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Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy nam zaufali i
zdecydowali się wysłać swoje dzieci na kolonie w 2021 roku. To był
dla wszystkich bardzo trudny rok. Na rok 2022 patrzymy z
optymizmem. Myśląc o nowym o sezonie przygotowaliśmy
propozycje wypoczynku zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Programy
będę obejmowały wypoczynek na terenie Polski oraz za granicą.
Obozy zagraniczne dla młodzieży proponujemy w bezpiecznych
destynacjach i sprawdzonej bazie hotelowej.
Głęboko wierzymy, że przed nami jest czas podwójnie radosnego
wypoczynku zarówno Państwa jak i Waszych dzieci. 
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ABC uczestnika
 1. UBEZPIECZENIE I OPIEKA MEDYCZNA

Uczestnicy obozów i kolonii objęci są ubezpieczeniem
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie na
terenie Polski od NNW do 10 000 PLN, zagranicą od KL do
15 000 Euro, NNW do 2 500 Euro i bagaż 200 euro. W
przypadku chorób przewlekłych istnieje konieczność
wykupienia dodatkowego ubezpieczenie. Na koloniach
krajowych zapewniamy opiekę medyczną w publicznych
przychodniach.

2. TRANSPORT NA TERENIE KRAJU I ZA
GRANICĄ
Korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w
kraju przewoźników. Wszystkie autokary
posiadają aktualne badania techniczne,
zezwolenia i licencje. Alternatywny transport na
terenie Polski – pociąg, bus.
AGENDY WYJAZDOWE (INFORMACJE O
GODZINACH I MIEJSCU ZBIÓRKI DZIECI) NA
KOLONIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE BĘDĄ
DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE 2 DNI PRZED
WYJAZDEM.

3. BAGAŻ
Uczestnik kolonii/obozu może
zabrać maksymalnie 1 szt.
bagażu o łącznej wadze nie
przekraczającej 25 kg i mały
bagaż podręczny do 5 kg.

4. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów biur

podróży, na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o
zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1334) został utworzony Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny, który stanowi dodatkowe
zabezpieczenie dla klienta. Każdy organizator
turystyki zobowiązany jest do przekazania od

każdego klienta objętego umową o imprezę
turystyczną składki na rzecz Turystycznego

Funduszu Gwarancyjnego. Opłatom w ramach
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego podlegają

wszystkie imprezy na terytorium państw
europejskich i pozaeuropejskich, Polskę i państwa

bezpośrednio z Polską graniczące.

Spis połączeń antenowych
 

5. TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY
Od 1 stycznia 2021 r. został utworzony

Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Wysokości składek zostały określone w

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w

sprawie wysokości składki na
Turystyczny Fundusz Pomocowy. Wspiera
organizatorów turystyki umożliwiając im

zwrot pieniędzy podróżnym za imprezy
niezrealizowane z powodu wystąpienia w

Polsce lub w miejscu realizacji imprezy
turystycznej nieuniknionych i

nadzwyczajnych okoliczności, takich jak
na przykład pandemia.
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Miejscowość letniskowa położona wMiejscowość letniskowa położona wMiejscowość letniskowa położona w
bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400
m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.
Grzybowo usytuowane jest dość niezwykle, boGrzybowo usytuowane jest dość niezwykle, boGrzybowo usytuowane jest dość niezwykle, bo
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nadmorski gminy, leży w Strefie Chronionegonadmorski gminy, leży w Strefie Chronionegonadmorski gminy, leży w Strefie Chronionego
Krajobrazu, obowiązują tu zasady StrefyKrajobrazu, obowiązują tu zasady StrefyKrajobrazu, obowiązują tu zasady Strefy
Ochrony Uzdrowiskowej.Ochrony Uzdrowiskowej.Ochrony Uzdrowiskowej.

