzym starożytny: Forum Romanum i Koloseum (z ze-
wnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Obia-
dokolacja, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, przejazd na południe Włoch, transfer promowy na Sycylię. 
Zwiedzanie Mesyny. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 5-10: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki,
- wyprawa na Etnę - największy i najwyższy czynny wulkan Europy z surowym

„księżycowym” krajobrazem na zboczach (wjazd na wysokość 1800 m n.p.m.), 
- Taormina - spacer zabytkowymi uliczkami miasta „zawieszonego na skałach“:

Plac Katedralny z barokową fontanną, teatr grecki ze wspaniałą panoramą na
Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego,

- Syrakuzy - miasto Archimedesa z cudownymi parkami i niepowtarzalnymi fon-
tannami, najsłynniejsze Ciane i fontanna Artusa, amfiteatr grecki, ruiny świątyni
Apolla, Ucho Dionizosa - słynna „rajska grota”, spacer po Starym Mieście, 

- Katania - miasto położone u stóp Etny: spacer po najstarszej dzielnicy miasta -
Piazza Duomo, Katedra św. Agaty, fontanna w kształcie słonia - symbol miasta,
teatr rzymski, 

- Etnaland - wodne szaleństwa w największym parku rozrywki na wyspie, z licz-
nymi zjeżdżalniami, pontonami, basenem z dużymi falami, „kamikadze”, „dziką
rzeką”,

Dzień 11: po śniadaniu wykwaterowanie, całodzienny przejazd na nocleg w oko-
lice Florencji, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland - jednym z najsłynniejszych
włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, 
z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nadziemnych i podziemnych, szyb-
kich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie
suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,
Dzień 13: zakończenie obozu.

Hotel VILLAGGIO ALKANTARA*** w Giar-
dini Naxos* w trakcie pobytu, pokoje 3,4-
osobowe z łazienkami i klimatyzacją. Na
terenie obiektu: basen, restauracja, bar,
sala TV, salon wypoczynkowy. Podczas
noclegów tranzytowych hotele** i ***.

Trzy posiłki dziennie podczas pobytu na
Sycylii. Pierwsze świadczenie - obiado-
kolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywie-
nie w pozostałe dni - patrz program.

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m. in. Park Rozrywki Gardaland,
Park Wodny Etnaland), przewodnicy,
metro w Rzymie, przeprawa promowa
na Sycylię, wjazd na Etnę, wjazdy do
miast -  około 70 euro. Wydatki progra-
mowe są opłacane indywidualnie przez
uczestników obozu.

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, kieszonkowe. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro)

2095 zł 

Sycylia
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KAŻDE MIASTO MA SWOICH ZNAKOMITYCH MIESZKAŃCÓW,
SWOJĄ WIERNĄ RZEKĘ, SWOJE ZABYTKI I SWÓJ SZCZEGÓLNY KLIMAT.
KAŻDĄ STOLICĘ WYRÓŻNIA COŚ SZCZEGÓLNEGO. COŚ, CO WARTO

ZOBACZYĆ, DOTKNĄĆ, POSMAKOWAĆ - PO PROSTU POZNAĆ. TAKI

WŁAŚNIE JEST PARYŻ - MIASTO, KTÓRE ZNAJĄ WSZYSCY Z OPOWIADAŃ,
WIDOKÓWEK, KSIĄŻEK CZY FILMÓW. MILIONY TURYSTÓW ZACHWYCA SIĘ

KATEDRĄ NOTRE DAME, ŁUKIEM TRIUMFALNYM CZY SYMBOLEM MIASTA -
OLBRZYMIĄ WIEŻĄ EIFFEL’A. WARTO RAZ W ŻYCIU WYBRAĆ SIĘ DO PARYŻA,
A PO POWROCIE POWTARZAĆ…I LOVE PARIS!

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Niemiec, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Trewiru, zwiedzanie zabytków z okresu Impe-
rium Rzymskiego oraz Katedry św. Piotra. Przejazd do Luxemburga, zwiedzanie
miasta: Starówka, Pałac Książęcy, Pałac Sprawiedliwości, kazamaty, obiadokola-
cja. Przejazd w okolice Paryża, nocleg,
Dzień 3 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- J’apprends le francais car j’aime Paris! - nauka języka francuskiego na wesoło,
- całodzienny pobyt w Disneylandzie - świecie wykreowanym przez Walta Disney’a,

gdzie baśń i fantazja stały się rzeczywistością,
- całodzienny pobyt w Parku Asterix’a - zabawa i duża dawka historii za sprawą

dwóch sympatycznych Gallów  - Asterixa i Obeliksa. Oprócz tego szaleństwo na
jednej z największych w świecie kolejek górskich Le Tonnerre de Zeus i zapieraj-
ącej dech w piersiach Wielkiej Ósemce. Czeka również mnóstwo atrakcji wod-
nych: slalomy, zjazdy, wodospady,

- Dzielnica Łacińska, Kościół św. Sulpicjusza, Panteon, Sorbona, Pałac Luxem-
burski z ogrodem,

- wyspa Ile de la Cite: Pałac Sprawiedliwości, Saint Chapelle - arcydzieło gotyku
z cennymi relikwiami, Katedra Notre Dame, Ratusz - Hotel de Ville, spacer
Ogrodami Tuileries do Placu Concorde,

- Wieża Eiffel’a zbudowana z okazji Wystawy Światowej EXPO w 1889 roku,
- spacer Polami Elizejskimi do Łuku Triumfalnego,
- Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajdują

się m.in. Mona Lisa oraz Wenus z Milo,
- Wersal - zespół pałacowo-ogrodowy Ludwika XIV,
- Centrum Kultury im. G. Pompidou - muzeum sztuki współczesnej, 
- cmentarz Pere Lachaise - miejsce pochówku wielu słynnych ludzi, m.in. Fryde-

ryka Chopina, Jima Morrisona, Edith Piaf,
- Plac Pigalle, Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge,
- Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, Stadion Narodowy Francji,
- Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacré Coeur, Plac du Tertre,
- Pałac Inwalidów, Muzeum d’Orsay, rejs statkiem po Sekwanie,
Dzień 10: śniadanie, przejazd do Reims - katedra Notre-Dame, dalszy przejazd do
Polski (obiadokolacja w formie suchego prowiantu), 
Dzień 11: zakończenie obozu.

POL HOTEL Fontenay-Tresigny położony
w odległości 40 km od Paryża. Pokoje
2,3-osobowe, łazienki na korytarzach. Na
terenie obiektu: stołówka, boisko do piłki
nożnej i koszykówki.

WYŻYWIENIE 
2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie -
śniadanie, ostatnie - śniadanie. Wyżywie-
nie w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT 
Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus.

WYJAZDY 
Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców.

WYDATKI PROGRAMOWE 
Wstępy (m. in. Disneyland, Park Asterixa,
wjazd na Wieżę Eiffel’a, rejs po Sekwa-
nie), opieka pilota, dojazdy, parkingi -
około 100 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestni-
ków obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legity-
mację szkolną, mały plecak. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik
zabiera wg własnego uznania (nasza
sugestia to min. 50 euro).

1995 zł

I love Paris! 
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CZY ZNACIE PARYŻ, A MOŻE DISNEYLAND? JEŻELI NIE, TO PRO-
PONUJEMY WAM 2 DNI W TYM NIEZWYKŁYM, PEŁNYM ZABYTKÓW I ATRAKCJI

MIEŚCIE ORAZ CAŁY DZIEŃ NA SZALEŃSTWA W DISNEYLANDZIE. SPOTKACIE BO-
HATERÓW DISNEY’A, POLECICIE RAKIETĄ, PRZEŻYJECIE ARMAGEDON -
GWARANTUJEMY, BĘDZIE FANTASTYCZNIE. I NA TYM NIE KONIEC. POJEDZIEMY

DO HISZPANII. TAM PLAŻA, KĄPIEL W MORZU, DYSKOTEKI I MNÓSTWO ATRAKCJI

W KURORTACH WYBRZEŻA COSTA BRAVA. ZOBACZYMY BARCELONĘ. MOŻE

NA CAMP NOU SPOTKAMY MESSIEGO? DODATKOWO NOWOŚĆ – FLAMENCO

SHOW! WRACAJĄC DO POLSKI, ZWIEDZIMY AWINION I GENEWĘ. 

Dzień 1: wyjazd z Polski. Nocny przejazd przez Niemcy do Francji,
Dzień 2: przyjazd do Paryża. Całodzienny pobyt w Disneylandzie - słynne miasteczko
bohaterów filmów Disneya, z mnóstwem dodatkowych atrakcji (wstęp i obiadokola-
cja płatna indywidualnie). Przejazd do hotelu, dwa noclegi w okolicach Paryża, 
Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie Paryża: słynne bulwary i place paryskie: Plac de Greve,
Bastylii, Republiki, Opery, Vendome, Concorde, Alma, Wieża Eiffel’a (wejście na I-
wszy i II-gi poziom), rejs statkiem po Sekwanie, Pola Marsowe, Trocadero. Pobyt na
Montmartre, kabaret Moulin Rouge (z zewnątrz), Plac du Tertre, Bazylika Sacre Coeur
oraz wspaniała panorama Paryża. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża: Katedra Notre Dame,
Plac Chatelet z Wieżą Jakuba, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru
ze słynną szklaną piramidą, Pałac Królewski, Comedie Francais (z zewnątrz), na deskach
której występuje Andrzej Seweryn, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikor-
ski, królewskie ogrody Tuilerie, spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfal-
nego. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd, nocny przejazd do Hiszpanii,
Dzień 5: w drodze na Costa Brava krótkie zwiedzanie Carcassonne - najlepiej zacho-
wanego średniowiecznego miasta Europy. Przyjazd na Costa Brava. Obiad, zakwate-
rowanie, zapoznanie się z bazą noclegową. Kolacja, nocleg,
Dzień 6 - 10: wypoczynek, realizacja programu: 
- wycieczka do Barcelony i Montserrat m.in. Katedra Sagrada Familia (z zewnątrz),
Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, Port, Plac Królewski, Rambla,
stadion Camp Nou, gdzie gra FC Barcelona (z zewnątrz – dla chętnych możliwość
wejścia do muzeum i na trybuny stadionu  – płatne indywidualnie),

- wypoczynek nad morzem,
- dyskoteki, 
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- propozycja fakultatywna, 
- Dzień 11: śniadanie, wyjazd, po drodze zwiedzanie Awinionu: słynny, znany z pio-
senki most St. Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz).
Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta - centrum polityki
międzynarodowej, zegar kwiatowy, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Je-
ziorem Genewskim. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski,
Dzień 13 : zakończenie obozu.

– realizowana przy min. 30 uczestnikach
- FLAMENCO SHOW – 2,5 godz. program muzyczno-taneczny w wykonaniu jednego
z najsłynniejszych zespołów Flamenco w Hiszpanii. Koszt imprezy od osoby 27 euro.

Hotel HAWAII/MONTEVISTA*** w Lloret
de Mar*  w trakcie pobytu, pokoje 3,4-oso-
bowe z łazienkami i klimatyzacją. Położony
ok. 300 m od morza. Na terenie obiektu:
basen, restauracja, bar, sala TV, salon wy-
poczynkowy. Podczas noclegów tranzyto-
wych hotele ** i ***.

3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa
Brava. Pierwsze świadczenie w Hiszpanii -
obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w
pozostałe dni - patrz program. 

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m.in. Disneyland, wstęp na Wieżę
Eiffel’a, rejs po Sekwanie), przewodnicy w
Paryżu – około 70 euro. Wydatki progra-
mowe są opłacane indywidualnie przez
uczestników obozu.

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro).

2095 zł 

Od Paryża po Barcelonę
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WYCIECZKA
DO BARCELONY

W CENIE



ZAPRASZAMY NA MAJORKĘ! PRAWDZIWĄ PEREŁKĘ

BALEARÓW, PRZEZ MIESZKAŃCÓW NAZYWANĄ CZĘSTO „HISZPANIĄ

W MINIATURZE”. ZACHWYCA RÓŻNORODNOŚCIĄ KRAJOBRAZÓW,
MIESZANKĄ KULTUR I GOŚCINNOŚCIĄ JEJ MIESZKAŃCÓW. ODWIEDZIMY

STOLICĘ WYSPY PALMA DE MALLORCA I VALLDEMOSSĘ, TU MIESZKAŁ

FRYDERYK CHOPIN, ZAUROCZONY WYSPĄ, PISAŁ W LISTACH DO PRZYJA-
CIELA „…JESTEM BLISKO TEGO CO NAJPIĘKNIEJSZE”. MACIE OKAZJĘ TO

SPRAWDZIĆ. PONADTO CZEKAJĄ NA WAS PARKI ROZRYWKI AQUALAND

EL ARENAL I EUROPA PARK, DYSKOTEKI, MODNE PLAŻE I NIESAMOWITA

ZABAWA W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE!

Dzień 1: wyjazd z Polski, nocny przejazd do Szwajcarii,
Dzień 2: przyjazd do Genewy - „miasta pokoju” (postój 9 godzin). Zwiedzanie: Ka-
tedra Saint Pierre, Ratusz, Pałac Narodów, spacer po Starym Mieście, pobyt nad Je-
ziorem Genewskim (Lemańskim). Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 3: śniadanie, przejazd do Hiszpanii. Obiadokolacja, zwiedzanie Barcelony:
Katedra Sagrada Familia (z zewnątrz), Wzgórze Montjuich, Pomnik K. Kolumba,
port, Rambla, zaokrętowanie na promie, przeprawa na Majorkę (fotele lotnicze),
Dzień 4: przypłynięcie na Majorkę, śniadanie w formie suchego prowiantu, za-
kwaterowanie, obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 5 - 10: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- wycieczka do Valldemosy. Zwiedzanie: Klasztor Kartuzów (z ekspozycją poświ-

ęconą pobytowi Fryderyka Chopina na Majorce), Galeria Sztuki Współczesnej z
dziełami Picassa, Pałac Króla Sancha (z zewnątrz),

- zwiedzanie Palma de Mallorca: średniowieczna Katedra, Zamek Bellver, 
- „taneczna wycieczka wokół wyspy”,
- Park Wodny Aqualand w El Arenal - największy Park Wodny na wyspie, z licz-

nymi zjeżdżalniami i sztuczną rzeką,
- dyskoteki,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
Dzień 11: śniadanie, zaokrętowanie na promie, pożegnanie Balearów, przeprawa
promowa do Barcelony (fotele lotnicze), obiadokolacja, nocny przejazd do Nie-
miec,
Dzień 12: śniadanie w formie suchego prowiantu. Odkryj całą Europę w ciągu
jednego dnia! Całodzienny pobyt w Europa Park - jednym z największych nie-
mieckich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży. Obia-
dokolacja (płatna indywidualnie), nocny przejazd do Polski,
Dzień 13: zakończenie obozu.

Hotel PALMA MAZAS** w El Arenal*
w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z
łazienkami. Na terenie obiektu: basen, re-
stauracja, bar, sala TV, salon wypoczyn-
kowy. Podczas noclegu tranzytowego
hotele **.

3 posiłki dziennie na Majorce. Pierwsze
świadczenie - obiad, ostatnie - śniada-
nie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz
program. 

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. Prom na trasie Barcelona -
Palma de Mallorca - Barcelona.

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m.in. Park Wodny Aqualand,
Europa Park) + wstępy na Majorce -
około 75 euro. Obowiązkowa dopłata za
prom Barcelona - Majorka - Barcelona
(fotele lotnicze) 100 euro. Wydatki pro-
gramowe są opłacane indywidualnie
przez uczestników obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro).

2345 zł 

Pod palmami Majorki
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WYBRZEŻE MORZA CZARNEGO TO SŁOŃCE, PIĘKNE PLAŻE,
BASENY, DYSKOTEKI, MNÓSTWO BUTIKÓW. ZŁOTE PIASKI TO Z KOLEI

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH KURORTÓW W EUROPIE. POŁOŻONY OK.
20 KM OD WARNY - MIASTA BĘDĄCEGO WAŻNYM OŚRODKIEM KUL-
TURALNO - NAUKOWYM I TURYSTYCZNYM. OBÓZ W BUŁGARII TO FAN-
TASTYCZNIE SPĘDZONY CZAS, PEŁEN ATRAKCJI, KTÓRY NA ZAWSZE

POZOSTANIE W PAMIĘCI.

