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Rozmowa 
z Krzysztofem

Tuzem, 
współwłaścicielem biura

podróży Masz Wakacje

Skąd wziął się pomysł organizowania wspólnych
kolonii dla dzieci i rodziców?
– To nie jest nasz pomysł, współpracujemy z firmą

Sun Sport z Kalisza, która jest jego autorem. Wszystko za-
częło się kilka lat temu: sprzedawaliśmy ofertę „przedszkole

narciarskie” – wspólne wyjazdy rodzinne na narty – kiedy ro-
dzice szusują na stokach, maluchy mają zapewnioną profesjo-

nalną opiekę. Bardzo szybko osoby korzystające z tej oferty za-
częły pytać o podobne wyjazdy, ale latem. Zaczęliśmy się rozglądać

i tak trafiliśmy na Sun Sport. 

Takie rodzinne obozy organizowane są tylko w Giewartowie?
– Na razie tak. Staramy się zorganizować coś podobnego nad morzem,

ale ze względów technicznych jest to dość trudne. W Giewartowie mamy

natomiast fantastyczny ośrodek, wspaniałą, doświadczoną kadrę i mnóstwo
atrakcji, które możemy dzieciom zapewnić.

Na przykład?
– Wszystkie nasze obozy są tematyczne i ta oferta stale się roz-

szerza. Dzieci mogą wybierać: obóz paintballowo-quadowy, arty-
styczny, taneczny, konny, wodny i wiele innych. To już nie są
czasy, kiedy na koloniach nic się nie działo. Dziś chodzi
o to, by dzieci aktywnie i twórczo spędzały

czas.

Kiedy rodzice powinni zacząć się rozglądać za kolonią dla swojej pociechy?
– Prawdę mówiąc, teraz jest najlepszy moment – można liczyć na rabat

za wczesną rezerwację. Obserwuję jednak, że ten termin z roku na
rok coraz bardziej się przesuwa. Proszę sobie wyobrazić, że
pierwszą kolonię na rok 2011 sprzedaliśmy już w listo-
padzie! Wychodzi na to, że im wcześniej, tym lepiej.

ROZMAWIAŁA: 
AGNIESZKA GONTAR

Kolonie muszą być ciekawe

890
zł za osobę dorosłą – od tej kwoty zaczynają się ceny

rodzinnych kolonii. Zakwaterowanie w dwupokojowych
domkach z łazienką + pełne wyżywienie. 
Ceny za dziecko zaczynają się od 970 zł.
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strona pod patronatem

POLECA

g vitaral 
g vibovit omega 3 żelki 
g blumag jedyny 
g voltaren emulgel 1% 
g paracetamol 