GrzybowoGrzybowoGrzybowo
Żar TropikówŻar TropikówŻar Tropików

Pomorze zachodniePomorze zachodniePomorze zachodnie
kolonia 10-15 latkolonia 10-15 latkolonia 10-15 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
KGRZKGRZKGRZ1/22 12.07-22.07.20221/22 12.07-22.07.20221/22 12.07-22.07.2022
KGRZ2/22 22.07-1.08.2022KGRZ2/22 22.07-1.08.2022KGRZ2/22 22.07-1.08.2022
KGRZ3/22 1.08-11.08.2022KGRZ3/22 1.08-11.08.2022KGRZ3/22 1.08-11.08.2022

cenacenacena
1886zł1886zł1886zł

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat Sonata to niewielki kameralny obiekt położony w nadmorskiej
miejscowości Grzybowo, oddalonej jedynie 3 km od centrum Kołobrzegu, 10 minut
spacerem do plaży. Szeroka na około 50 metrów plaża oraz czysta i ciepła woda
Bałtyku w połączeniu z lasami sosnowymi i ścieżkami spacerowymi stwarza
idealne warunki do wypoczynku. Dodatkowo wcięty w ląd akwen zwany Zatoką
Grzybowską sprawia, że woda w tym miejscu jest cieplejsza niż w pobliskim
Kołobrzegu. Pensjonat Sonata oferuje 25 komfortowych przytulnych pokojów,
których wystrój łączy klasykę z nowoczesnością. Wszystkie pokoje 2,3,4-osobowe
posiadają TV-sat oraz łazienkę z prysznicem. Wyposażone są w komfortowe meble.
Niektóre z pokoi posiadają balkon. Pensjonat Sonata nie zapomniał również o
swoich najmłodszych gościach. Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw z huśtawką,
ślizgawką i ścianą do wspinaczki.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg
tabelki.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwsze
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny
min. 6 miesięcy (wycieczki fakultatywne), ewentualne dokumenty sanitarne
związane z COVID-19, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- Aqua Park Milenium Spa w Kołobrzegu: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik,
trzy zjeżdżalnie, jacuzzi, liczne atrakcje wodne: fontanna, grzybek, gejzer powietrzny,
niecka z hydromasażem i poduszką powietrzną, dwie leżanki z hydromasażem, bicz
wodny, tajfun, dzika rzeka, kaskada wodna, dwa silne prysznice do masażu (pobyt 2
godz. dwa razy w turnusie),
- Militarna Przygoda: wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce.
Prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamuflażu na
twarzy, przebieranie się w mundury oraz:
– manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód OSF – „małpi gaj”,
– strzelanie sytuacyjne z karabinków paintbollowych lub ASG
– techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne.
– wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2, pokaz sprzętu militarnego
– żyroskop – test na symulatorze lotów kosmicznych oraz dla pilotów i skoczków
wojskowych
– poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
– pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW – „historia na żywo” (zawody i
pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni,
nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i
włóczni, bieg w średniowiecznych nartach, dyby, klatka, rzut toporem i oszczepem,
walka na kopie,  jazda na koniu lub kucyku, przebierania się w zbroje i pancerze,
omówienie historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingów),
- wycieczka do Kołobrzegu - Latarnia Morska, Piracka Przygoda - zabawa w
zabytkowym forcie obronnym: konkurs ciesielski, taniec z obijaczem, wyścig po
plankach, walki na boomie, konkursy z linami, nauka szant, tańce przy muzyce
folkowej,
- rejs statkiem,
- shopping day – zakupowe szaleństwo w kramikach z pamiątkami,
- podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników,
- gry integracyjne: zbijany, dwa ognie, do pięciu podań, poczta kolonijna, kalambury,
wieczór talentów, prawda czy fałsz - kto zbierze najwięcej słodkich niespodzianek dla
swojej drużyny,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Tropical Island koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca
obszar 66 tys. m². Czekają Was spacery po plaży Morza Południowego, ekspedycja po
lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne. Koszt wycieczki od osoby 165 zł + 35
euro,
- Film Park w Poczdamie - Studio filmowe Babelsberg to najstarsze studio filmowe na
świecie. Powstało w 1911 roku i nadal prężnie działa. 
Wizyta w Biosfera Poczdam. Jest to dżungla z bardzo wiernie odtworzonym klimatem
lasów równikowych z ponad 20 000 roślin, 140 gatunkami zwierząt.
Koszt wycieczki od osoby 165 zł + 32 euro.
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Miejscowość letniskowa położona wMiejscowość letniskowa położona wMiejscowość letniskowa położona w
bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400bezpośrednim sąsiedztwie morza, około 400
m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu.
Grzybowo usytuowane jest dość niezwykle, boGrzybowo usytuowane jest dość niezwykle, boGrzybowo usytuowane jest dość niezwykle, bo
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sprawia, że woda jest cieplejsza niż wsprawia, że woda jest cieplejsza niż wsprawia, że woda jest cieplejsza niż w
Kołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały pasKołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały pasKołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały pas
nadmorski gminy, leży w Strefie Chronionegonadmorski gminy, leży w Strefie Chronionegonadmorski gminy, leży w Strefie Chronionego
Krajobrazu, obowiązują tu zasady StrefyKrajobrazu, obowiązują tu zasady StrefyKrajobrazu, obowiązują tu zasady Strefy
Ochrony Uzdrowiskowej.Ochrony Uzdrowiskowej.Ochrony Uzdrowiskowej.