Dzień 1: wyjazd z Polski, tranzyt przez Czechy, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Węgry i Rumunię, posiłek w formie suchego pro-
wiantu, nocny przejazd do Bułgarii,
Dzień 3: przyjazd do Bułgarii, posiłek w formie suchego prowiantu. Wypoczynek nad
morzem. Zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 9: wypoczynek i realizacja programu: 
- wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
- wyjścia na dyskoteki (m.in. PR Club, Malibu), 
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- wycieczki po okolicach Złotych Piasków,
- wycieczka piesza do Monastyru Aładża, 
- wycieczki fakultatywne: Bałczik i Przylądek Kaliakra, półwysep Neseber, Delta Du-

naju i Konstanca,
Dzień 10: śniadanie, wyjazd do Warny, zwiedzanie Starego Miasta i Mauzoleum War-
neńczyka, wyjazd z Bułgarii, kolacja w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez
Rumunię,
Dzień 11: przyjazd na Węgry, śniadanie w formie suchego prowiantu. Całodzienna za-
bawa w jednym z największych w Europie kompleksie wód termalnych Hajduszo-
boszlo z 13 basenami (m in. basen z piaszczystą, środziemnomorską plażą), zespołem
zjeżdżalni, SPA Aqua Palace, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Budapesztu, całodzienne zwiedzanie miasta: Wzgó-
rze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta,
Cytadela. Dodatkowa obiadokolacja w Budapeszcie, nocny przejazd do Polski,
Dzień 13: zakończenie obozu.

- realizowane przy min. 35 uczestnikach:
- Bałczik i Przylądek Kaliakra. Koszt wycieczki od osoby 22 euro.
- półwysep Neseber wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Koszt
wycieczki od osoby 25 euro.

- Delta Dunaju i Konstanca – rejs po jed-
nej z największych europejskich delt
rzecznych, wpisaną na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie Kon-
stancy (m.in. ruiny rzymskich budowli,
meczet). Koszt wycieczki od osoby 40
euro. 

Hotel DANA PALACE***+ w Złotych
Piaskach* w trakcie pobytu, pokoje 3, 4-
osobowe z łazienkami i klimatyzacją.
Położony ok. 400 m od morza. Na tere-
nie obiektu: basen, restauracja, bar, sala
TV. Podczas noclegów tranzytowych ho-
tele** i ***.

Podczas pobytu w Złotych Piaskach w
wersji All inclusive. W formie bufetu: śnia-
dania, obiady, kolacje. Pomiędzy posiłkami
przekąski m. in. ciasta, owoce, naleśniki.
Napoje dostępne przez cały dzień. Pierw-
sze świadczenie - obiad, ostatnie - śniada-
nie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz
program.  

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus.

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.

Wstępy (m.in. Muzeum Warneńczyka,
Park Wodny w Hajduszoboszlo), prze-
wodnicy, opłata klimatyczna, dodatkowy
posiłek w Budapeszcie - około 50 euro.
Wydatki programowe są opłacane indy-
widualnie przez uczestników obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro). 

1595 zł 

Bułgarskie kurorty
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INCLUSIVE



CESARSTWO RZYMSKIE I JEGO POTĘGA FASCYNUJĄ NIE TYLKO

ZNAWCÓW HISTORII. WŁAŚNIE W CHORWACJI ODNAJDZIEMY WIELE

DOSKONALE ZACHOWANYCH ZABYTKÓW Z OKRESU CESARSTWA I POCZU-
JEMY ZAPOMNIANĄ POTĘGĘ JEGO DOSKONAŁOŚCI. ZAUROCZY NAS

STARÓWKA TROGIRU,  WSPANIAŁY DUBROWNIK, A TAKŻE PAŁAC DIOK-
LECJANA W SPLICIE. DALMACJA URZEKA KRAJOBRAZAMI, KRYSTALICZNIE

CZYSTYM MORZEM W MALACHITOWYM ODCIENIU, PRZYCIĄGA ŁAGODNYM,
ŚRÓDZIEMNOMORSKIM KLIMATEM. JEJ PLAŻE NALEŻĄ DO NAJPIĘKNIEJSZYCH

W EUROPIE. 

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, kolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach termalnych. Obiadokolacja. Nocny prze-
jazd do Chorwacji,
Dzień 3: przyjazd do Chorwacji. Zwiedzanie Trogiru - miasta wpisanego na listę
UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji. Najciekawsze zabytki to we-
necka Katedra św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca
wieża obronna „Kula Kumerlenga”. Przejazd do Bośni. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg, 
Dzień 4 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji

miasteczkach dalmatyńskiego wybrzeża,
- wycieczka do Dubrownika, którego Starówka została wpisana na listę UNESCO:

Mala Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów, 
- wieczór bałkański - wieczór folklorystyczny pozwoli zapoznać się ze wspaniałą

bałkańską muzyką i tańcem,
Dzień 10: śniadanie w formie suchego prowiantu. Przejazd do Splitu, zwiedzanie:
deptak Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, Pałac Dioklecjana -
ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę
UNESCO,  Ratusz, bałkański bazar, port. Możliwość skorzystania z wycieczek fa-
kultatywnych. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy,
Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu.

- trening pamięci i koncentracji uwagi ze Szkołą Pamięci SPW.  Program obejmuje
ok. 10 godzin treningu realizowanego także w trakcie wycieczek i turystycznych
eskapad.  Szczegóły: www.wakacje.spw.pl. Koszt programu od osoby 120 zł.

- rafting - szaleńczy spływ pontonami lub kajakami pod okiem instruktorów na
rwącej rzece Cetinie. Moc wrażeń, adrenaliny oraz niezapomniane widoki przez
całe 6 godzin!!! Koszt wycieczki od osoby 35 euro.

- rejs promem na wyspę Brać - spacer po urokliwej miejscowości Supetar, plażo-
wanie. Koszt wycieczki od osoby 15 euro.

ZAKWATEROWANIE
Hotel ZENIT*** w Neum w trakcie po-
bytu, pokoje 4-osobowe z łazienkami.
Położony przy plaży. Na terenie obiektu:
restauracja, bar, sala TV, basen kryty,
sauna, kort tenisowy, boisko sportowe.
Podczas noclegu tranzytowego hotel***.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Dal-
macji. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie 
w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT 
Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus.

WYJAZDY 
Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

WYDATKI PROGRAMOWE 
Wstępy, przewodnicy, opłaty klima-
tyczne - około 45 euro. Wydatki progra-
mowe są opłacane indywidualnie przez
uczestników obozu. 

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport, legitymację szkolną, strój
kąpielowy, krem do opalania z filtrem,
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy.
Nieobowiązkowe kieszonkowe, każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 50 euro).

1795 zł

Raj w Dalmacji
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ZAPRASZAMY NA SŁONECZNE WAKACJE Z PRZYGODĄ NA

PÓŁWYSEP O KSZTAŁCIE SERCA. ISTRIA, JEST JEDNĄ Z NAJCHĘTNIEJ

ODWIEDZANYCH KRAIN CHORWACJI. BLISKOŚĆ SŁOWENII I WŁOCH

POZWALA NA ORGANIZACJĘ INTERESUJĄCYCH WYCIECZEK DO M.IN. 
NAJSŁYNNIEJSZEJ JASKINI EUROPY W POSTOJNEJ I TRIESTU HABSBURGÓW.
POZNAMY JEDNO Z NAJBARDZIEJ MAGICZNYCH MIEJSC ŚWIATA, POPŁY-
WAMY W TERMALNYM JEZIORZE PEŁNYM RÓŻOWYCH INDYJSKICH LOTO-
SÓW – HÉVÍZ I ODWIEDZIMY PIĘKNE NADDUNAJSKIE STOLICE, BY

PODZIWIAĆ ICH NOCNE ILUMINACJE.

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Dunajskiej Stredy – pobyt na kąpielisku termalnym z
basenami z podgrzewaną wodą, wodnym toboganem o długości 120 m i bogatą in-
frastrukturą rekreacyjną. Przejazd do Bratysławy, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zam-
kowe, Katedra św. Marcina - miejsce koronacji królów węgierskich (z zewnątrz), Brama
Michalska, Rynek Staromiejski, Studnia Maksymiliana, spacer po Rynku Głównym, rejs
statkiem po Dunaju. Wiedeń By Night - nocne zwiedzanie miasta m.in. zabytki Ringu z
zewnątrz: Parlament, Hofburg, Katedra i Opera. Nocny przejazd przez Słowenię,
Dzień 3: przyjazd do Chorwacji, posiłek w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie,
obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4-9: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe, 
- dyskoteki,
- wycieczka autokarowa do Puli - zwiedzanie amfiteatru, najsłynniejszego zabytku i za-
razem symbolu miasta. Zbudowany w I w. przez cesarza Wespazjana,  jest najlepiej za-
chowaną budowlą tego typu w Europie po Koloseum w Rzymie i Arenie w Nimes,

- Rovinj – zwany „perłą w koronie Adriatyku”, zwiedzanie Katedry św. Eufemii uważa-
nej za symbol Istrii, 

- Poreć - jedno z najstarszych miast  półwyspu Istria, zwiedzanie: budynek Parlamentu,
rzymskie forum i XVI w. Bazylika Eufrazjana wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, 

- Pazin – malownicze miasteczko zbudowane wokół zamku z XVI w.,  
- Hum - wizyta w najmniejszym mieście świata. Liczące zaledwie 23 stałych mieszka-
ńców  posiada prawa miejskie,

- wycieczka autokarowa do Jaskini Postojnej - zwiedzanie podziemnych sal i korytarzy
najsłynniejszej  jaskini Europy z jej  kolorowymi stalaktytami i stalagmitami,

- Triest – spacer głównym placem miasta: Plazza dell’Unita d’Italia wokół którego
wznoszą się przepiękne zabytkowe budowle: XIX-w. Pallazzo del Municipio, Katedra
św. Justyna,

Dzień 10: śniadanie, przejazd na Węgry, zwiedzanie Heviz oraz kąpiele w największym
naturalnym jeziorze termalnym w Europie. Posiłek w formie suchego prowiantu, prze-
jazd do stolicy Węgier – Budapeszt By Night, zwiedzanie miasta: Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół św. Macieja i Baszta Rybacka (z zewnątrz), Plac św. Trójcy.
Nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: zakończenie obozu.

Hotel UVALA SCOTT** w Krajlevicy*
w trakcie pobytu, pokoje 3, 4-osobowe
z łazienkami. Położony około 50 m od
morza. Na terenie obiektu: restauracja,
bar, sala TV, salon wypoczynkowy.
Podczas noclegu tranzytowego hostel. 

3 posiłki dziennie podczas pobytu w
Chorwacji. Pierwsze świadczenie -
obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program.

Autokar turystyczny obsługiwany
przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC,
barek, DVD). Na trasach antenowych
pociąg lub mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str.
36 katalogu.

8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m. in. Jaskinia Postojna, kąpie-
liska termalne w Dunajskiej Stredzie 
i Heviz), przewodnicy, taksy klima-
tyczne, rejs po Dunaju - około 60 euro.
Wydatki programowe są opłacane in-
dywidualnie przez uczestników obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy. Nieobo-
wiązkowe kieszonkowe każdy uczest-
nik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 50 euro).

1695 zł 

Cesarska Chorwacja    
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STOLICE



PRZYPOMNIJ SOBIE „MITOLOGIĘ” PARANDOWSKIEGO.
PAMIĘTASZ OLIMP, GDZIE GRECCY BOGOWIE DELEKTOWALI SIĘ PYSZNĄ

AMBROZJĄ? TERAZ MOŻESZ SPĘDZIĆ TAM KILKANAŚCIE WSPANIAŁYCH

DNI. GRECJA ZACHWYCA PLAŻAMI, CIEPŁYM MORZEM I WSPANIAŁĄ

SŁONECZNĄ AURĄ. GAJE OLIWNE, RYTMY ZORBY, PRZYJAŹNI LUDZIE I

WSPANIAŁE ZABYTKI POMOGĄ CI ZROZUMIEĆ, DLACZEGO TO GRECJA JEST

KOLEBKĄ NASZEJ CYWILIZACJI. MOŻE ODTĄD LEKCJE HISTORII STAROŻYT-
NEJ NIE BĘDĄ JUŻ TAK NUDNE?

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przyjazd na Węgry, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Węgry, Serbię, posiłek w formie suchego pro-
wiantu, nocny przejazd do Grecji,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd i zwiedzanie słynnych
klasztorów Meteora - malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego
krajobrazu, wizyta w fabryce ikon - „sztuka bizantyjska w ikonografii” - poznanie
procesu produkcji ikon, zwiedzanie Kalambaki, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, przejazd do wąwozu Termopile - miejsca słynnej bitwy Greków
pod dowództwem Leonidasa z Persami, przejazd do Delf - Antyczny Środek Świata,
zwiedzanie centrum kultu Apollina i wyroczni delfickiej, pozostałości po skarbcach
Ateńczyków, święty okrąg, świątynia Apollina i stadion, na którym odbywały się ig-
rzyska pytyjskie, obiadokolacja, nocleg w Kalamos,
Dzień 5 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- wycieczka autokarowa do Aten. Zwiedzanie miasta: Akropol, Plaka, Stadion Olim-

pijski, Parlament (z zewnątrz), zmiana warty, panoramiczne zwiedzanie miasta,
- Igrzyska Olimpijskie: rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, bieg maratoński,

rozgrywki grupowe oraz indywidualne,
- wycieczka fakultatywna na Peloponez,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki,
Dzień 10: śniadanie, przejazd do Salonik. Zwiedzanie miasta: Biała Wieża, Rotunda św.
Jerzego, Bazylika św. Demetriusza, Kościół Mądrości Bożej. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 11: śniadanie, przejazd tranzytowy przez Macedonię i Serbię, posiłek w for-
mie suchego prowiantu, nocny przejazd na Węgry,
Dzień 12: przyjazd na Węgry, śniadanie w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie
Budapesztu: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP,
Wzgórze Gellérta, Cytadela. Przejazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 13: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu.

– realizowana przy min. 35 uczestnikach:
- Peloponez, w programie: Kanał Koryncki, Epidauros - antyczny teatr o niezwykłej

akustyce, Nafplion – była stolica niepodległej Grecji, antyczny Korynt. Koszt wy-
cieczki od osoby 35 euro.

Hotel KALAMOS BEACH***+ w Kalamos *
w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z
łazienkami. Położony ok. 150 m od
morza. Na terenie obiektu: basen, re-
stauracja, bar, sala TV, salon wypoczyn-
kowy. Podczas noclegów tranzytowych
hostele lub hotele ** i ***.

3 posiłki dziennie podczas pobytu w Gre-
cji. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja,
ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w po-
zostałe dni - patrz program. 

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy, opłaty graniczne, przewodnicy -
około 35 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestni-
ków obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport, legitymację szkolną, strój
kąpielowy, krem do opalania z filtrem,
obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy.
Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia min. 50 euro). 

1895 zł 

Antyczna przygoda
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JUŻ STAROŻYTNI CELTOWIE I RZYMIANIE KORZYSTALI Z TERM

KARYNTII. SWÓJ WYJĄTKOWO CIEPŁY KLIMAT I BOGACTWO SŁOŃCA REGION

TEN ZAWDZIĘCZA BLISKOŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO. CZEKA NA WAS

PONAD 1200 KRYSTALICZNIE CZYSTYCH JEZIOR, W KTÓRYCH TEMPERATURA

LATEM DOCHODZI DO 28O C, Z LICZNYMI PLAŻAMI I KĄPIELISKAMI. NIE ZA-
POMNIELIŚMY TEŻ O MIŁOŚNIKACH MOTORYZACJI. ODWIEDZIMY PIERWSZE

I JEDYNE PRYWATNE MUZEUM PORSCHE W EUROPIE, A W NIM LEGEN-
DARNE PORSCHE 365 I WIELE INNYCH WSPANIAŁYCH MODELI. TO BĘDĄ Z

PEWNOŚCIĄ WYJĄTKOWE WAKACJE. 

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Treffen, zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2 - 9: wypoczynek i realizacja programu:
- korzystanie z kąpieliska Ossiach z licznymi plażami i zjeżdżalniami o różnym

stopniu trudności oraz boiskami do siatkówki plażowej,
- rejs statkiem po jeziorze Ossiacher, piesza wycieczka do ruin XVI - wiecznego

zamku Landskron, wizyta w rezerwacie makaków japońskich - jednym z
dwóch istniejących na świecie, w którym małpki te żyją na wolności - godzinny
pokaz zabaw małpek z ich opiekunami, klasztor w Ossiach - miejsce pochówku
króla polskiego Bolesława Śmiałego,

- Klagenfurt - wizyta w Minimundus - parku miniatur ze zbiorem ok. 150 modeli
budowli z całego świata m.in. Statua Wolności, Wieża Eiffel’a, Biały Dom, 

- wyprawa na Pyramiden Kogel (851 m n.p.m.) z widokiem na niepowtarzalną
panoramę Alp i alpejskich jezior,

- rejs statkiem po rzece Drau,
- Ferlach - wycieczka nad naturalne alpejskie wodospady Tscheppaschlucht, 
- Tierpark Rossegg - park dzikich zwierząt, zamek Rossegg z Muzeum Figur Wo-

skowych m.in. Napoleona Bonaparte i cesarzowej Sissi,
- Velden - wieczorny wyjazd do znanego kurortu: spektakl na wodzie „Światło i

dźwięk”,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- pożegnalna kolacja w formie grill party, dyskoteka,
Dzień 10: śniadanie, wyjazd do Muzeum Porsche w Gmünd z najstarszymi mo-
delami aut i tymi najnowszymi, ścigającymi się na torach Formuły 1, relaks na
kąpielisku Millstatter z bogatą ofertą wypoczynku dla amatorów sportów wod-
nych (postój 9 godzin). Posiłek w formie suchego prowiantu. Przejazd do Salz-
burga, wieczorne zwiedzanie miasta - spacer po Starówce, wpisanej na Listę
UNESCO, dom narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, Klasztor św. Piotra i Ka-
tedra św. Ruperta (z zewnątrz). Nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: zakończenie obozu.