GrzybowoGrzybowoGrzybowo
wakacyjny relakswakacyjny relakswakacyjny relaks

Pomorze zachodniePomorze zachodniePomorze zachodnie
obóz obóz obóz 16-18 lat16-18 lat16-18 lat
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ZAKWATEROWANIE
Pensjonat Sonata to niewielki kameralny obiekt położony w nadmorskiej
miejscowości Grzybowo, oddalonej jedynie 3 km od centrum Kołobrzegu, 10 minut
spacerem do plaży. Szeroka na około 50 metrów plaża oraz czysta i ciepła woda
Bałtyku w połączeniu z lasami sosnowymi i ścieżkami spacerowymi stwarza
idealne warunki do wypoczynku. Dodatkowo wcięty w ląd akwen zwany Zatoką
Grzybowską sprawia, że woda w tym miejscu jest cieplejsza niż w pobliskim
Kołobrzegu. Pensjonat Sonata oferuje 25 komfortowych przytulnych pokojów,
których wystrój łączy klasykę z nowoczesnością. Wszystkie pokoje 2,3,4-osobowe
posiadają TV-sat oraz łazienkę z prysznicem. Wyposażone są w komfortowe meble.
Niektóre z pokoi posiadają balkon. 

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg
tabelki.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwsze
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny
min. 6 miesięcy (wycieczki fakultatywne), ewentualne dokumenty sanitarne
związane z COVID-19, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- wycieczka do Aquaparku Health Resort Medical SPA Panorama Morska w
Jarosławcu: basen ze sztuczną falą - głębokość od 0 do 1,60m basen rekreacyjny z
rwącą rzeką o długości 55 metrów i zjeżdżalniami, gejzery powietrzne i wodne,
zjeżdżalnie,
- Aqua Park Milenium Spa w Kołobrzegu: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik,
trzy zjeżdżalnie, jacuzzi, liczne atrakcje wodne: fontanna, gejzer powietrzny, niecka z
hydromasażem i poduszką powietrzną, dwie leżanki z hydromasażem, bicz wodny
Tajfun, dzika rzeka, kaskada wodna, dwa silne prysznice do masażu (pobyt 2 godz.
dwa razy w turnusie),
- spacer plażą do Kołobrzegu - Latarnia Morska, molo,
- rejs jedynym w Polsce (dostępnym cywilom) Kutrem Zwalczania Okrętów
Podwodnych! Czas trwania rejsu aż 40 minut,
- shopping day – zakupowe szaleństwo w kramikach z pamiątkami,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
-dyskoteki