SportHotel ALPINUM w Treffen, położony
na wysokości 1500 m n.p.m. (wjazd i
zjazd do hotelu gondolą), pokoje 4,5,6-
osobowe z łazienkami i TV. Na terenie
obiektu: restauracja, świetlica, sala ko-
minkowa, sauna, mini kino, bilard, dart,
stół do tenisa, miejsce na ognisko.

3 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie -
śniadanie, ostatnie - śniadanie. Wyżywie-
nie w pozostałe dni - patrz program.

Autokar turystyczny obsługiwany przez
2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek,
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. 

Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

Wstępy (m.in. Minimundus), Karta Ka-
ryntii (wjazdy gondolą, wejścia na kąpie-
liska termalne, rejsy statkiem, Muzeum
Porsche), Salzburg - około 34 euro. Wy-
datki programowe są opłacane indywi-
dualnie przez uczestników obozu. 

Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg
własnego uznania (nasza sugestia to
min. 50 euro).

1835 zł 

Austriacka Riwiera
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NA POCZĄTKU GÓRSKIE WĘDRÓWKI SŁOWACKIMI SZLAKAMI

MAŁEJ FATRY, POTEM ODPOCZYNEK NA BASENACH TERMALNYCH, A NA

ZAKOŃCZENIE ODWIEDZINY TRZECH NAJCIEKAWSZYCH STOLIC EUROPY:
SŁOWACKIEJ METROPOLII - BRATYSŁAWY, STOLICY HABSBURGÓW -
WIEDNIA I ZŁOTEJ PRAGI.

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na Słowację, kolacja, nocleg,
Dzień 2 - 7: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do Liptowskiego Mikulasza, zabawa w Tatralandii - największym

aquaparku środkowej Europy: 11 basenów termalnych z aquapontonami, wod-
nymi ścianami wspinaczkowymi, gejzerami i prądami wodnymi, 27 rur i zje-
żdżalni o łącznej długości ok. 1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej strome na
Słowacji: Anakonda i Free Fall (wstęp płatny indywidualnie),

- wycieczka do Bojnic - zwiedzanie najpiękniejszego zamku na Słowacji oraz naj-
większego ZOO, w którym znajdują się aż 373 gatunki zwierząt, a także pawilon
małp oraz słoni, akwarium i terrarium, Cicmany - słowacki skansen, który zdo-
był sławę dzięki oryginalnym drewnianym domom z białym ornamentalnym zdo-
bieniem, Rajecka Leśna - największa w Europie ruchoma szopka,

- zorbing - szalony zjazd po specjalnie przygotowanym torze w dmuchanej kuli
sferycznej o średnicy 3,5 m zwanej ZORBĄ,

- SPA na wyciągniecie ręki: pobyty na kąpieliskach z wodami  termalnymi, gdzie cze-
kają baseny z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie i tory wodne. A jeśli znudzą  się  kąpiele
wodne to można pograć w siatkówkę plażową, mini golfa albo tenisa stołowego,

- wieczór przy ognisku,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki,
Dzień 8: śniadanie, wyjazd do Bratysławy - spacer po Starym Mieście, Wzgórze
Zamkowe z Parlamentem oraz Katedrą św. Marcina. Przejazd do Czech na obia-
dokolację i nocleg,
Dzień 9: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie zabytków Ringu m.in. Par-
lament, Hofburg (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski, wzgórza Lasku Wiedeńskiego
- Kościół św. Józefa, Grinzing. Powrót do Czech na obiadokolację, nocleg, 
Dzień 10: śniadanie, przejazd do Pragi, zwiedzanie - Hradczany: Katedra św. Wita, od-
prawa warty honorowej na zamku, ogrody zamkowe, most Karola, Ratusz, Zegar Orloy,
Rynek Starego Miasta, Plac Wacława. Przejazd do Polski na obiadokolację, nocleg,
Dzień 11: śniadanie, zakończenie obozu.

- trening pamięci i koncentracji uwagi ze Szkołą Pamięci SPW.  Program obejmuje
ok. 10 godzin treningu realizowanego także w trakcie wycieczek i turystycznych es-
kapad.  Szczegóły: www.wakacje.spw.pl. Koszt programu od osoby 120 zł.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek CHATA ZIAR Rajecka Leśna
położony na terenie Małej Fatry. Domki
drewniane z trzema pokojami (2,4 i 5-
osobowe) oraz dwoma łazienkami, prze-
znaczonymi dla 10-12 osób. Na terenie
obiektu: stołówka, kawiarnia, świetlica z
TV, sala kominkowa, bilard, stół do te-
nisa, boiska do siatkówki i piłki nożnej,
miejsce na ognisko. Podczas noclegów
tranzytowych hotele.
WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie podczas pobytu na
Słowacji. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w po-
zostałe dni - patrz program.
TRANSPORT 
Autokar turystyczny obsługiwany
przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC,
barek i DVD). Na trasach antenowych
pociąg lub mikrobus. 
WYJAZDY 
Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 36
katalogu.

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.
WYDATKI PROGRAMOWE 
Wstęp do Tatralandii, przewodnicy Wie-
deń, Praga - około 25 euro. Wydatki pro-
gramowe są opłacane indywidualnie
przez uczestników obozu.  
UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać:
paszport lub dowód osobisty, legityma-
cję szkolną, wygodne buty i strój do wy-
cieczek pieszych, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, nakrycie głowy.
Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 50 euro).

1675 zł

Trzy stolice Europy
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WYCIECZKA DO
WIEDNIA, PRAGI 
I BRATYSŁAWY 

W CENIE





ŚWINOUJŚCIE. MIASTO ZNANE I NIEZNANE. TO

UZDROWISKO, PORT MORSKI, SŁOŃCE, ZŁOTY PIASEK I NIEZWYKŁE KRAJO-
BRAZY. W PROGRAMIE CAŁODZIENNE SZALEŃSTWO W HEIDE PARKU ZE

SŁYNNYM COLOSSOSEM I SPOTKANIE OKO W OKO Z XIX - WIECZNYM

PRUSKIM KOMENDANTEM. 

- wycieczka do HEIDE PARKU k/ Hamburga (Niemcy), największego parku rozrywki w
północnej części Niemiec, o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastruk-
turą gwarantuje niezapomnianą wycieczkę! Największą atrakcją jest COLOSSOS -
pędząca z szybkością 120 km/h największa na świecie drewniana kolejka górska, za-
pisana w Księdze Rekordów Guinnessa. Oprócz tego Mountain Rafting, Big Loop,
Smocza Przejażdżka i wiele innych fantastycznych atrakcji dla każdego! (wstęp płatny
indywidualnie),

- wycieczka po Świnoujściu - krainie 44 wysp: promenada nadmorska, najwyższa na
polskim wybrzeżu Latarnia Morska (68m) oraz Terminal Promowy - jeden z najno-
wocześniejszych na Bałtyku, 

- wycieczka do Międzyzdrojów: molo o długości 395 m, Promenada Gwiazd - tu mo-
żesz porównać swoją dłoń z dłońmi gwiazd filmowych, seans filmowy w kinie naj-
nowszej generacji - 7 D - poczujesz zapachy, powiew powietrza, bryzę wody, dotyk
na plecach. Tu trzeba być i to przeżyć!

- Szlakiem Fortów Świnoujścia - miejska gra terenowa: szkolenie wojskowe w Forcie
Gerharda przeprowadzone przez Pruskiego Komendanta - próba ciemności, woj-
skowa musztra; pomyślne przejście szkolenia kończy się pasowaniem na kadeta i
wręczeniem certyfikatów, Fort Zachodni - zadania umysłowe i sprawnościowe - dzi-
ęki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie niezdobyte dotąd forty,
Fort Anioła - zwiedzanie twierdzy obronnej i obserwacyjnej, podsumowanie gry, 
wręczenie nagród dla najlepszej drużyny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

- paintball - na świecie traktowany jest głównie jako ciekawa forma aktywnego
spędzania czasu wolnego, przez niektórych uważany jest za rozwijającą się dyscy-
plinę sportu. Gra w paintball polega na współzawodnictwie dwóch lub więcej drużyn,
które w zależności od scenariusza mogą zdobywać flagę, punkty lub inne trofea,

- zajęcia kształtujące i rozwijające wyobraźnię, kreatywność i twórcze działania:
konkursy plastyczne, wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki, kalambury, wybory
Miss i Mistera,

- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki.

- Legoland (Dania) - całodzienny pobyt w duńskim Parku Rozrywki. Kosz wycieczki od
osoby 200 zł + 34 euro.

- Berlin (Niemcy) - wizyta w miasteczku filmowym, w jednym z najstarszych studiów
filmowych świata: show kaskaderów filmowych, seans w kinie 4D i interaktywnym
XD.  Kosz wycieczki od osoby 120 zł + 12,5 euro.

ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy KALISZANKA www.
dwkaliszanka.pl położony ok. 300 m od
morza. Pokoje 2,3,4,5,6-osobowe z łazien-
kami. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, świetlica, sala TV,  na każdym
piętrze hol z TV.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg,
mikrobus lub PKS. Przy dojeździe włas-
nym zakwaterowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 lub 9 noclegów*, wyżywienie, ubez-
pieczenie, realizacja programu, trans-
port, transfer bagaży z dworca PKP do
ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP,
opieka wychowawców, opieka me-
dyczna, ratownik. 

WYDATKI PROGRAMOWE 
Wstęp do Heide Parku - ok.18,5 euro.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport
lub dowód osobisty, legitymację szkolną,
strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

1525 zł , 1335 zł*

Tajemnice fortów Świnoujścia
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MRZEŻYNO KOŁO KOŁOBRZEGU. TEN OBÓZ TO PRAWDZIWE

WYZWANIE DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z CHARAKTEREM, WIELBICIELI SUR-
VIVALU I EKSTREMALNYCH PRZYGÓD. JEGO UCZESTNICY, POD CZUJNYM OKIEM

BYŁYCH OFICERÓW WP I LEGII CUDZOZIEMSKIEJ OTRZYMAJĄ NAMIASTKĘ

TEGO, CZYM JEST SŁUŻBA W JEDNOSTKACH SPECJALNYCH. NIE ZABRAKNIE

TEŻ CZASU NA WODNE SZALEŃSTWA W AQUAPARKU I BŁOGIE LENIU-
CHOWANIE NA PIASZCZYSTEJ PLAŻY.

Od Rycerza do Żołnierza - „historia na żywo”, a w nim:
- zawody i pojedynki uczestników z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej broni, 
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni,
- bieg w średniowiecznych nartach,
- klatka, 
- własnoręczne bicie monet,
- wypiekanie podpłomyków,
- przebieranie się w zbroje i pancerze - historia oraz zwyczaje Słowian i Wikingów,
- turniej strzelecki o miano najlepszego strzelca,
- wycieczka do Kołobrzegu: wyprawa łodzią Wikingów: poczuj się jak prawdziwy
skandynawski wojownik - wyrusz z nami w rejs po Bałtyku, zwiedzanie miasta: Ra-
tusz Staromiejski, Pomnik Zaślubin z Morzem, zwiedzanie portu oraz latarni morskiej,
pobyt w Aquaparku Millenium: zjeżdżalnie o długości 63 m, gejzer powietrzny,
dzika rzeka, kaskada wodna, grzyb wodny,

- jednodniowy pobyt w średniowiecznej Osadzie Piastów koło Trzebiatowa z noc-
legiem w samodzielnie zbudowanym szałasie, podczas którego:

- survival - wspaniała przygoda dla aktywnych, lubiących kontakt z naturą i mocne
wrażenia, nauka przetrwania w trudnych warunkach,

- wojskowy tor przeszkód, strzelanie do tarcz opadających, tak jak wykonują to podod-
działy rozpoznawcze i zmechanizowane, rzut granatem, strzelanie z pistoletów i kara-
binków pneumatycznych,

- krav maga - sztuka samoobrony,
- zajęcia linowe - zabawy pomagające oswoić się z przestrzenią i pokonywać trudno-
ści w niecodziennych sytuacjach, zjazdy na linach (tyrolka, skrzynki),

- Omaha i Snajper - gry taktyczne - przejazd wojskowym transporterem 6 x 6, zakła-
danie min i rozminowanie terenu, pokonywanie przeszkód wodnych, budowa zasie-
ków,

- musztra, nocna warta,
- sztuka kamuflażu, nawiązywanie łączności polowej,
- Spadochroniarz - gra taktyczna - zajęcia z wykorzystaniem noktowizji,
- paintball - zabawa strzelecka z użyciem broni na żelowe kulki z kolorową farbą (200 kul),
- spartakiada sportowa - turniej siatkówki, bieg z przeszkodami, sztafeta, mecz to-
warzyski: młodzież kontra kadra wychowawcza w wybranej dyscyplinie sportowej,
uhonorowanie zwycięzców dyplomami,

- plażowanie i kąpiele w morzu,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki, integracja przy ognisku.

- realizowana przy min. 20 uczestnikach:
- Berlin (Niemcy) - wizyta w miasteczku filmowym, w jednym z najstarszych studiów

filmowych świata: show kaskaderów filmowych, seans w kinie 4D i interaktywnym
XD.  Kosz wycieczki od osoby 120 zł + 12,5 euro.

Ośrodek Wczasowy KRYSZTAŁOWA
PRZYSTAŃ www.krysztalowaprzystan.pl
położony ok. 300 m od  morza. Pokoje
2,3,4-osobowe z łazienkami i TV. Na te-
renie obiektu znajdują się: stołówka,
świetlica, sala TV, stół do tenisa,  boisko
do siatkówki. 

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg,
mikrobus lub PKS. Przy dojeździe  włas-
nym zakwaterowanie po godz.16:00.

Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów (w tym jeden nocleg w
szałasie), wyżywienie, ubezpieczenie, rea-
lizacja programu, transport, opieka wy-
chowawców i instruktorów, opieka
medyczna.

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację
szkolną, karimatę, śpiwór, buty tury-
styczne i sportowe, buty „do zniszcze-
nia”, odzież typu moro (mile widziana),
kurtkę przeciwdeszczową, ciepłą odzież,
nakrycie głowy, latarkę z zapasem baterii,
strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, ręcznik i przybory toaletowe, kie-
szonkowe.

1485 zł 

Aktywne wakacje
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GRZYBOWO KOŁO KOŁOBRZEGU. GRZYBOWO

OPANOWALI PIRACI! POD CZUJNYM OKIEM JEDNOOKIEGO KAPITANA,
KTÓRY MA DREWNIANĄ NOGĘ, HAK ZAMIAST RĘKI I KOLOROWĄ PAPUGĘ

NA RAMIENIU, SZUKAMY SKARBU UKRYTEGO W TEJ OKOLICY. DOŁĄCZ

DO ZAŁOGI I POMÓŻ W POSZUKIWANIACH, BO ZABAWA W PIRATÓW TO

WSPANIAŁA SPRAWA, A ZOSTAĆ PIRATEM TO NIE LADA ODWAGA. PRO-
GRAM SKIEROWANY DO NAJMŁODSZYCH DZIECI, ZACZYNAJĄCYCH SWOJĄ

PRZYGODĘ Z SAMODZIELNYMI WYJAZDAMI. NAD ZABAWĄ CZUWAĆ BĘDĄ

PEDAGODZY, PRACUJĄCY NA CO DZIEŃ Z NAJMŁODSZYMI. KOLONIA

BĘDZIE LICZYŁA 20 UCZESTNIKÓW CO POZWOLI STWORZYĆ RODZINNĄ

ATMOSFERĘ.

- wycieczka do Kołobrzegu - Latarnia Morska, Piracka Przygoda - zabawa w za-
bytkowym forcie obronnym: konkurs ciesielski, taniec z obijaczem, wyścig po
plankach, walki na boomie, konkursy z linami, nauka szant, tańce przy muzyce
folkowej, zabawa w parku wodnym - do dyspozycji uczestników będą: basen
sportowy i rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnie oraz dzika rzeka,

- wycieczka do Zieleniewa - wizyta w miasteczku westernowym - Dziki Zachód
Show: zwiedzanie stadniny i Mini ZOO, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, kowbojska karuzela, indiańskie narty, scenki westernowe, konkursy
z nagrodami m.in. poszukiwanie złota lub dojenie kozy,

- ahoj piracka załogo! - zabawa w piratów - budowa statku pirackiego, nauka
obyczajów, wykonanie flagi, przygotowanie kostiumów, bitwa morska,

- piracka dyskoteka,
- zajęcia twórcze rozwijające wyobraźnię - malowanie rękami i stopami, lepie-

nie z masy solnej,
- konkurs budowy rzeźb z piasku - zwierzaki, zamki, bajkowe postacie,
- poszukiwanie skarbu czyli podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek

dla uczestników,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat ANNA www.pensjonat-anna.net
położony ok. 600 m od morza. Pokoje
3,4-osobowe z łazienkami i TV. Na tere-
nie obiektu znajdują się: stołówka i
świetlica. W pobliżu boiska sportowe
oraz plac zabaw. Ośrodek dysponuje 50
miejscami.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierw-
sze świadczenie - obiad, ostatnie - śniada-
nie + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, transport, ubez-
pieczenie, realizacja programu, opieka wy-
chowawców, opieka medyczna, ratownik. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, zabawki
plażowe, kieszonkowe.