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Heide Park k/Hamburga (Niemcy), największy park rozrywki w północnej części
Niemiec o powierzchni 85 ha. Największą atrakcją jest COLOSSOS - pędząca z
szybkością 120 km/h największa na świecie drewniana kolejka górska, zapisana w
Księdze Rekordów Guinnessa. Oprócz tego Scream, Krake, Desert Race, Flug der
Damonen, Mountain Rafting, Big Loop i wiele innych fantastycznych atrakcji dla
każdego! Obiad na terenie parku. Koszt wycieczki od osoby 245 zł + 40 euro.
- Straslund (Niemcy) Oceanarium jedno z największych oceanariów na świecie, gdzie
na powierzchni 9,7 tys. m kw., w czterech budynkach znajduje się jest ok. 7 tys.
gatunków roślin i zwierząt żyjących w wodach Bałtyku, Morza Północnego,
północnego Atlantyku i Morza Polarnego. Rozlokowane to wszystko jest w 39
akwariach o pojemności ok 6 mln litrów w pięciu wystawach tematycznych.
Peenemünde: w czasie II wojny światowej znajdował się tu niemiecki ośrodek badań
nad nowymi broniami III Rzeszy. Produkowano tu m.in. słynne rakiety balistyczne
pionowego startu V1 i V2. Pracami przy budowie rakiet kierował niemiecki uczony
Wernher von Braun, który po wojnie zatrudniony został w amerykańskiej agencji
kosmicznej NASA, stając się pierwszym dyrektorem centrum lotów kosmicznych
Marshall Space Flight Center w Alabamie. To właśnie w Peenemünde wystrzelona
została pierwsza rakieta w historii ludzkości, która przekroczyła próg przestrzeni
kosmicznej. Zwiedzanie Muzeum Historyczno-Technicznego, którego wystawy są
dokumentacją tego, kto pracował w Peenemünde, jak wyglądało życie ludzi w
tamtych czasach, a także dlaczego przeprowadzano tak szeroko zakrojone projekty
zbrojeniowe. Koszt wycieczki od osoby 120 zł + 25 euro.
- Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów
tematycznych rozciągających się na obszarze ponad 4ha. Są to ogrody np. skalny,
leśny, japoński, francuski, śródziemnomorski. Centralnym punktem jest największy w
świecie labirynt grabowy, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa.
Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna
długość korytarzy wynosi ponad 3,2 km. W jego sercu znajduje się 20 metrowa wieża
widokowa. Zwiedzanie z przewodnikiem. Koszt wycieczki od osoby 80 zł.



Pierwszy wyjazd na kolonie to wydarzenie,Pierwszy wyjazd na kolonie to wydarzenie,Pierwszy wyjazd na kolonie to wydarzenie,
które na zawsze pozostaje w pamięci każdegoktóre na zawsze pozostaje w pamięci każdegoktóre na zawsze pozostaje w pamięci każdego
ich uczestnika. Jarosławiec jest doskonałymich uczestnika. Jarosławiec jest doskonałymich uczestnika. Jarosławiec jest doskonałym
miejscem na pierwszą samodzielnąmiejscem na pierwszą samodzielnąmiejscem na pierwszą samodzielną
wakacyjną przygodę. wakacyjną przygodę. wakacyjną przygodę. Szum falSzum falSzum fal
majestatycznego Bałtyku, gorący piasekmajestatycznego Bałtyku, gorący piasekmajestatycznego Bałtyku, gorący piasek
pięknych plaż, krzyk mew, zdrowy jod,pięknych plaż, krzyk mew, zdrowy jod,pięknych plaż, krzyk mew, zdrowy jod,
życzliwa kadra i wesoła zabawa zżyczliwa kadra i wesoła zabawa zżyczliwa kadra i wesoła zabawa z
rówieśnikami... po takiej pierwszej koloniirówieśnikami... po takiej pierwszej koloniirówieśnikami... po takiej pierwszej kolonii
wszyscy będą niecierpliwie czekali nawszyscy będą niecierpliwie czekali nawszyscy będą niecierpliwie czekali na
następne... zapraszamy.następne... zapraszamy.następne... zapraszamy.

JarosławiecJarosławiecJarosławiec
smyki na plażysmyki na plażysmyki na plaży

Pomorze zachodniePomorze zachodniePomorze zachodnie
kolonia kolonia kolonia 6-10 lat6-10 lat6-10 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
MAJA1/22 3.07-10.07.2022MAJA1/22 3.07-10.07.2022MAJA1/22 3.07-10.07.2022

MAJA2/22 10.07-17.07.2022MAJA2/22 10.07-17.07.2022MAJA2/22 10.07-17.07.2022
MAJA3/22 17.07-24.07.2022MAJA3/22 17.07-24.07.2022MAJA3/22 17.07-24.07.2022
MAJA4/22 24.07-31.07.2022MAJA4/22 24.07-31.07.2022MAJA4/22 24.07-31.07.2022
MAJA5/22 31.07-7.08.2022MAJA5/22 31.07-7.08.2022MAJA5/22 31.07-7.08.2022
MAJA6/22 7.08-14.08.2022MAJA6/22 7.08-14.08.2022MAJA6/22 7.08-14.08.2022

cenacenacena
1526zł1526zł1526zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Bałtycki” baltycki-jaroslawiec.pl położony w
odległości ok. 500 m od centrum Jarosławca oraz 150 m od morza. Zakwaterowanie
w turnusie I i II - nowe domki wykonane z drewnianych balików. Drzwi wejściowe i
okna umiejscowione od przodu. Domki położone są w rzędach. Każdy domek to
jeden pokój z łazienką, w każdym pokoju znajduje się TV. Zakwaterowanie w
turnusie II, IV, V i VI - pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i TV. 
Na terenie obiektu: stołówka, plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną,
koszykówkę i siatkówkę, karaoke, świetlica ze sprzętem rekreacyjnym, piłkarzyki,
bilard, stoły do ping-ponga. Teren w całości ogrodzony.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za
dopłatą wg tabelki.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant
na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, transport autokarem, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, opieka pielęgniarki przez całą dobę, opieka
lekarza na wezwanie, opieka ratownika na basenie i plaży.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, ewentualne
dokumenty sanitarne związane z COVID-19, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- całodzienna zabawa w Aquaparku Health Resort Medical SPA Panorama Morska w
Jarosławcu: basen ze sztuczną falą - głębokość od 0 do 1,60 m basen rekreacyjny z
rwącą rzeką o długości 55 metrów i zjeżdżalniami, gejzery powietrzne i wodne,
zjeżdżalnie,
- zwiedzanie Galerii Rybackiej gdzie sprawdzimy jak w dawnych czasach wyglądały
mieszkania ludzi morza, w warsztacie szkutnika można podziwiać będziemy
sześciometrową drewnianą łódź. Dowiemy się jaki rodzaj sieci jest stosowany przy
połowie konkretnych gatunków ryb, a w tak zwanym kąciku nawigatora porównamy
wygląd starych i nowych, współcześnie stosowanych map rybackich,
- zwiedzanie Muzeum Bursztynu którym zobaczyć można m.in. bursztynowy las,
kopalnię bursztynu oraz inkluzje, czyli ciała obce zatopione w minerale,
- zdobycie szczytu latarni morskiej,
- na plaży fajnie jest: opalanko i kąpanko w morzu (pod okiem ratownika), skoki przez
fale, rzeźbienie morskich stworów w piasku, konkurs na największy zamek z piasku,
rozgrywki w kapsle, gra balonami wypełnionymi wodą, szukanie skarbów
wyrzuconych przez morze, z których wykonamy „pamiątki znad morza”,
- wizyta w Bikini Dolnym u Sponge Boba Kanciastoportego i Patryka Rozgwiazdy:
każdy stworzy ulubioną postać z kreskówki, zbudujemy miasteczko Bikini,
przygotujemy kraboburgery, będziemy łapać meduzy, puszczać bańki mydlane i robić
dużo kanciastych dowcipów,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- wieczorne spacery brzegiem morza,
- kąpiel w krytym basenie z podgrzewaną wodą (1x w turnusie),
- shopping day – zakupowe szaleństwo w kramikach z pamiątkami,
- zabawy w chowanego, podchody, dwa ognie,
- przygotowanie ogniska: zbieranie chrustu, układanie ogniska, pieczenie kiełbasek
- piracka dyskoteka.



Malownicza miejscowość kuszącaMalownicza miejscowość kuszącaMalownicza miejscowość kusząca
niezapomnianymi zachodami słońca,niezapomnianymi zachodami słońca,niezapomnianymi zachodami słońca,
bogactwem lasów bogactwem lasów bogactwem lasów oraz specyficznymoraz specyficznymoraz specyficznym
klimatem. Wszystko to razem sprawia, żeklimatem. Wszystko to razem sprawia, żeklimatem. Wszystko to razem sprawia, że
każdy tutaj chętnie wraca. Już od wielu latkażdy tutaj chętnie wraca. Już od wielu latkażdy tutaj chętnie wraca. Już od wielu lat
badania czystości wód w tym rejoniebadania czystości wód w tym rejoniebadania czystości wód w tym rejonie
wykazują najwyższą jej czystość nawykazują najwyższą jej czystość nawykazują najwyższą jej czystość na
środkowym wybrzeżu. Sam Jarosławiecśrodkowym wybrzeżu. Sam Jarosławiecśrodkowym wybrzeżu. Sam Jarosławiec
otoczony jest lasami, w których występująotoczony jest lasami, w których występująotoczony jest lasami, w których występują
sosna czarna, modrzew, daglezja.sosna czarna, modrzew, daglezja.sosna czarna, modrzew, daglezja.