1355 zł

Hej ho piratów sto!!!
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OSTROWO KOŁO KARWI. ZAPRASZAMY NA ROZŚPIEWANE

I ROZTAŃCZONE WAKACJE. BAW SIĘ RAZEM Z NAMI, BO NIC TAK NIE

USZCZĘŚLIWIA, NIE DODAJE ENERGII I NIE WYZWALA POZYTYWNYCH

EMOCJI, JAK DOBRA ZABAWA ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM. A PRZY TYM

WSPANIALE INTEGRUJE, POBUDZA AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ. TUTAJ

NAWET ZAJĘCIA NA BASENIE PROWADZONE SĄ PRZY MUZYCE - TO AQUA

AEROBIK, WIĘC NIE MOŻE BYĆ INACZEJ. W KRAINIE TAŃCA I ŚPIEWU NIE

ZABRAKNIE TAKŻE WYCIECZEK DO CIEKAWYCH MIEJSC, KĄPIELI MORSKICH

I SŁONECZNYCH, ZABAW SPORTOWYCH, OGNISK I DYSKOTEK. 

- wycieczka do Trójmiasta: Gdańsk - spacer po Starym Mieście, wizyta w słodkiej fab-
ryce cukierków CIUCIU Cukier Artist, w której zobaczymy jak powstają słodycze - na
każdego czeka słodka niespodzianka! Sopot - spacer po molo, Gdynia - Skwer Ko-
ściuszki, zwiedzane Centrum Nauki EXPERYMENT - niecodziennej pracowni do-
świadczalnej dla małych i dużych odkrywców, gdzie na własną rękę można
przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki i przyrody,

- wycieczka do Władysławowa - port rybacki, Dom Rybaka, a w nim coroczna wy-
stawa „Motyle Świata”. Na wystawie, prócz setek pięknych i rzadkich okazów motyli,
znajdziemy informację o sposobie ich łapania oraz specjalnie przygotowany multi-
medialny test, w którym odpowiemy na pytania: co jedzą motyle, który motyl jest
ćmą, największy motyl to..., słynny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie
- aleja gwiazd sportu, Rozewie - latarnia morska,

- wycieczka do Helu - spacer promenadą, Fokarium - kompleks basenów, w których
można podglądać foki podczas zabawy, karmienia i zabiegów pielęgnacyjnych. Wizyta
w muzeum, a także udział w projekcji filmu przyrodniczego „Ssaki naszego morza”,

- wycieczki piesze do Jastrzębiej Góry - klif nadmorski, Karwi - spacer wzdłuż tamy
zbudowanej przez Holendrów,

- zatańcz tak jak bohaterowie najpopularniejszych musicali dla nastolatków -
nauka wybranych elementów układów tanecznych, aerobik, nauka piosenek, zabawa
tańcem i śpiewem, a wszystko to przy „żywej” muzyce,

- konkurs „mam talent” - każdy ma jakiś talent, wystarczy go tylko odkryć. Uwierz w
siebie i poczuj się jak gwiazda!

- konkurs karaoke czyli śpiewać każdy może,
- aqua aerobik (5 lekcji x 15 minut w grupach 15-osobowych),
- korzystanie z krytego basenu pod opieką ratownika,
- biegi na orientację - zabawy w terenie,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- rejs statkiem,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- bal przebierańców, dyskoteki.

- trening pamięci i koncentracji uwagi ze Szkołą Pamięci SPW. Program obejmuje
ok. 10 godzin treningu realizowanego także w trakcie wycieczek i turystycznych
eskapad.  Szczegóły: www.wakacje.spw.pl. Koszt programu od osoby 120 zł.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat  RAFAŁ www.asia.afr.pl
położony ok. 1100 m od morza i 200 m
od dużego kompleksu leśnego. Pokoje
4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie
obiektu znajdują się: basen kryty, sala do
zajęć, świetlica, sala TV, stół do tenisa,
miejsce do gry w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę nożną, kawiarnia z bufetem. 

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - obiad,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00. 

WYJAZDY 
Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna, ra-
townik.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszon-
kowe.

1355 zł

Śpiewaj i tańcz
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GDYNIA - OKSYWIE. AKADEMIA MARYNARKI WO-
JENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE JEST KONTYNUATORKĄ

UTWORZONEJ W 1922 ROKU W TORUNIU OFICERSKIEJ SZKOŁY MARY-
NARKI WOJENNEJ. TO UCZELNIA PRZYGOTOWUJĄCA SWOICH STUDEN-
TÓW DO SŁUŻBY SPOŁECZEŃSTWU I KRAJOWI, WIERNYCH PODSTAWOWYM

WARTOŚCIOM, KTÓRYCH ISTOTĘ ODDAJE MYŚL: „MORZE, OJCZYZNA,
OBOWIĄZEK”. MOTTEM AKADEMII I WSZYSTKICH POKOLEŃ Z NIEJ

WYCHODZĄCYCH JEST ŁACIŃSKA SENTENCJA „AMOR PARTIE SUPREMA

LEX” („MIŁOŚĆ OJCZYZNY PRAWEM NAJWYŻSZYM”).

Zajęcia marynarskie na terenie Akademii Marynarki Wojennej: 
- Symulator Mostek Kapitański - zajęcia z podstaw manewrowania statkiem

ze zmienną prędkością pomiędzy kilkunastoma jednostkami m.in. okrętami po-
dwodnymi, okrętami wojennymi i handlowymi (1 x 15 minut),

- Symulator Praktycznego Manewrowania Okrętem na otwartych wodach,
podczas sztormu i silnego wiatru (1 x 15 minut),

- Trenażer Morskich Systemów Radiolokacyjnych - najnowocześniejszy Symu-
lator Radar ARPA-ECDIS-WESDIS, ćwiczenia nawigacyjne z użyciem radarów i
mapy elektronicznej jednocześnie (1 x 15 minut),

- zajęcia w pracowni Broni Rakietowej i Artyleryjskiej: symulator strzelania ra-
kietami RBS-15 typu woda-woda o zasięgu 200 km, lecących z prędkością 1
macha, symulator Armatki Morskiej AK-230 (obsługa działka połączona ze strze-
laniem ok. 3-5 minut) z włączonym systemem kołysania statku podczas sztor-
mowej pogody, pokaz Armatki Morskiej AK-630 i 176,

- zwiedzanie sali tradycji z projekcją filmu o historii Akademii Marynarki Wojennej,
- zajęcia w laboratorium łączności morskiej - nauka podstaw operowania sygnali-

zacyjnymi morskimi flagami i świetlnymi znakami alfabetu morsa,
- Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów - zapoznanie się z budową silników okręto-
wych,

- zajęcia praktyczne na terytorium portu wojennego na Oksywiu - budowa i ob-
sługa okrętów podwodnych (Okręt „Orzeł” - przystosowany do zwalczania
okrętów atomowych podwodnych), korwet („T. Kościuszko”, „K. Pułaski”), fre-
gat, okrętów rakietowych i niszczycieli,

Zajęcia wojskowe i sportowe: 
- symulator strzelania z broni ręcznej i do pojazdów opancerzonych przy zmien-

nych warunkach atmosferycznych i różnym ukształtowaniu terenu: pistolet ma-
szynowy - 2 typy, karabin maszynowy, granatnik, karabinek snajperski,  

- elementy musztry wojskowej, zbiórki, tworzenie szyków (2 x 45 minut), 
- zajęcia na basenie (3 x 45 minut), 
- zawody pływackie i strzeleckie, rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną,
- wycieczka do Trójmiasta: Gdańsk - spacer Starym Miastem: Droga Królewska,

Długi Targ, Długie Pobrzeże, Żuraw, seans filmowy w kinie 5D, Sopot: molo -
najdłuższy drewniany pomost w Europie (511 m), Gdynia - skwer Tadeusza Ko-
ściuszki.

Hotel podoficerski położony na terenie
Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni-Oksywiu. Pokoje 2-osobowe z
jednym łóżkiem piętrowym i umy-
walką. Łazienki na korytarzu. 

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Podczas całodziennych wycieczek suchy
prowiant. Pierwsze świadczenie - kola-
cja, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Autokar - opieka wychowawcy lub
konwojenta. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz.16:00

Wg trasy GDYNIA-OKSYWIE. Szczegóły
str. 37 katalogu.

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.

Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszon-
kowe.

1428 zł 

Akademia młodego marynarza
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T E R M I N Y  T U R N U S Ó W

KRYNICA MORSKA. GWARANTUJEMY NIESAMOWITE

PRZEŻYCIA W ŚWIECIE MAGII! PRZENIESIEMY SIĘ DO KRAINY CZARÓW I

FANTAZJI, BĘDZIEMY PODĄŻAĆ SZLAKAMI HARREGO POTTERA. SPRAWDŹ

SWOJE MAGICZNE UMIEJĘTNOŚCI! DOBRA ZABAWA I FANTASTYCZNE

PRZYGODY SĄ DLA TYCH, KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ MARZEŃ. Z NAMI MASZ

OKAZJĘ POZNAĆ SZKOŁĘ CZARODZIEJÓW HOGWART, A NAWET ZOSTAĆ

KOLONIJNYM HARRYM POTTEREM.

- powitanie kolonistów w Szkole Magii przez profesorów Hogwartu,
- przydział czarodziejskich szat (peleryna, tiara, różdżka),
- podział czarodziejów na poszczególne Dormitoria (przydziału dokonuje Tiara),
- pierwszy bal czarodziejek i czarodziejów w oryginalnych strojach,
- wyprawy do Zakazanego Lasu, szukanie skarbów, 
- magia ziół - zielarstwo i alchemia to jedna z podstawowych umiejętności czarodzie-
jów - tworzenie księgi ziół,

- codzienne spotkania podsumowujące miniony dzień - przydział punktów bohate-
rom dnia i poszczególnym Dormitoriom,

- wycieczki szlakami Harrego Pottera - czarodziejska wyprawa do Rosji, Francji 
i Bułgarii - poznajemy obyczaje, języki i tańce poszczególnych krajów,

- wyprawa „Błędnym Rycerzem” do krainy dinozaurów w Malborku, seans w kinie
5D - towarzyszyć Wam będą naprawdę silne emocje!

- lekcje wróżbiarstwa, magii i astrologii pod okiem dyrektora Snape’a,
- rejs „magicznym statkiem” do Fromborka - poszukiwanie wielkiej ośmiornicy,
- wieczór denerwowania rodziny Dursleyów,
- Trójmagiczny Turniej Sportowy - wyścigi na miotłach Nimbus 2012,
- mecz Quidditcha - losowanie zawodników za pomocą Czary Ognia,
- Noc Duchów,
- poszukiwanie Kamienia Filozoficznego,
- rzeźbienie zamków i magicznych postaci Hogwartu na słonecznej plaży,
- wieczorne czytanie magicznych opowieści,
- konkursy o miano najlepszego czarodzieja i czarodziejki kolonii,
- wybór kolonijnych bohaterów - Harrego, Hermiony i Rona,
- plażowanie czarodziejek i czarodziejów,
- wieczory rozbawionych czarodziejów - dyskoteki, zabawy, turnieje,
- przydział pucharu i dyplomów najlepszym czarodziejom Hogwartu.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny BAŁTYK
www.owbaltyk.mierzeja.com położony ok.
300 m od morza. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z
łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, boisko sportowe, stół do tenisa,
plac zabaw dla dzieci, sala dyskotekowa,
miejsce na grill i ognisko.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Transfer autokarowy (PKS lub
mikrobus) na trasie: Elbląg - Krynica
Morska - Elbląg. Przy dojeździe włas-
nym zakwaterowanie po godz.16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna, ra-
townik. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszon-
kowe, gadżety związane z Harrym 
Potterem mile widziane.

1425 zł 

Krynicka szkoła magii
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TLEŃ. SKRZYPIENIE DRZWI, POJAWIAJĄCE SIĘ ZNIENACKA

TAJEMNICZE ZJAWY, DOCHODZĄCE Z ODDALI POHUKIWANIA SOWY, NAS-
TRÓJ PEŁEN GROZY… OBLECIAŁ CIĘ STRACH? JEŚLI NIE, TO PEWNIE

LUBISZ DRESZCZYK EMOCJI I MASZ STALOWE NERWY. WCIEL SIĘ WIĘC

W POGROMCĘ DUCHÓW I ROZWIKŁAJ ZAGADKĘ STAREGO, PEŁNEGO

TAJEMNIC KRZYŻACKIEGO ZAMKU.
PROGRAM SKIEROWANY DO NAJMŁODSZYCH DZIECI, ZACZYNAJĄCYCH

SWOJĄ PRZYGODĘ Z SAMODZIELNYMI WYJAZDAMI. UCZESTNIKAMI BĘDĄ

SIĘ OPIEKOWAĆ PEDAGODZY PRACUJĄCY NA CO DZIEŃ Z NAJMŁODSZYMI.

- na zamku w Gniewie straszy??? Sprawę trzeba koniecznie zbadać - zwiedza-
nie zakamarków zamku krzyżackiego, poszukiwanie duchów rycerzy. Godzinna
wędrówka po warsztatach dawnych rzemieślników: drukarski (z prasą Guten-
berga), garncarski, tkacki, mennica, strzelnica zamkowa (zapoznanie się z bu-
dową kuszy i łuku) oraz „gabinet relaksacyjny kata gniewskiego“,

- pogromcy duchów - wędrówka poprzez zakątki okolicy w poszukiwaniu skarbu.
Na trasie do rozwiązania m.in. zagadki detektywistyczne, próby: odwagi - wcho-
dzenie do „strasznych” miejsc, smaku - jedzenie „obrzydliwości”. Osiągnięcie
celu będą próbowały uniemożliwić duchy, zjawy i tajemnicze postacie, 

- wycieczka do parku wodnego w Chojnicach. Do dyspozycji uczestników będą:
25-metrowy basen sportowy, tory do nauki pływania, basen rekreacyjny, bro-
dzik dla dzieci, zjeżdżalnia trójspiralna, gejzery, jacuzzi oraz sztuczna rzeka, Fo-
jutowa: plac zabaw, akwedukt,

- bal duchów - bal upiorów, zjaw i zombie,
- zajęcia twórcze rozwijające wyobraźnię - malowanie rękami i stopami, lepie-

nie z masy solnej,
- konkurs budowy rzeźb z piasku - zwierzaki, zamki, bajkowe postacie,
- przejażdżka meleksami, zabawa klockami LEGO,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- plażowanie i kąpiele w jeziorze,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

ZAKWATEROWANIE
Centrum Sportu i Rekreacji BENIOVITA
www.beniovita.pl. Zakwaterowanie w
pokojach 4,5-osobowych z łazienkami.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka,
kawiarnia, sala taneczna, trzy sale konfe-
rencyjne, sala z klockami LEGO, wy-
pożyczalnia sprzętu sportowego, boisko
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki,
plac zabaw, miejsce na grilla. Ośrodek
dysponuje 140 miejscami.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierw-
sze świadczenie - obiad, ostatnie - śnia-
danie + suchy prowiant na drogę
powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta.  Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy CENTRUM. Szczegóły str. 37 ka-
talogu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna, ra-
townik.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszon-
kowe.

1295 zł

Wakacje z duchami
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Foto R. Hudzik - zamek Gniew



BĘSIA. UROKLIWA MIEJSCOWOŚĆ NA MAZURACH NAD

JEZIOREM BĘSKIM. OTULINA LASÓW I JEZIOR Z UROZMAICONYM

UKSZTAŁTOWANIEM TERENU SPRAWIA, ŻE PANUJE TU SPECYFICZNY

MIKROKLIMAT I WARUNKI ZACHĘCAJĄCE DO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.
POŁOŻENIE BĘSI NA SZLAKU TURYSTYCZNYM MIĘDZY ŚWIĘTĄ LIPKĄ,
GIERŁOŻĄ I MRĄGOWEM STANOWI DOSKONAŁĄ BAZĘ WYPADOWĄ DO

ZWIEDZANIA NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC WARMII I MAZUR.