JarosławiecJarosławiecJarosławiec
złote piaskizłote piaskizłote piaski

Pomorze zachodniePomorze zachodniePomorze zachodnie
kolonia 11kolonia 11kolonia 11-15 lat-15 lat-15 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
DJAR1/22 15.07-25.07.2022DJAR1/22 15.07-25.07.2022DJAR1/22 15.07-25.07.2022
DJAR2/22 25.07-4.08.2022DJAR2/22 25.07-4.08.2022DJAR2/22 25.07-4.08.2022
DJAR3/22 4.08-14.08.2022DJAR3/22 4.08-14.08.2022DJAR3/22 4.08-14.08.2022

cenacenacena
1936zł1936zł1936zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Bałtycki” baltycki-jaroslawiec.pl położony w
odległości ok. 500 m od centrum Jarosławca oraz 150 m od morza. Zakwaterowanie
w pokojach 3,4-osobowych z łazienkami i TV. Na terenie obiektu: stołówka, plac
zabaw, boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, karaoke, świetlica
ze sprzętem rekreacyjnym, piłkarzyki, bilard, stoły do ping-ponga. Teren w całości
ogrodzony.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub
mikrobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za
dopłatą wg tabelki.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, transport autokarem, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, opieka pielęgniarki przez całą dobę, opieka
lekarza na wezwanie, opieka ratownika na basenie i plaży.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny
min. 6 miesięcy (wycieczki fakultatywne), ewentualne dokumenty sanitarne
związane z COVID-19, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem
do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- zabawa w Aquaparku Health Resort Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu:
basen ze sztuczną falą - głębokość od 0 do 1,60 m basen rekreacyjny z rwącą rzeką o
długości 55 metrów i zjeżdżalniami, gejzery powietrzne i wodne, zjeżdżalnie,
- wycieczka do Ustki – port, promenada, zwiedzanie z przewodnikiem Baterii Blüchera,
kompleksu powstałych jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku, fortyfikacji. Można
obejrzeć m.in. działobitnię armaty prowadzącej o kalibrze 105 mm a także
Interaktywny Bunkier - ciekawą ekspozycję manekinów-żołnierzy, mundurów, broni,
wyposażenia bunkrów, do tego efekty multimedialne (bombardowanie czy atak
gazem bojowym) i filmy 3D,
- wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki Leonardia – królestwo gier drewnianych, w
którym dostępnych jest około 100 różnych gier drewnianych z całego świata. Każda
gra przynosi ze sobą inne korzyści: relaksuje, rozwija umiejętności skupienia i
koncentracji, analizowania i rozwiązywania problemów, pokonywania przeszkód oraz
zdolności manualnych, Darłowa - zwiedzanie dawnej posiadłości królów duńskich i
Zamku Książąt Pomorskich: dziedziniec, wieża, Izba Tortur Czarownic,
- zwiedzanie Galerii Rybackiej gdzie sprawdzimy jak w dawnych czasach wyglądały
mieszkania ludzi morza, w warsztacie szkutnika można podziwiać będziemy
sześciometrową drewnianą łódź. Dowiemy się jaki rodzaj sieci jest stosowany przy
połowie konkretnych gatunków ryb, a w tak zwanym kąciku nawigatora porównamy
wygląd starych i nowych, współcześnie stosowanych map rybackich, na których
naniesione są między innymi informacje o głębokościach dna morskiego,
- zwiedzanie Muzeum Bursztynu którym zobaczyć można m.in. bursztynowy las,
kopalnię bursztynu oraz inkluzje, czyli ciała obce zatopione w minerale,
- wejście na szczyt latarni morskiej,
- rejs statkiem,
- kąpiel w krytym basenie z podgrzewaną wodą (2x w turnusie),
- shopping day – zakupowe szaleństwo w kramikach z pamiątkami,
- podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników,
- gry integracyjne: biegany tenis stołowy, zbijany, dwa ognie, do pięciu podań, poczta
kolonijna, kalambury, wieczór talentów, prawda czy fałsz - kto zbierze najwięcej
słodkich niespodzianek dla swojej drużyny,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Tropical Islands koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca
obszar 66 tys. m². Czekają Was spacery po plaży Morza Południowego, ekspedycja po
lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne. Koszt wycieczki od osoby 165 zł + 35
euro.
- Film Park w Poczdamie - Studio filmowe Babelsberg to najstarsze studio filmowe na
świecie. Powstało w 1911 roku i nadal prężnie działa. Wizyta w Biosfera Poczdam -Jest
to dżungla z bardzo wiernie odtworzonym klimatem lasów równikowych z ponad 20
000 roślin, 140 gatunkami zwierząt. Koszt wycieczki od osoby 165 zł + 32 euro.