- w Akademii młodego detektywa dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o śladach
kryminalistycznych: skąd się biorą, jak je zabezpieczać i przekazywać do dalszych
badań. Nauczysz się ujawniać ślady daktyloskopijne na różnych przedmiotach,
wykonasz odcisk swojej dłoni, a także sporządzisz portret pamięciowy np. wy-
chowawcy grupy. Na zakończenie każdy z Was otrzyma licencję Młodego De-
tektywa z załączonym portretem pamięciowym,

- przejażdżki na quadach, segwayach, zorbing - zajęcia w Butrynach koło
Olsztyna na specjalnie przygotowanym terenie; godzina zajęć w grupach 12-oso-
bowych, gdzie każdy będzie mógł poczuć smak adrenaliny, wycieczka do
Olsztyna - zwiedzanie: Stare Miasto, gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej, po-
mnik Mikołaja Kopernika, Wysoka Brama, Katedra, amfiteatr,

- wycieczka do Mikołajek - zabawa w Parku Wodnym TROPIKANA, spacer pro-
menadą wzdłuż przystani jachtowej przy brzegu jeziora Mikołajskiego, fontanna
Króla Sielaw,

- gra strategiczna „W poszukiwaniu Diabła Kłobuka”: zadaniem uczestników
podzielonych na grupy jest znalezienie Diabła ukrywającego się w lesie i poko-
nanie około 2,5-kilometrowej trasy. W tym celu uczestnicy dostają mapy terenu,
kompasy i regulaminy. Na zakończenie gry ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
wręczenie zwycięskiej grupie dyplomów,

- kajakowa wyprawa po jeziorze Bęskim - na początku kilka rad i wskazówek, a
potem super zabawa, 

- rowery górskie - fantastyczna przygoda dla każdego - wycieczki rowerowe
wokół jeziora Bęskiego,

- przejażdżki wozem i bryczką po okolicy,
- zajęcia na siłowni - poprawa kondycji fizycznej,
- dyskoteki w rytmach hip - hop i break dance - wybór króla i królowej parkietu,
- OLIMPIADA SPORTOWA:
- turniej siatkówki dziewcząt i chłopców - wybór najlepszego przyjmującego i

atakującego turnieju,
- ping - pong show - turniej tenisa stołowego,
- mecz - młodzież kontra kadra kolonijna w wybranej dyscyplinie sportowej,

uhonorowanie zwycięzców dyplomami,
- dyskoteki z karaoke,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

1495 zł 

Akademia młodego detektywa
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ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy BĘSIA www.
besia.pl. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z
łazienkami. Na terenie obiektu znajdują
się: stołówka, sala TV, sala dyskotekowa,
sala gier (bilard, stół do tenisa, gry zręcz-
nościowe), siłownia, boiska do piłki
nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki,
wiata do grillowania, miejsce na ognisko.
Ośrodek posiada własną plażę i sprzęt
wodny.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Transfer autokarowy (PKS lub
mikrobus) na trasie Olsztyn – Bęsia –
Olsztyn. Przy dojeździe własnym zakwa-
terowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy MAZURY. Szczegóły str. 37 ka-
talogu.

12 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna, ra-
townik.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legityma-
cję szkolną, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój spor-
towy, nakrycie głowy, kieszonkowe.



REMIEŃKIŃ KOŁO WIGIER. PUSZCZA AUGUSTOWSKA

WRAZ Z OKOLICZNYMI REZERWATAMI PRZYRODY I WIGIERSKIM PARKIEM

NARODOWYM JEST JEDNYM Z NIELICZNYCH REGIONÓW, ZARÓWNO W

SKALI KRAJU JAK I EUROPY, GDZIE UDAŁO SIĘ ZACHOWAĆ NIESKAŻONĄ

PRZYRODĘ I PIĘKNO NATURALNEGO ŚRODOWISKA. CZYSTE POWIETRZE,
PRZEJRZYSTE WODY JEZIOR I RZEK ORAZ ROZLEGŁE PUSZCZE PRZYCIĄGAJĄ

KAŻDEGO ROKU CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ TURYSTÓW.

- wycieczka do Wilna (Litwa): Ostra Brama, katedra z grobami królewskimi, Ze-
spół Uniwersytetu Wileńskiego, wzgórze Giedymina, Cmentarz na Rossie, Ko-
ściół św. Piotra i Pawła na Antokolu, w drodze powrotnej krótki pobyt w
Trokach, 

- wycieczka po Suwalskim Parku Krajobrazowym: punkt widokowy „Pan 
Tadeusz” w Smolnikach, jezioro Hańcza, głazowisko Turtul, Wigry - Klasztor Ka-
medułów (z zewnątrz),

- wycieczka do Dowspudy - pozostałości pałacu Paca, Augustów - Rynek Zyg-
munta Augusta, pięknie odrestaurowane kamienice, fontanna, promenada. Z
Augustowa do Studzienicznej rejs statkiem ze śluzowaniem. Przejazd do Sejn -
podominikański zespół klasztorny,

- wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego: zwiedzanie jednej z najwięk-
szych atrakcji Suwalszczyzny - Muzeum Wigier oraz „spotkanie z bobrem i jego
rodzinką”,

- wycieczka do Suwałk - zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wojskowego, a w
nim bardzo ciekawej ekspozycji zbiorów broni palnej i białej, proporców, odzieży
wojskowej, dział, armat, haubic, transporterów opancerzonych oraz czołgu,

- spływ kajakami Czarną Hańczą na trasie Maćkowa Ruda - Wysoki Most (4
godz.),

- korzystanie z Parku Wodnego w Suwałkach: basen rekreacyjny i sportowy, zje-
żdżalnie otwarte i rurowe, dzika rzeka, bicze, kaskady, gejzery, parasol wodny (2
wejścia), 

- pokaz pieczenia sękacza z degustacją i opowieściami gawędziarza w tle,
- wycieczka rowerowa szlakiem Wigierskiego Parku Narodowego,
- przejażdżka bryczkami (1 x 50 minut),
- plażowanie oraz kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy U SEBASTIANA
www.usebastiana.pl położony w otulinie
Wigierskiego Parku Narodowego, w po-
bliżu jezior Dowcień i Żubrowo. Pokoje
2,3,4-osobowe z łazienkami i RTV. Na te-
renie obiektu znajdują się: stołówka, 
boisko do piłki nożnej, boisko do siat-
kówki plażowej, wiata do grillowania,
miejsce na ognisko, wypożyczalnia ro-
werów. 

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Podczas całodziennych wycieczek suchy
prowiant. Pierwsze świadczenie - obia-
dokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta.  Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00. 

WYJAZDY 
Wg trasy MAZURY. Szczegóły str. 37 ka-
talogu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna, ra-
townik.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport
lub dowód osobisty, legitymację
szkolną, strój kąpielowy, krem do opa-
lania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy, kieszonkowe. 

1545 zł

W krainie bobra
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WYCIECZKA
DO WILNA 
W CENIE



TO WYŚMIENITA FORMA AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO

CZASU I ODPOCZYNKU NA WODZIE. MAZURY, ZATOKA GDAŃSKA I

ZALEW WIŚLANY TO WSPANIAŁE MIEJSCA DO NAUKI ŻEGLOWANIA,
DOSKONALENIA NABYTYCH WCZEŚNIEJ UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKICH,
NAWIĄZANIA NOWYCH PRZYJAŹNI, ORAZ POZNANIA CIEKAWYCH

ZAKĄTKÓW KRAJU. 

Rejs turystyczny (kod OMAZ) - program rejsu zakłada dużo żeglowania, aby odwie-
dzić jak najwięcej mazurskich akwenów i ciekawych miejsc. Nie ma kursu szkolenio-
wego na patent i egzaminu, jednak uczestnicy poznają podstawy żeglarskiej wiedzy i
sprawnej obsługi jachtu żaglowego. 
Rejs szkoleniowy z egzaminem na patent żeglarza (kod OWJM) - program rejsu
podporządkowany jest szkoleniu na patent żeglarza. Dużo czasu spędzamy na wodzie
trenując manewry, ale pokonujemy niewielkie odcinki szlaku. 

Dzień 1: przyjazd uczestników do Rynu, podział na załogi, zaprowiantowanie, wstępne
szkolenie żeglarskie,
Dzień 2: sprawdzian pływacki, szkolenie ratownicze. Wykłady z teorii, prace bosma-
ńskie, nauka cumowania, taklowania i klarowania jachtu. Po południu żeglowanie po
jez. Ryńskim, 
Dzień 3: Ryn-Rybical. Rano wykłady teoretyczne, po południu rozpoczęcie szkolenia
żeglarskiego - praca żaglami, sterowanie na punkt. Żeglowanie po jez. Ryńskim,
Dzień 4: Rybical - Mikołajki. Rano wykłady teoretyczne, po południu rozpoczęcie szko-
lenia żeglarskiego - praca żaglami, wypłynięcie na jez. Ryńskie, Tałty. W Mikołajkach dla
chętnych wyjście do kompleksu basenów "Tropikana" w hotelu Gołębiewski. Wieczo-
rem szanty w tawernie lub wyjście na dyskotekę,
Dzień 5: Mikołajki - Popielno. Do południa spacer w Mikołajkach. Wypłynięcie na jez.
Mikołajskie, Bełdany i Śniardwy. Szkolenie żeglarskie - nauka zwrotu przez sztag. Wie-
czorem ognisko,
Dzień 6: Popielno - Szymonka - Bogaczewo.  Wizyta w Stacji Badawczej PAN w Popiel-
nie, gdzie prowadzona jest hodowla konika polskiego. Wykład z teorii. Żeglowanie po
jez. Śniardwy, Mikołajskim i Tałty. Zależnie od kierunku wiatru ćwiczenie zwrotów przez
sztag lub rufę. Przepłynięcie przez kanały na jez. Jagodne i Boczne. Wieczorem ognisko,
Dzień 7: Bogaczewo - Wilkasy. Żeglowanie po jez. Niegocin. Ćwiczenie zwrotu przez
sztag i rufę. Wykłady z teorii. Wieczorem wyjście na dyskotekę,
Dzień 8: Wilkasy. Rano chrzest żeglarski z nadaniem imion. Po kąpieli żeglowanie po jez.
Niegocin. Ćwiczenie podejścia do człowieka. Wykłady z teorii. Wieczorem ognisko,
Dzień 9: Wilkasy - Sztynort.  Przepłynięcie kanałem na jez. Kisajno i Dargin. Ćwiczenie
dotychczas poznanych manewrów żeglarskich. Wykład z teorii. Wieczór z szantami w
słynnej tawernie "Zęza",
Dzień 10: Sztynort. Wykład z teorii. Wypłynięcie na jez. Sztynorckie. Nauka manewru
podejścia do kei i podejścia do boi. Ćwiczenie wszystkich manewrów żeglarskich. Pró-
bny egzamin z teorii,
Dzień 11: Sztynort. Wypłynięcie na jez. Sztynorckie. Ćwiczenie podejścia do kei i
wszystkich manewrów. Po południu wypłynięcie na jez. Dargin i Mamry. Nocleg na
bindudze, ognisko,
Dzień 12: Zimny Kąt - Wilkasy. Rano przepłynięcie jez. Niegocin. Do wieczora dosko-
nalenie poznanych manewrów i podsumowanie szkolenia. Wieczorem ognisko,
Dzień 13: Wilkasy. Egzamin na patent żeglarza jachtowego. Po egzaminie przepły-
nięcie do przystani w Giżycku. Klar jachtów, impreza pożegnalna,
Dzień 14: Giżycko, zakończenie rejsu.

OMAZ i OWJM - jachty kabinowe typu
Sasanka 660, Tango 780, Antila 24,
Venus, Mak 707. 
OZAT - jachty kabinowe Pegaz 10, Antila
26 i Antila 24 i inne podobnej klasy wy-
posażone w instalację elektryczną, ga-
zową wraz z kuchenką oraz kompletem
naczyń i sztućców.

Jachty - każdy uczestnik ma do dyspozy-
cji własną koję z materacem.

Wyżywienie przygotowuje załoga pod
czujnym okiem sternika, z produktów za-
pewnionych przez organizatora.

Dojazd na miejsce zbiórki we własnym
zakresie.
Turnusy OMAZ i OWJM zaczynają się 
w Rynie - Ośrodek Żeglarski RYN, ul. Ma-
zurska 17 lub w Giżycku - Przystań EKO-
MARINA obok Dworca PKP. Wybrany
port w zależności od terminu rejsu. Roz-
poczęcie o godzinie 16.00, zakończenie
o godzinie 10.00.
Turnusy OZAT zaczynają się w Gdańsku -
Marina nad Motławą, ul. Szafarnia lub 
w Elblągu - Przystań HOW Bryza, 
ul. Portowa 2. Wybrany port w za-
leżności od terminu rejsu. Rozpoczęcie o
godzinie 16.00, zakończenie o godzinie
10.00.

Szkoła pod 
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH - TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE

ŻEGLOWALI I TYCH, KTÓRZY POZNALI JUŻ SMAK ŻEGLARSTWA. UCZEST-
NICY PODZIELENI SĄ NA ZAŁOGI. KAŻDA MA SWOJEGO STERNIKA POD

OPIEKĄ KTÓREGO ŻEGLUJE, WYPOCZYWA I PRZYRZĄDZA POSIŁKI. ZAJĘCIA

PROWADZONE SĄ PRZEZ DOŚWIADCZONYCH INSTRUKTORÓW I TRENERÓW.
JACHTY WYPOSAŻONE SĄ W ODPOWIEDNIE ŚRODKI NAWIGACYJNE I

RATUNKOWE.

Rejs turystyczno-stażowy (kod OZAT 14–18 lat) po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiśla-
nym przygotowuje do pływania po pełnym morzu, jednocześnie jednak żeglowanie
odbywa się blisko brzegu, z wizytą w portach Gdańska, Gdyni, Sopotu, Helu, Jastarni,
Krynicy Morskiej i Fromborka. Uczestnicy nabiorą odpowiednich nawyków, będą pro-
wadzić nawigację, dokonywać namiarów, uczyć się wpisów w dzienniku jachtowym,
identyfikować pławy, światła, pracować na mapie. Żeglowanie będzie odbywać się
także w nocy, co szczególnie za pierwszym razem stanowi niezapomniane przeżycie. 

Dzień 1: przyjazd uczestników do Gdańska, podział na załogi. Zakup prowiantu,  prze-
szkolenie, podział na wachty. Sprawdzian pływacki,
Dzień 2: Gdańsk - Sopot - Hel. Wypłynięcie na Zatokę Gdańską. Po drodze cumowa-
nie do najdłuższego drewnianego molo w Europie. Spacer po Sopocie i na plażę. Wie-
czorem cumowanie na Helu,
Dzień 3: Hel - Jastarnia. Rano wspólne wyjście na plażę, wizyta w Fokarium, latarni
morskiej, po południu wypłynięcie na Zatokę Gdańską. Wieczorem dyskoteka lub
szanty w tawernie,
Dzień 4: Jastarnia - Kuźnica - Puck. Rano  plażowanie, po południu wypłynięcie na Za-
tokę Gdańską. Po drodze cumowanie w porcie rybackim Kuźnica, 
Dzień 5: Puck - Gdynia. Żeglowanie po Zatoce Gdańskiej. Spacer po Gdyni - zwiedza-
nie Oceanarium, ORP Błyskawica, Daru Pomorza,
* Ewentualnie pływanie nocne: Gdynia-Gdańsk Marina na Starym Mieście,
Dzień 6: Gdynia - Gdańsk Stare Miasto. Cumowanie w samym centrum gdańskiej Sta-
rówki. Zwiedzanie -  Muzeum Morskie, Żuraw,
Dzień 7: Gdańsk Stare Miasto - Rybina - Krynica Morska. Wypłynięcie na Zatokę
Gdańską, kurs w kierunku Przekopu Wisły w Świbnie. Wpłynięcie na rzeki Wisłę, Szkar-
pawę. Przy sprzyjającym wietrze cały czas na żaglach. Po drodze na Zalew zabytkowa
śluza Gdańska Głowa, mosty zwodzone, obrotowe i pontonowe w Drewnicy i Rybinie.
Wieczorem dotarcie  na wody Zalewu Wiślanego,
* Ewentualnie pływanie nocne: Osłonka - Krynica Morska,
Dzień 8: Krynica Morska - Frombork. Do południa plażowanie. Po południu żeglowa-
nie po Zalewie Wiślanym,
Dzień 9: Frombork - Tolkmicko - Piaski. We Fromborku zwiedzanie zabytków pamiętaj-
ących Mikołaja  Kopernika - Katedry i Planetarium. Po południu wypłynięcie do Tolkmicka,
* Ewentualne pływanie nocne: Tolkmicko-Piaski,
Dzień 10: Piaski - Nowa Pasłęka. Do południa plażowanie. Po południu żeglowanie po
Zalewie Wiślanym, zawinięcie do ostatniego polskiego portu na wschodzie - Nowej
Pasłęki. Wpłynięcie na rzekę Pasłękę, dopłynięcie do portu Dom Rybaka,
Dzień 11: Nowa Pasłęka - Sztutowo - Kąty Rybackie. Żeglowanie po Zalewie Wiśla-
nym. Wpłynięcie na rzekę Wisła Królewiecka. Przejażdżka kolejką wąskotorową wzdłuż
Jantarowego Szlaku. Starsi uczestnicy rejsu zwiedzają Muzeum byłego obozu kon-
centracyjnego,
* Ewentualne pływanie nocne:  Kąty Rybackie-Suchacz,
Dzień 12: Kąty Rybackie - Tolkmicko. Zwiedzanie  Muzeum Zalewu Wiślanego w
Kątach Rybackich. Żeglowanie po Zalewie Wiślanym,
Dzień 13: Suchacz - Elbląg. Chrzest żeglarskich nowicjuszy. Po południu wypłynięcie
na Zalew Wiślany. Wieczorem wypłynięcie z Suchacza na wody Zatoki Elbląskiej, rzekę
Elbląg i po przejściu mostu pontonowego w Nowakowie dopłynięcie do Elbląga. Ogni-
sko pożegnalne,
Dzień 14: Elbląg, klar jachtów, zakończenie rejsu.

13 noclegów, wyżywienie (OMAZ i
OWJM), ubezpieczenie, realizacja pro-
gramu, opieka wychowawców, opieka
instruktorów żeglarstwa. 

Opłata za WC i prysznice (ok. 5 - 9 zł
za prysznic).
OZAT - wyżywienie, paliwo, opłaty
portowe płatne kapitanowi jachtu
pierwszego dnia (do rozliczenia pod
koniec rejsu z kapitanem) - około 35
zł/dzień. 

Uczestnicy powinni posiadać: pisemne
poświadczenie rodziców o umiejętności
pływania, kartę kolonijną ze zgodą le-
karza i rodziców, legitymację szkolną,
śpiwór, sztormiak, polar, ciepły sweter,
skórzane rękawiczki, obuwie na mięk-
kiej podeszwie, strój sportowy, strój
kąpielowy, krem z filtrem, nakrycie
głowy, latarkę, zeszyt i długopis, kie-
szonkowe.
Chętni do zdobycia kwalifikacji na sto-
pień żeglarza (tylko rejs OWJM) muszą
posiadać: 2 podpisane zdjęcia legity-
macyjne, kwotę około 200 zł (opłata za
egzamin, patent i koszty administra-
cyjne).

żaglami
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JAGNIĄTKÓW KOŁO SZKLARSKIEJ PORĘBY. MALOWNICZA
MIEJSCOWOŚĆ LEŻĄCA PRZY GRANICY Z KARKONOSKIM PARKIEM NARO-
DOWYM, POWYŻEJ ZAMKU CHOJNIK. POBLISKIE SZLAKI TURYSTYCZNE
SPRAWIAJĄ, ŻE JAGNIĄTKÓW JEST DOSKONAŁĄ BAZĄ WYPADOWĄ GÓRSKICH
WĘDRÓWEK. PANUJE TUTAJ WYJĄTKOWY - ZBLIŻONY DO ALPEJSKIEGO -
MIKROKLIMAT. 

- wycieczka do Skalnego Miasta (Czechy) - wędrówka po bajkowym świecie fanta-
stycznych form skalnych, wśród piaskowcowych wież, ścian i tworów o oryginalnych
kształtach. W programie także atrakcje wodne: Mały i Wielki Wodospad oraz śród-
skalne Turkusowe Jezioro,

- wycieczka do Liberca (Czechy) - spacer pięknymi uliczkami starego miasta, zwiedza-
nie Ratusza oraz najstarszego i najpiękniejszego czeskiego ZOO - znajdują się tu je-
dyne w Europie białe tygrysy. Harrachov - skocznia narciarska Mamut: K185 m,

- wycieczka do Jablonca (Czechy), miasta znanego z wyrobów szkła i biżuterii. Pobyt w kom-
pleksie basenowym, gdzie czekają zjeżdżalnie, bicze wodne, dzika rzeka oraz sztuczna fala,

- wycieczka do Szklarskiej Poręby: zwiedzanie miasta oraz Muzeum Ziemi, spacer szla-
kiem KPN do Kamieńczyka - największego wodospadu w Karkonoszach, piesze przej-
ście na Krucze Skały, zajęcia sportowe w Parku Linowym TROLLANDIA - do
pokonania dwie trasy: zielona i czerwona: siatki, deskorolka, mosty, zjazdy - 26 sta-
nowisk o długości 400 m, 

- wycieczka do Karpacza - zwiedzanie miasta, Świątyni Wang, pobyt w Parku Wod-
nym TROPIKANA w Hotelu Gołębiewski, gdzie czekają baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi
oraz dzika rzeka. Na zakończenie pobyt w Centrum Rekreacji i Sportu - zjazd najdłu-
ższym torem saneczkowym w Polsce (1040 m),

- wycieczka do Jeleniej Góry - Baszty Grodzka i Zamkowa, Plac Ratuszowy z baroko-
wymi kamieniczkami, kaplica św. Anny, Brama Wojanowska,

- wycieczka w Góry Izerskie - wjazd kolejką gondolową na szczyt Stogu Izerskiego,
Świeradów Zdrój - Dom Zdrojowy, Kościół św. Józefa, Rezydencja Marzenie, Czarci
Młyn, 36-metrowa Zapora Złotnicka na rzece Kwisie, Zamek Czocha - średnio-
wieczna warownia, o której krąży wiele legend m.in. o ukrytych skarbach,

- wyprawa na Zamek Chojnik malowniczymi szlakami KPN, zejście czarnym szlakiem
do Zbójnickich Skał przez Skalną Grotę,

- wycieczki piesze: na Górę Sobiesz, śladem jednej z największych zagadek poszuki-
waczy skarbów, miejsce rzekomego ukrycia wielkiego złota Wrocławia i Bursztyno-
wej Komnaty, spacer Koralową Ścieżką na paciorki i Śnieżne Kotły, zwiedzanie willi
Gerharda Hauptmanna - laureata Nagrody Nobla, 

- rozgrywki drużynowe i zawody sportowe na świeżym powietrzu i w hali sportowej:
piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ringo, kometka, tenis stołowy, 

- terenowy rajd patrolowy - próba zmierzenia się nie tylko z naturą ale i z własnymi słabo-
ściami - na trasie czekają niełatwe zadania - zakończona ogniskiem z pieczeniem kiełbasek,

-program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

- żar tropików na Tropical Islands k/Berlina (Niemcy), największym tropikalnym parku
rozrywki i wypoczynku w Europie. To największa plaża pod dachem na świecie. Dla lu-
biących ryzyko - zjeżdżalnia wodna znajdująca się na 25-metrowej wieży!!! Dodat-
kowo jeszcze cztery zjeżdżalnie oferujące różne możliwości, od łagodnego zjazdu po
super - zjeżdżanie z prędkością do 70 km/h! Koszt wycieczki od osoby 95 zł + 12 euro.

- Praga (Czechy) - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem Prezy-
denta Republiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; Most Karola, Plac Wacława, Rynek
Staromiejski i Ratusz, Zegar Orloy. Koszt wycieczki od osoby 75 zł.

- Drezno (Niemcy) - Zwinger, Galeria Starych Mistrzów, Tarasy Bruhla, Zbiory Skarbca,
Zamek, Frauen Kirche. Koszt wycieczki od osoby 85 zł + 10 euro.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat BOROWIK** www.borowik.
com.pl, który oferuje doskonałe warunki
do wypoczynku. Pokoje 3,4-osobowe z
łazienkami i TV. Na terenie obiektu znaj-
dują się: stołówka, hala sportowa, boi-
sko pokryte sztuczną nawierzchnią do
gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę
nożną, siłownia, stół do tenisa, bilard z
grami zręcznościowymi, sauna, jacuzzi,
kawiarnia, plac zabaw dla dzieci, zada-
szone miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie w formie stołu
szwedzkiego + podwieczorek. Podczas
całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - obiadoko-
lacja, ostatnie - śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16.00.

WYJAZDY 
Wg trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub
dowód osobisty, legitymację szkolną, wy-
godne buty i strój do wycieczek pieszych,
obuwie i strój sportowy, strój kąpielowy,
krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy,
kieszonkowe. W dniu przyjazdu do 
ośrodka pobierana będzie kaucja zwrotna
w wysokości 20 zł za ewentualne znisz-
czenia. 

1525 zł

Śladami ducha Karkonosza
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LĄDEK ZDRÓJ. SZUKASZ PRZYGODY, CIEKAWYCH MIEJSC

I NOWYCH PRZYJAŹNI - ZAPRASZAMY DO KOTLINY KŁODZKIEJ. PRO-
PONUJEMY WAM DZIEŃ SZALEŃSTWA W WIEDEŃSKIM PRATERZE ZE SŁYN-
NYM DIABELSKIM MŁYNEM, POZNACIE RÓŻNE OBLICZA WIEDNIA I

ODKRYJECIE JEGO TAJEMNICE. ZABAWICIE SIĘ W POSZUKIWACZY ZŁOTA I

SPRÓBUJECIE SWOICH SIŁ W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH.
BĘDĄ TO NA PEWNO FASCYNUJĄCE I NIEZAPOMNIANE WAKACJE!

- wycieczka do Safari ZOO (Czechy) - jednego z największych, unikalnych ogrodów
zoologicznych w Europie, gdzie zobaczymy wiele okazów zwierząt z całego świata
(wstęp płatny indywidualnie), pobyt w aquaparku w Kudowie-Zdrój z mnóstwem
atrakcji wodnych m.in. zjeżdżalnie, w tym największa o długości 92 m, wanny z hy-
dromasażem, sztuczna rzeka, baseny sportowe i rekreacyjne,

- wizyta w Kopalni Złota w Złotym Stoku - zwiedzanie Sztolni Gertruda, spotkanie z
Gnomem w Chodniku Śmierci i legendy z nimi związane, laboratorium Scharfen-
berga, Skarbiec, a w nim 1066 „złotych” sztabek, Sztolnia Czarna z jedynym w Pol-
sce podziemnym wodospadem i ukrytymi skarbami III Rzeszy (Bursztynowa Komnata,
złoto), płukanie złota - sztuka wypłukiwania cennego kruszcu, pokaz i samodzielne
wybicie pamiątkowej monety, przejazd Podziemnym Pomarańczowym Tramwa-
jem - największa atrakcja turystyczna  Kopalni Złota,

- wycieczka w Góry Stołowe - Wambierzyce: zwiedzanie Ruchomej Szopki, najwięk-
szej i najstarszej w Polsce, Szlak Ginących Zawodów - metody wypiekania chleba,
chatka robótek ręcznych, mini-zoo, Kaplica Czaszek - jedyna tego typu w Polsce, z
tysiącami kości ofiar epidemii dżumy i wojen, niezwykły labirynt Błędnych Skał, 

- rafting pontonami (ok. 3 godz.) górską rzeką Nysą Kłodzką i Przełomem Bardzkim z
licznymi progami i jazami, dostarczający uczestnikom wielu emocji. Spływ odbywa się
pod okiem instruktorów i ratowników wodnych. Na zakończenie ognisko z piecze-
niem kiełbasek,

- poszukiwanie brakującej części mapy - gdzie ukryto skarb Gór Stołowych? Uczest-
nicy będą szukali odpowiedzi poprzez odczytywanie zaszyfrowanych wskazówek,
które doprowadzą ich do celu,

- wyprawy piesze polskimi i czeskimi szlakami turystycznymi, m.in. ruiny zamku Kar-
pień, punkt widokowy na Trojanie, Przełęcz Lądecka,

- zajęcia na basenie (2 x 45 minut),
- miniolimpiada sportowa: turniej piłki siatkowej, nożnej, tenisa stołowego, zawody
pływackie,

- konkurs - naśladowanie głosów postaci z bajek i filmów (np. Kaczora Donalda,
Shreka),

- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki.

- realizowana przy min. 25 uczestnikach:
-  Wiedeń (Austria): Wzgórze Kahlenberg, Katedra św. Szczepana, Parlament, Hofburg

(z zewnątrz), Dom Hundertwassera, Ring, Park Rozrywki Prater: Diabelski Młyn -
symbol Wiednia, a oprócz tego tunele śmiechu, strzelnice, salony gier. Koszt wy-
cieczki od osoby 120 zł + min. 20 euro na atrakcje Prateru.

Willa SIELANKA www.willasielanka.pl.
Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i
TV. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, świetlica, sala dyskotekowa,
miejsce na ognisko.

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Podczas całodziennych wycieczek suchy
prowiant. Pierwsze świadczenie - kola-
cja, ostatnie - śniadanie + suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Na trasach antenowych pociąg,
mikrobus lub PKS. Przy dojeździe włas-
nym zakwaterowanie po godz. 16:00.

Wg trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 ka-
talogu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.

Wstęp ZOO Safari - ok. 100 CZK.

Uczestnicy powinni posiadać: paszport
lub dowód osobisty, legitymację szkolną,
strój kąpielowy, krem do opalania z fil-
trem, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

1455 zł 

Złoto dla zuchwałych
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RABKA ZDRÓJ. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE DZIECIOM

MIASTO W POLSCE, CZĘSTO NAZYWANE TEŻ „KRÓLOWĄ DZIECI”.
ŁAGODNY, UZDROWISKOWY KLIMAT, ŹRÓDŁA MINERALNE, PIĘKNE

KRAJOBRAZY I WIELE ATRAKCJI SPRAWIĄ, ŻE KOLONIE W RABCE NA DŁUGO

POZOSTANĄ W WASZYCH WSPOMNIENIACH.

- Dzień ze Scooby Doo - w Rabce grasuje Leśny Potwór! Wyprawa do lasu w poszu-
kiwaniu jego śladów, samodzielne wykonanie scooby - ciasteczek w celu przekupie-
nia Leśnego Potwora dręczącego mieszkańców Rabki,

- Dzień z Harrym Potterem - samodzielne przygotowanie czarodziejskich strojów, 
lekcja wróżbiarstwa, mecz Quidditcha, bal czarodziejów i czarodziejek,

- Bakugany kontra Witch - zawody sportowe z wykorzystaniem różnych technik walki -
ćwiczenie sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz zasady współpracy w grupie oparte
na zaufaniu i cierpliwości, zasady gry fair play, projektowanie Serca Kondrakaru i ma-
gicznych amuletów czarodziejek, quiz na temat bohaterów ze słodkimi nagrodami,

- Madagaskar - Szkoła Przetrwania - gry i zabawy pt. „Ucieczka z miasta”, podsta-
wowe zasady survivalu, konkurs plastyczny na ulubioną postać z filmu, dyskoteka
Wyginam Śmiało Ciało,

- Dzień z Hannah Montana - czyli Miley Cyrus oraz Michael Jackson i Justin Bieber:
układy choreograficzne do piosenek naszych idoli, tłumaczenie wybranych tekstów,
konkurs muzyczny na najlepiej zaśpiewany hit gwiazdy, bal sobowtórów,

- czytanie i opowiadanie ulubionych bajek na dobranoc - bajkowy świat Walta Dis-
neya, Braci Grimm i H. Ch. Andersena,

- spektakl w Teatrze Lalek „Rabcio” - przeniesienie w dziecięcy świat fantazji,
- Terapia śmiechem - zajęcia uwalniające pozytywne emocje, pomagające walczyć ze
stresem m.in. body painting - malowanie kolorowych tatuaży, lepienie z plasteliny
bajkowych postaci, tworzenie wspólnej gry planszowej z własnymi zasadami, szatą
graficzną i zadaniami do wykonania, pokaz i nauka magicznych sztuczek i pusz-
czania ogromnych baniek mydlanych, 

- RABKOLAND - polski Disneyland - jeden z największych i „najzabawniejszych” par-
ków rozrywki w Polsce, 

- piesza wycieczka do Bacówki na Maciejowej,
- spacer wokół Tężni Rabczańskiej - inhalacje na wolnym powietrzu,
- zabawa w Jaskini Solnej - morski mikroklimat wspomagający leczenie alergii i cho-
rób górnych dróg oddechowych,

- gimnastyka ogólnorozwojowa - wszechstronny rozwój sprawności i kondycji fi-
zycznej: zabawy i ćwiczenia doskonalące gibkość, skoczność i zwinność, służące pro-
filaktyce wad postawy,

- zajęcia na basenie (1 x 60 minut),
- terenoterapia - podchody i biegi na orientację, spacery oraz ćwiczenia wysmuklające
sylwetkę i dodające energii,

- tworzenie układów tanecznych, elementy tańca dyskotekowego, na zakończenie
kolonii pokazy finałowe - turniej tańca w wykonaniu młodych tancerzy,

- wycieczka do Zakopanego: spacer po Krupówkach, cmentarz na Pęksowym
Brzyzku, skocznie narciarskie: Mała i Wielka Krokiew, wjazd kolejką linową na Guba-
łówkę, przejście piesze Butorowym Wierchem, zjazd wyciągiem krzesełkowym do
Kościeliska, pobyt w AQUAPARKU - baseny geotermalne, wiele zjeżdżalni o różnym
stopniu trudności, dzika rzeka,

- dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

ZAKWATEROWANIE
Dom Wczasowy MARZENA www.ma-
rzena.spanie.pl. Pokoje 2,3,4,5-osobowe
z łazienkami i TV. Na terenie obiektu
znajdują się: stołówka, 2 świetlice z TV,
DVD i video, stół do tenisa i bilarda, bo-
iska do piłki nożnej, siatkówki i koszy-
kówki, plac zabaw, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT 
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Transfer autokarowy (PKS lub
mikrobus) na trasie: Kraków - Rabka
Zdrój - Kraków. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY
Wg trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna. 