Tenisowe wakacje z profesjonalną nauką iTenisowe wakacje z profesjonalną nauką iTenisowe wakacje z profesjonalną nauką i
doskonaleniem gry w tenisa ziemnego todoskonaleniem gry w tenisa ziemnego todoskonaleniem gry w tenisa ziemnego to
aktywny wypoczynek i przygoda ze sportem aaktywny wypoczynek i przygoda ze sportem aaktywny wypoczynek i przygoda ze sportem a
wszystko to na terenie ośrodka, któregowszystko to na terenie ośrodka, któregowszystko to na terenie ośrodka, którego
położenie i infrastruktura jest gwarancjąpołożenie i infrastruktura jest gwarancjąpołożenie i infrastruktura jest gwarancją
wspaniałego, bezpiecznego i czynnegowspaniałego, bezpiecznego i czynnegowspaniałego, bezpiecznego i czynnego
wypoczynku w otoczeniu zieleni.wypoczynku w otoczeniu zieleni.wypoczynku w otoczeniu zieleni.

SypniewoSypniewoSypniewo
obóz tenisowyobóz tenisowyobóz tenisowy

   

pojezierzepojezierzepojezierze   
drawsko-wałeckiedrawsko-wałeckiedrawsko-wałeckie

8-18 lat – Grupy zawodnicze TENIS10,8-18 lat – Grupy zawodnicze TENIS10,8-18 lat – Grupy zawodnicze TENIS10,
Grupy zawodnicze U12, U14, U16 iGrupy zawodnicze U12, U14, U16 iGrupy zawodnicze U12, U14, U16 i

rekreacjarekreacjarekreacja

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
OTEN1/22 10.07-19.07.2022OTEN1/22 10.07-19.07.2022OTEN1/22 10.07-19.07.2022 cenacenacena

220022002200złzłzł

ZAKWATEROWANIE
Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjne ACTIV www.centrumactiv.pl.
Nowoczesny, wszechstronny i kompleksowy ośrodek rekreacyjno - sportowy
wzniesiony na powierzchni 4 ha, położony pośród przyrody Pojezierza Drawsko-
Wałeckiego. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się:
stołówka, 6 kortów tenisowych: 3 ceglane, 3 sztuczna trawa, pełnowymiarowy
basen kryty i baseny zewnętrzne, hala sportowa, boisko multifunkcyjne i 4 sale
fitness, sala zabaw - kręgielnia, bilard, tenis stołowy.

TRANSPORT
Dojazd i powrót autokarem z Zielonej Góry.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. W dniu przyjazdu turnus rozpoczynamy
obiadem, w dniu wyjazdu kończymy turnus śniadaniem.

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
licencjonowanych trenerów PZT, opieka wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać:
1. legitymację szkolną z numerem PESEL,
2. wygodne buty i strój do wycieczek pieszych,
3. obuwie i strój sportowy (zawodnicy muszą mieć buty na korty o nawierzchni
ceglanej),
4. nakrycie głowy na kort,
5. strój kąpielowy i czepek na basen,
6. środek przeciw komarom i kleszczom,
7. kieszonkowe
8. w przypadku złej pogody – kurtkę przeciwdeszczową.

PROGRAM
Obóz poprowadzi wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, która
przygotowała bogaty program wyjazdu:
- codzienny trening motoryczny dla zawodników i chętnych w oddzielnych 4-
osobowych grupach zawodniczych i rekreacyjnych (2 treningi dziennie każdy po 1,5 h), 
- spływ kajakowy – wspaniała zabawa i przygoda a przede wszystkim aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu,
- gra wojskowa na Poligonie Borne Sulinowo,
- archery tag, czyli łucznictwo bojowe, rozgrywki podobne do paintballa, w których
wykorzystuje się łuki i strzały zakończone pianką,
- korzystanie z basenów na terenie ośrodka – w przypadku ładnej pogody basen
zewnętrzny jest dostępny codziennie. Pełnowymiarowy kryty basen, co drugi dzień 60
minut,
- wieczorne zajęcia na hali sportowej – gry drużynowe,
- zajęcia drużynowe i integracyjne – nocne podchody, bitwa flag i inne,
- festiwal kolorów Holi,
- dyskoteka.