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legity-
mację szkolną, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój
sportowy, nakrycie głowy, kieszon-
kowe, płyty z ulubioną muzyką mile
widziane.

1335 zł

W rabczańskim świecie bajek
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BIAŁY DUNAJEC KOŁO ZAKOPANEGO. CZY W MORSKIM

OKU WODA JEST SŁODKA, CZY MOŻNA ŁOWIĆ RYBY W RYBIM POTOKU,
CZY NOSAL MA WIELKI NOCHAL? TEGO I WIELE INNYCH CIEKAWYCH

RZECZY DOWIESZ SIĘ BĘDĄC NA WAKACJACH W BIAŁYM DUNAJCU. ZA-
PRASZAMY W TATRY,  DO KRAINY SKAŁ, WODOSPADÓW I JASKIŃ. CZEKA

GWARNE ZAKOPANE Z KRUPÓWKAMI - ULICĄ JEDYNĄ W SWOIM

RODZAJU, GUBAŁÓWKA, Z KTÓREJ MOŻNA ZJECHAĆ JAK ZE ZJEŻDŻALNI,
NAPRAWDĘ MROŹNA JASKINIA MROŹNA I BASENY Z PODGRZEWANĄ

WODĄ. HEJ GÓRY, GÓRY, CUDA NATURY I TY TEŻ MOŻESZ TAM BYĆ!

- wjazd kolejką na Butorowy Wierch - znakomity punkt widokowy na panoramę
Tatr, przejście Drogą Papieską przez Gubałówkę,

- spacer do kościoła na Bachledówce - urzeka niesamowitą ilością misternych
rzeźb wykonanych w drewnie,

- spacer Drogą Pod Reglami od Doliny za Bramką do Kuźnic,
- wejście na Nosal (1205 m n.p.m.) - wspaniałe widoki na Tatry Wysokie i Bielskie,

Wielki Kopieniec (1328 m n.p.m.) - panorama Doliny Gąsienicowej,
- spacer Drogą Nad Reglami od Polany Kalatówki do Doliny Białego, wejście na

Sarnie Skałki (1377 m n.p.m.) i zejście do Doliny Strążyskiej, podejście pod wodo-
spad Siklawica,

- Zakopane - największy ośrodek turystyczny w Polsce położony u stóp Giewontu
- kompleks skoczni narciarskich, Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzysku, San-

ktuarium NMP na Krzeptówkach,
- wycieczka Doliną Rybiego Potoku do Morskiego Oka,
- spływ Dunajcem - przeprawa łodziami flisackimi, to już od 150 lat największa

atrakcja turystyczna. Wijąca się wśród wapiennych skał rzeka gwarantuje nieza-
pomniane przeżycia. Zobaczymy Zamek w Niedzicy - jeden z najładniejszych za-
mków w Polsce oraz zaporę wodną w Czorsztynie,

- spacer Doliną Kościeliską na halę Ornak (1100 m n.p.m.), zwiedzanie Wąwozu
Kraków i Jaskini Smocza Jama,

- wycieczka do Liptowskiego Mikulasza, zabawa w Tatralandii - największym
aquaparku w środkowej Europie:11 basenów termalnych z aquapontonami,
wodnymi ścianami wspinaczkowymi, gejzerami i prądami wodnymi, 27 rur 
i zjeżdżalni o łącznej długości ok. 1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej strome
na Słowacji: Anakonda i Free Fall,

- korzystanie z basenów termalnych na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem 
(2 wejścia),

- bal przebierańców, dyskoteki, wieczory przy kominku,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Dom Wypoczynkowy STANISŁAWA
www.stanislawa.bialydunajec.pl. Pokoje
3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie
obiektu znajdują się: stołówka, sala TV,
sala z kominkiem, sala dyskotekowa, bo-
iska do siatkówki i koszykówki, ścianka
wspinaczkowa, szałas do grillowania. 

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas
całodziennych wycieczek suchy prowiant.
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta.  Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00

Wg trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, przewodnicy, opieka
medyczna.

Uczestnicy powinni posiadać: pasz-
port lub dowód osobisty, legitymację
szkolną, wygodne buty i strój do wy-
cieczek pieszych, obuwie i strój spor-
towy, strój kąpielowy, krem do
opalania z filtrem, nakrycie głowy,
kieszonkowe.

1395 zł

Mali taternicy
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POLAŃCZYK KOŁO SOLINY. MIEJSCOWOŚĆ POŁOŻONA

NAD „BIESZCZADZKIM MORZEM” CZYLI JEZIOREM SOLIŃSKIM. MOŻNA

TU AKTYWNIE SPĘDZIĆ WAKACJE, BO DZIKIE BIESZCZADY TO IDEALNE

MIEJSCE DO PRZEŻYCIA NIEZAPOMNIANEJ PRZYGODY. BĘDZIEMY

WĘDROWAĆ POŁONINAMI, JEŹDZIĆ QUADAMI I BAWIĆ SIĘ W WOJSKO.

- wycieczka do Lwowa (Ukraina), miasta położonego na siedmiu wzgórzach:
Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Teatr Opery i Baletu, pomnik
Adama Mickiewicza,

- wycieczka do Sanoka - wizyta w największym i najpiękniejszym Parku Etnogra-
ficznym w Polsce, gdzie prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogra-
nicza Karpat oraz ekspozycja malarstwa ikonowego; spacer po mieście,

EXPEDYCJA BIESZCZADY 
- na połoninach (8 godz.) - wycieczka autokarowa dookoła Bieszczadów  z prze-

wodnikiem, z wejściem na szczyt połoniny w sercu Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, kąpiel w górskim potoku,

- H2O Adventure - wyruszymy w rejs motorówką typu RIB po Jeziorze Solińskim.
Przepłyniemy przez najciekawsze rejony jeziora na pokładzie bardzo szybkiej
łodzi. Rejs zapewni niezapomniane wrażenia oraz  sporą dawkę adrenaliny,

- techniki linowe - by zjechać pionowo w głąb przepaści lub wspiąć się na stromą
skałę   musisz opanować technikę posługiwania się liną, uprzężami, karabinkami
i bloczkami. Nauczy tego nasz instruktor. Zorganizujemy zajęcia na ścianie wspi-
naczkowej oraz zjazd tyrolski,

- Bieszczady challenge (4 godz.) – gra terenowa w tajemniczej dolinie opusz-
czonej łemkowskiej wsi. Każdy otrzyma mapę terenu z tajemniczymi zapiskami,
dzięki którym nie zgubi się na tych mało uczęszczanych szlakach. Orienteering
- nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`em oraz wykry-
waczem metali. Przeprawa - by dotrzeć na miejsce, budować będziemy prze-
prawy przez górskie potoki,

- szkolenie bieszczadnika (3 godz.) - na leśnej polanie będziemy rywalizować w
takich konkurencjach jak: przeciąganie liny, bieg w nartach, strzelnica paintbal-
lowa, łucznictwo, rzut siekierą oraz  Bungiee Run,

- segway - przejażdżki sprawnościowe segwayem po torze,
- bieszczquady (15 minut) - dzięki fachowej pomocy instruktora nauczymy się jak

sprawnie i bezpiecznie przeprawiać się quadem przez terenowe przeszkody. Zor-
ganizujemy sprawnościową jazdę czterokołowcami po specjalnie przygotowa-
nym torze, 

- dyskoteka w pianie oraz flower party – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki? Masz
ochotę naprawdę zaszaleć? W rytmie największych przebojów zabawimy się pod-
czas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży oraz wielką
ilością piany. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ,

- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
- dyskoteki.
WYCIECZKA FAKULTATYWNA
- lot szybowcem - spełnij marzenia o lataniu, poczuj wolność i emocje związane

ze swobodnym unoszeniem się w przestworzach. To niesamowite przeżycie gwa-
rantuje maximum wrażeń i poczucie bezpieczeństwa, gdyż loty odbywają się w
towarzystwie doświadczonego instruktora. Koszt wycieczki od osoby 100 zł.

ZAKWATEROWANIE
Hotel EWKA www.hotelewka.biesz-
czady.pl położony na granicy dwóch
solińskich miejscowości - Myczkowa 
i Polańczyka, w bliskiej odległości od
Jeziora Solińskiego, w samym sercu
Bieszczadów. Pokoje 2,3-osobowe 
z łazienkami i TV SAT. Na terenie obiektu
znajdują się: stołówka, świetlica, boisko
do gry w piłkę, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

TRANSPORT
Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta.  Na trasach antenowych pociąg
lub mikrobus. Przy dojeździe własnym
zakwaterowanie po godz. 16:00.

WYJAZDY 
Wg trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

10 noclegów, wyżywienie, ubezpiecze-
nie, realizacja programu, transport,
opieka wychowawców, opieka me-
dyczna.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: pasz-
port, legitymację szkolną, wygodne
buty i strój do wycieczek pieszych,
obuwie i strój sportowy, strój kąpie-
lowy, krem do opalania z filtrem, na-
krycie głowy, kieszonkowe.

1495 zł

Expedycja Bieszczady
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MUSZYNA. UROKLIWE UZDROWISKO W BESKIDZIE

SĄDECKIM. NIEZWYKŁE KRAJOBRAZY I KLIMAT SPRAWIAJĄ, ŻE MIEJSCE

TO ZACHĘCA DO CZYNNEGO SPĘDZENIA WYPOCZYNKU. TU NIE MA CZASU

NA NUDĘ, PRZYGODA GONI PRZYGODĘ. WSPÓLNA ZABAWA I RYWALIZA-
CJA SPRAWIĄ, ŻE BĘDĄ TO NA PEWNO NIEZAPOMNIANE WAKACJE.

- wycieczka na Słowację: Szczyrbskie Pleso - jezioro i znany słowacki kurort - naj-
wyżej położona miejscowość w Tatrach Wysokich, Jaskinia Bielańska - jedna z
najpopularniejszych jaskiń na Słowacji, zachwyca licznymi naciekami skalnymi i
wodospadami (wstęp płatny indywidualnie),

- wycieczka do Krynicy Górskiej - modnego uzdrowiska z pijalnią wód mineral-
nych oraz pięknym Parkiem Zdrojowym, wjazd kolejką linową na Górę Par-
kową, zejście piesze do centrum Krynicy, 

- jazda na Trikkeu (2 x 45 minut) - trójkołowe pojazdy napędzane siłą mięśni, 
dzięki którym jeździec może napędzać Trikke bez użycia łańcuchów, bez doty-
kania ziemi czy odpychania się, przy wykorzystaniu balansu ciała. Jeździec może
osiągnąć duże prędkości, nawet do 30 km/h i podjeżdżać pod bardzo strome
wzgórza,

- speedball - sportowa wersja gry w paintball, odbywa się na ograniczonym siatką
polu z przeszkodami, zadaniem zawodników jest zdobycie w określonym czasie
flagi przeciwnika lub wyeliminowaniu graczy drużyny przeciwnej (dla uczestni-
ków powyżej 13 roku życia); strzelanie do celów, figur, samochodów rozmiesz-
czonych na polu do speedballa (dla uczestników poniżej 13 roku życia),

- zorbing - zabawa polegająca na staczaniu się ze specjalnej zjeżdżalni w nadmu-
chiwanej, wykonanej z materiałów odpornych na uszkodzenie kuli sferycznej
o średnicy 3,5 m (dla uczestników powyżej 13 roku życia); zabawy 
z wykorzystaniem kuli na płaskim, trawiastym podłożu, bieganie w kuli, slalomy,
przepychanie kuli (dla uczestników poniżej 13 roku życia),

- aquazorbing - chodzenie po wodzie wewnątrz przezroczystej, 2-metrowej, 
plastikowej kuli,

- orienteering - zasady orientacji w terenie, bieg terenowy połączony z podcho-
dami w grupach kilkuosobowych,

- codzienne korzystanie z Parku Wodnego na terenie obiektu, nauka i dosko-
nalenie umiejętności pływackich, turniej piłki wodnej,

- piesze wycieczki po Muszynie i okolicy, spacery do pobliskich pijalni wód mi-
neralnych,

- konkurs Młodych Talentów, kalambury,
- dyskoteki,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

Dom Wczasowy KOLEJARZ www.dwko-
lejarz.pl. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z
łazienkami. Na terenie obiektu znajdują
się: stołówka, letni Park Wodny, sala TV,
siłownia, stół do tenisa, sala dyskote-
kowa, boiska do siatkówki i piłki ręcznej.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pod-
czas całodziennych wycieczek suchy pro-
wiant. Pierwsze świadczenie - kolacja,
ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na
drogę powrotną.

Pociąg - opieka wychowawcy lub kon-
wojenta. Transfer autokarowy (PKS lub
mikrobus) na trasie Kraków – Muszyna -
Kraków. Przy dojeździe własnym zakwa-
terowanie po godz. 16:00.

WG trasy GÓRY. Szczegóły str. 37 kata-
logu.

11 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie,
realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, opieka medyczna.

Wstęp Jaskinia Bielańska - około 4 euro.

Uczestnicy powinni posiadać: paszport
lub dowód osobisty, legitymację
szkolną, strój kąpielowy, krem do opa-
lania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy, kieszonkowe.

1535 zł 

Przygoda w Beskidzie Sądeckim
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SYSTEM POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

36

MIEJSCA ZBIÓREK I ODPŁATNOŚCI ZA POŁĄCZENIA ANTENOWE POŁĄCZENIA ANTENOWE POŁĄCZENIA ANTENOWE
TRASA ZAGRANICA PODSTAWOWE ALTERNATYWNE
miasto odpłatność w zł miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości TRASA Z TRASA W TRASA S

Białystok 120 Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP *23:15 04:30 04:30
Bydgoszcz 50 Hala Łuczniczki, ul. Toruńska 03:50 03:50 03:50
Częstochowa 80 Dworzec Kolejowy od strony ul. Piłsudskiego ** 13:00 13:00
Elbląg 120 Przed Dworcem PKP 00:10 00:10 00:10
Gdańsk 120 ul. Rajska 6 - dojście do budynku NOT 00:50 00:50 00:50
Gdynia 120 Dworzec Autobusowy - Plac Konstytucji 00:10 00:10 00:10
Gliwice 80 Zajezdnia autobusowa przy ulicy Toszeckiej 9 09:30 09:30 09:30
Głogów 80 Parking przed hotelem „Kasztelański“ 07:45 07:45 07:45
Gniezno 70 Dworzec PKP, przystanek MPK 05:40 05:40 05:40
Gorzów Wlkp. 90 Dworzec PKP 05:00 05:00 05:00
Grudziądz 85 Dworzec PKP ul. Dworcowa 02:40 02:40 02:40
Jarocin 60 Dworzec PKP 08:20 08:20 08:20
Jelenia Góra 90 Dworzec Kolejowy Główny 09:00 09:00 09:00
Kalisz 70 Dworzec PKP 09:10 09:10 09:10
Katowice 80 Dworzec Autobusowy PKS przy ul. Piotra Skargi stanowisko 1 08:00 14:00 14:00
Kłodzko 80 Parking przy motelu "Korona" 13:15 08:45 08:45
Koszalin 130 Parking przed Dworcem Głównym PKP 02:20 02:20 02:20
Kraków 100 Parking przy PTTK ul. M. Kopernika 06:00 12:00 12:00
Legnica 80 Parking przy ul. Wrocławskiej obok B.P. Orbis 09:40 09:40 09:40
Leszno 60 Przystanek Autobusowy na obwodnicy, Al. Konstytucji 

3 Maja na wys. Hali Trapez 09:00 09:00 09:00
Lubin 80 Przystanek przy Dworcu Kolejowym 09:00 09:00 09:00
Łowicz 110 Dworzec PKP 05:30 10:10 10:10
Łódź 100 Dworzec PKP Łódź Fabryczna od strony ul. Kilińskiego 06:00 10:40 10:40
Oborniki 60 Dworzec PKP 06:10 06:10 06:10
Olsztyn bez dopłat Dworzec Autobusowy PKS, ul. Lubelska - parking przed szlabanem 00:10 00:10 05:00
Opole 70 Dworzec PKP Główny 10:00 12:30 12:30
Ostróda 50 ul. Piłsudskiego, parking za sklepem "Zatoka" 00:50 00:50 00:50
Ostrów Wlkp. 70 Dworzec PKP 09:35 09:35 09:35
Piła 80 Parking pomiędzy Dworcami PKP i PKS 05:00 05:00 05:00
Piotrków Trybunalski 50 Parking przy ul. POW pomiędzy PKS i PKP ** ** **
Poznań 60 Dworzec Letni PKP – przy dojeździe 

do Dworca Głównego, po prawej stronie 07:00 07:00 07:00
Rawicz 50 Dworzec Autobusowy 09:30 09:30 09:30
Słupsk 140 Parking na Placu Zwycięstwa przy Ratuszu 01:00 01:00 01:00
Stargard Szczeciński 110 ul. Szczecińska, Stacja Paliwowa Statoil 03:30 03:30 03:30
Szczecin 120 Dworzec Kolejowy Główny, po prawej stronie dworca (pod wierzbą) 03:00 03:00 03:00
Szczecinek 100 Przed wejściem do budynku Dworca PKP 04:00 04:00 04:00
Tczew 95 Dworzec Kolejowy 01:40 01:40 01:40
Toruń 80 Dworzec Kolejowy Główny przy przejściu podziemnym, 

od strony ul. Kujawskiej 03:00 03:00 03:00
Wałbrzych 70 Hotel Sudety, przed wejściem 09:30 09:30 09:30
Warszawa 110 ul. Emilii Plater na wysokości Sali Kongresowej 03:30 08:10 08:10
Włocławek 100 Dworzec PKP ** ** **
Wrocław 80 Dworzec PKS, peron nr 5, ul. Sucha 11:30 11:30 11:30
Zielona Góra 80 Dworzec Autobusowy przy stanowisku dla wysiadających 06:30 06:30 06:30

*wyjazd w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia imprezy
** dokładna godzina wyjazdu zostanie podana na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy
UWAGA - ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN GODZIN I MIEJSC WYJAZDÓW POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH

Po łą cze nia an te no we to zor ga ni zo wa ny sys tem
do wo zu uczest ni ków z róż nych miejsc Pol ski, do
miej sca zbiór ki, skąd wy ru szy au to kar głów ny. 

1. Na te re nie Pol ski prze jaz dy dzie ci i mło dzie ży
w ra mach po łą czeń an te no wych od by wa ją się
pod opie ką kon wo jen tów. Po do tar ciu do au to -
ka rów — pod opie ką kie row ni ków grup i wy -
cho waw ców. 

2. Na te re nie Pol ski wy jaz dy w ra mach po łą czeń
an te no wych re ali zo wa ne bę dą w for mie prze -
jaz dów au to ka ra mi, mi ni bu sa mi, sa mo cho da -
mi oso bo wy mi, po cią ga mi. Każ do ra zo wo
uczest ni kom ko lo nii i obo zów to wa rzy szy kon -
wo jent, pi lot gru py lub in na oso ba z ob słu gi
skie ro wa na przez or ga ni za to ra. Po za gra ni ca mi
kra ju — patrz trans port

3. W dniach wyjazdów i powrotów grup z
kolonii i obozów za granicznych czynne będą
telefony koordynatorów transportu: 601-748-
206, 601-610-208. UWAGA: pod wskazanymi
numerami udzielane będą wyłącznie infor-
macje dotyczące połączeń antenowych.

4. Do każ dej im pre zy or ga ni za tor przy po rząd -
ko wał „po łą cze nie an te no we PODSTAWOWE”
— TRA SA Z.

— Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmia ny
go dzin wy jaz dów i za sto so wa nia jed ne go
z „po łą czeń an te no wych AL TER NA TYW -
NYCH”— TRA SA W lub TRA SA S. 

— Zmia na „po łą cze nia an te no we go PODSTA-
WOWEGO” 

— TRA SA Z na „po łą cze nie an te no we AL TER NA -
TYW NE”
— TRA SA W lub TRA SA S mo że na stą pić po
prze ka za niu in for ma cji przez or ga ni za to ra na
pi smie do agen ta, nie pó źniej niż 2 dni przed
roz po czę ciem im pre zy. 

5. Po łą cze nia an te no we są od płat ne. Wy so kość
opłat po ka zu je ta be la „Miej sca zbió rek i od -
płat no ści za po łą cze nia an te no we”. Wska za -
na na leż ność jest do li cza na do ce ny im pre zy. 

6. UWA GA: Ist nie je moż li wość od płat ne go do -
wo zu z miej sco wo ści nie ob ję tych tra sa mi dla
da ne go pro gra mu — po wcze śniej szym
uzgod nie niu z or ga ni za to rem.

ZAGRANICA
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Połączenia antenowe
NA TE RE NIE POL SKI WY JAZ DY W RA MACH PO ŁĄ CZEŃ AN TE NO WYCH RE ALI ZO WA NE BĘ DĄ W FOR MIE PRZE JAZ DÓW

PO CIĄ GA MI, MI NI BU SA MI, SA MO CHO DA MI OSO BO WY MI, AU TO KA RA MI. KAŻ DO RA ZO WO UCZEST NI KOM KO LO NII

I OBO ZÓW TO WA RZY SZY KON WO JENT LUB IN NA OSO BA Z OB SŁU GI SKIE RO WA NA PRZEZ OR GA NI ZA TO RA. 
W DNIACH WY JAZ DÓW I PO WRO TÓW GRUP Z KO LO NII I OBO ZÓW CZYN NE BĘ DĄ TE LE FO NY KO OR DY NA TO RÓW

TRANS POR TU: BYDGOSZCZ 52 373 78 67, OLSZTYN 89 535 08 37, POZNAŃ 61 852 41 97. UWA GA:
POD WSKA ZA NY MI NU ME RA MI UDZIE LA NE BĘ DĄ WY ŁĄCZ NIE IN FOR MA CJE DO TY CZĄ CE PO ŁĄ CZEŃ AN TE NO WYCH.

Augustów
Białystok
Bydgoszcz
Elbląg
Gdańsk 
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin

Łódź
Olsztyn
Poznań
Rzeszów
Radom
Słupsk
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław

— in for ma cja o miej scu i go dzi nie od jaz du, te le fon ko -
mór ko wy do pi lo ta tran zy to we go zo sta nie po da ny
na 5 dni przed roz po czę ciem im pre zy, 

— zbiór ka uczest ni ków na 30 mi nut przed od jaz dem
w bu dyn ku dwor ca PKP obok in for ma cji ko le jo wej
(pi lot tran zy to wy bę dzie po sia dał ta blicz kę z na zwą
miej sco wo ści wy po czyn ku), 

— ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nia do jaz du dzie ci
z in nych miejsc w Pol sce pod opie ką pi lo tów tran zy -
to wych przy gru pie min. 6-oso bo wej. Wy so kość do -
płat zo sta nie po da na z chwi lą zgło sze nia uczest ni ka
na ko lo nie lub obóz.

POŁĄCZENIA ANTENOWE - ODPŁATNOŚĆ W ZŁ

MIASTO MORZE GÓRY CENTRUM MAZURY OKSYWIE

BIAŁYSTOK 130 130 130 130 160
BYDGOSZCZ BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT -
GDYNIA/GDAŃSK 60 130 80 80 100
KATOWICE 130 80 110 130 160
KOSZALIN 60 130 100 130 -
KRAKÓW 130 80 130 130 160
KUTNO 130 130 130 130 -
LUBLIN 130 130 130 130 160
OLSZTYN BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT 140
POZNAŃ BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT BEZ DOPŁAT 140
SZCZECIN PATRZ NIŻEJ* 130 130 130 100
TORUŃ 80 80 80 80 100
TCZEW 60 130 80 80 -
WARSZAWA 130 130 130 130 120
WROCŁAW 130 80 100 100 160

*SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE 40 ZŁ *SZCZECIN-KRYNICA MORSKA 130 ZŁ *SZCZECIN-GRZYBOWO, MRZEŻYNO 60 ZŁ



38

W
A

RU
N

KI
 U

CZ
ES

TN
IC

TW
A 1. Touroperatorzy - B.P. Krystad, Mediterraneum, B.T. Europa Bus, B.P. Mill

Tour (dalej zwanymi Organizatorami) oświadczają, że zgodnie z Ustawą
o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku (z późniejszymi zmia-
nami) posiadają zaświadczenia Organizatora imprez turystycznych z nr:
Krystad - 018, Mediterraneum – 001z, Europa Bus - 49/47/S-IV/2004,
Mill Tour - 24/0897/2004. Krystad, Mediterraneum, Europa - Bus jako
Organizatorzy turystyki są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
w firmach AXA i SIGNAL IDUNA. Mill Tour posiada gwarancje bankowe.
Ubezpieczyciel przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o
świadczeniu usług turystycznych w przypadku niemożności wywiązania
się z nich przez biura. Polisy i gwarancje bankowe są dostępne w sie-
dzibach w/w.

2. Niniejsze warunki oraz program imprezy stanowią integralną część
umowy o udział w imprezie turystycznej, której stronami są Organizator
i odbiorca świadczonej usługi turystycznej (zwany dalej Uczestnikiem).
Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy - zgłoszenia
przez Uczestnika lub prawnego opiekuna i upoważnionego przedsta-
wiciela Organizatora oraz wpłacenia kwoty rezerwacyjnej w wysokości
30% ceny imprezy lub rezerwowanego obiektu. Pozostała należność po-
winna zostać dopłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rea-
lizacji umowy. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 7
dni przed jej rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej
należności w dniu podpisania umowy. 

3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby
nim objęte. Umowę zawierać może wyłącznie osoba pełnoletnia, w
przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis
prawnego opiekuna. Podpisanie umowy przez uczestnika jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z Ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997
r.) wyłącznie dla celów marketingowych Organizatora, chyba, że uczest-
nik nie wyrazi pisemnie na to zgody.

4. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez obie strony. 
5. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów nie-

zbędnych do uczestnictwa w imprezie (paszport lub dowód osobisty,
karta kwalifikacyjna uczestnika obozu/kolonii, legitymacja szkolna/stu-
dencka) oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak
takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn nie
leżących po stronie Organizatora. 

6. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala
mu na korzystanie ze świadczeń lub programu imprezy, będących przed-
miotem umowy z Organizatorem. 

7. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną w przypadku:
a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie),
b) decyzji władz państwowych i innych instytucji,
c) braku wymaganego minimum uczestników, tj. 40uczestników w turnusie.
Może to nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia im-
prezy. W takim wypadku uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej
kwoty. 

8. Ceny przedstawione w ofertach są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie
jednak prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu:
wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, wzrostu kur-
sów walut, cen paliw, przepisów podatkowych, nie później jednak niż na
21 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

9. O wszelkich zmianach dotyczących warunków umowy uczestnik po-
wiadamiany jest pisemnie przez organizatora na podany do korespon-
dencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków
umowy.

10. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku: 
a) odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w pkt. 7, 
b) odstąpienia Uczestników od umowy spowodowanego zmianą wa-
runków umowy. 

11. W trakcie trwania imprezy turystycznej Uczestnik powinien posiadać ak-
tualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia gra-
nic krajów objętych programem imprezy, także dokumenty
upoważniające do zniżek za ewentualne przejazdy środkami PKP, które
są wyszczególnione przy każdym z programów.

12. Podczas trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów porządkowych, celno-dewizowych i zaleceń kadry opiekuń-
czo-wychowawczej. 

13. Uczestnik (lub jego pełnoprawny opiekun) ponosi odpowiedzialność za
wszelkie wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązuje się do pokrycia
kosztów ich usunięcia. 

14. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu imprezy Organiza-
tor ma prawo usunąć Uczestnika z placówki na jego koszt. Nie ma on
wówczas prawa do roszczenia zwrotu kosztów za niewykorzystane
świadczenia. 

15. a) Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie rea-
lizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak wy-
mienione w pkt 7,
b) Nie mogą również być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi
przed rozpoczęciem  imprezy okoliczności, powodujące utrudnienia
lub niewygody. W przypadku, gdy Uczestnik poweźmie informacje o
wyżej wskazanych okolicznościach po zawarciu Umowy, a przed roz-
poczęciem imprezy, Uczestnik zachowuje prawo do odstąpienia od
Umowy. W takim wypadku Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaco-
nej kwoty.

16. Rezygnacja z udziału w imprezie musi mieć formę pisemnego oświad-
czenia, złożonego przez Uczestnika w biurze Organizatora. Za datę re-
zygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

17. Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego
stronie to Organizator obciąży Klienta kwotą stanowiącą równowartość
udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów, wynikających
z umów podpisanych przez Organizatora z podwykonawcami. Zwrot
wpłaty Klienta pomniejszonej o rzeczywiście poniesione koszty nastąpi
w ciągu 14 dni od dnia wpływu pisemnej rezygnacji w imprezie. Orga-
nizator podaje informacyjnie, że historycznie średnie koszty potrąceń
względem całkowitej wartości zawartej umowy kształtują się nastę-
pująco:
a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10%
ceny imprezy od osoby,
b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem przed rozpoczęciem imprezy –
25% ceny imprezy od osoby,
c) przy rezygnacji między 27 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy –
40% ceny imprezy od osoby,
d) przy rezygnacji między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy –
65% ceny imprezy od osoby,
e) przy rezygnacji poniżej 8 dni przed rozpoczęciem imprezy lub później
– 90% ceny imprezy od osoby.
Organizator może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez
względu na termin zawarcia umowy.

18. Organizator nie będzie dokonywać potrąceń kosztów jeśli w miejsce
osoby rezerwującej klient przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w
imprezie, w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie nie-
zbędnych formalności związanych z wyjazdem, nie później jednak niż
24 h przed rozpoczęciem imprezy.

19. Organizator ubezpiecza Uczestników w przypadku imprez zagranicz-
nych od Kosztów Leczenia do kwoty 10000 euro, od Następstw Nie-
szczęśliwych Wypadków do kwoty 7000 zł, w przypadku imprez
krajowych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty 5000 zł.
Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od ubezpieczenia gdy zdarzenie jest
następstwem: 
a) umyślnego działania ubezpieczonego, 
b) działania ubezpieczonego będącego w stanie spożycia alkoholu, nar-
kotyków lub innych środków odurzających, 
c) działania bez wymaganych uprawnień, 
d) chorób przewlekłych, chronicznych, zaburzeń psychicznych, 
Uczestnik ma prawo do skorzystania z ubezpieczenia do kosztów re-
zygnacji z imprezy w wysokości 3% od ogólnej kwoty imprezy. Szcze-
gółowy zakres i warunki ubezpieczenia podane są w materiałach
ubezpieczyciela.

20. W przypadku wykupienia przez Organizatora imprezy organizowanej
przez innego Organizatora, obowiązują warunki uczestnictwa odpo-
wiednie dla danego Organizatora, które stanowią załącznik do umowy. 

21. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przy-
gotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez uczestnika. Jeżeli
jednak z winy Organizatora lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizo-
wane świadczenia, względnie ich jakość odbiegała od jakości wyni-
kającej z treści zawartej umowy, Organizator przyjmie na siebie
stosowną odpowiedzialność finansową i obowiązany jest do dokonania
zwrotu części wniesionej opłaty za usługę:
a) jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy
w części jej trwania uczestnikom przysługuje zwrot równowartości nie-
zrealizowanych świadczeń.
b) wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za podstawę wartość
utraconego świadczenia, określając jego wartość w stosunku do
zapłaconej sumy. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać dwu-
krotności ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisa-
nia umowy.
c) uczestnik ma prawo złożyć w biurze Organizatora indywidualną re-
klamację w razie nienależytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia zakończenia realizacji umowy. Organizator udzieli odpowiedzi
na reklamację w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

22. Kwoty wydatków programowych i propozycji fakultatywnych są podane
orientacyjnie. W zależności od liczby osób w grupie mogą ulec zwięk-
szeniu – przy liczbie uczestników poniżej 45 lub zmniejszeniu – przy licz-
bie uczestników powyżej 45, co nie stanowi zmiany warunków umowy.
Organizator ma prawo odstąpić od realizacji propozycji fakultatywnych,
zapowiedzianych w programie, o ile liczba uczestników nie osiągnie
zakładanego minimum wynoszącego 35 osób.

23. Organizator działa zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dn.
29.08.1997 roku i posiada stosowne koncesje i zaświadczenia organi-
zatora turystyki oraz gwarancję ubezpieczeniową: Krystad – Axa, Nr
00.584.848 z dnia 05.09.2011., Mediterraneum - Signal Iduna, M
218174 z dnia 18.09.2011, Europa Bus – Axa, Nr 00.595.080 z dnia
18.09.2011, Mill Tour - gwarancję bankową Millenium Nr 82200-02-
0073178 z dnia 14.03.2011.

24. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpat-
rywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sądy właściwe
ustalone według przepisów Art. 27 par. 1 i Art. 30 Kodeksu Postępo-
wania Cywilnego oraz Art. 385 pkt 23 Kodeksu Cywilnego. W zakresie
nie uregulowanym niniejszymi warunkami do umów zawieranych przez
Organizatora, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące
Ochrony Konsumenta.
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