Na pięknych Kaszubach, na półwyspieNa pięknych Kaszubach, na półwyspieNa pięknych Kaszubach, na półwyspie
otoczonym wodami jeziora Mausz naszeotoczonym wodami jeziora Mausz naszeotoczonym wodami jeziora Mausz nasze
maluchy maluchy maluchy rozpoczną swoją przygodę zrozpoczną swoją przygodę zrozpoczną swoją przygodę z
pierwszymi koloniami. Na rozległym terenie, zpierwszymi koloniami. Na rozległym terenie, zpierwszymi koloniami. Na rozległym terenie, z
własną linią brzegową, z plażą i pomostamiwłasną linią brzegową, z plażą i pomostamiwłasną linią brzegową, z plażą i pomostami
oraz strzeżonym kąpieliskiem znajduje sięoraz strzeżonym kąpieliskiem znajduje sięoraz strzeżonym kąpieliskiem znajduje się
ośrodek, który zapewni komfortowyośrodek, który zapewni komfortowyośrodek, który zapewni komfortowy
wypoczynek wszystkim dzieciom. Cisza,wypoczynek wszystkim dzieciom. Cisza,wypoczynek wszystkim dzieciom. Cisza,
piękne widoki i kąpiel w krystalicznie czystejpiękne widoki i kąpiel w krystalicznie czystejpiękne widoki i kąpiel w krystalicznie czystej
wodzie to idealny przepis na udane wakacje.wodzie to idealny przepis na udane wakacje.wodzie to idealny przepis na udane wakacje.

MAUSZMAUSZMAUSZ
MOJA PIERWSZAMOJA PIERWSZAMOJA PIERWSZA

KOLONIAKOLONIAKOLONIA

kaszubykaszubykaszuby
jezioro mausz,jezioro mausz,jezioro mausz,   

sulęczynsulęczynsulęczyn
kolonia 7-10 latkolonia 7-10 latkolonia 7-10 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
WMPK1/22 17.07-24.07.2022WMPK1/22 17.07-24.07.2022WMPK1/22 17.07-24.07.2022

cenacenacena
1656zł1656zł1656zł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Mausz osrodekmausz.pl k/Sulęczyna, zaledwie 70 km od Gdańska.
Położony jest na półwyspie, otoczony lasami i wodami krystalicznie czystego
jeziora Mausz. Zakwaterowanie w pawilonie przeznaczonym tylko dla naszej
grupy. Pokoje 2-5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: stołówka, boiska do
gier zespołowych, kort tenisowy, stoły do tenisa, siłownia, bilard, tory łucznicze,
miejsce na ognisko z zadaszeniem, sklepik, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plaża
z pomostami. Teren w całości ogrodzony.

TRANSPORT
Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych
pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.18.00.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie -
śniadanie.

ŚWIADCZENIA W CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy,
usługa pielęgniarki, usługa ratownika wodnego.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, ewentualne
dokumenty sanitarne związane z COVID-19, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, środek przeciwko komarom i kleszczom, obuwie i strój sportowy, nakrycie
głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- dzień z konikami: oprowadzanie na lonży, pogadanka na temat żywienia i pielęgnacji
koni, praktyczna nauka czyszczenia, kiełznania i siodłania, dla chętnych możliwość
uczestniczenia w karmieniach i pracach stajennych, gry i zabawy o tematyce konnej,
- dzień z pieskami czyli zajęcia aby człowiek i jego najlepszy przyjaciel mogli lepiej się
zrozumieć prowadzone przez dwie doświadczone kynoterapeutki, w dwóch blokach
godzinowych (każdy po 3 godz.): bezpieczne spotkanie z psem, zabawy i ćwiczenia z
psem, młody treser w akcji, czyli jak rozmawiać trzeba z psem, gdzie pracują psy? –
pies w służbie człowiekowi, zabawy młodego tresera, kolorowe zabawy z psem, czego
potrzebuje pies? zajęcia terenowe, pieskowe upominki,
- spacer ścieżką edukacyjną z leśnikiem,
- zajęcia plastyczne – malowanie rękami i stopami, tworzenie ozdób z materiałów
znalezionych w lesie, rzeźbienie w masie solnej, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie,
- wodne balony atakują: balonowy tor przeszkód, rzuć balonem wodnym do celu, złap
balona wodnego w locie, traf balonem wodnym do miseczki, przebij balon wodny
zawieszony na sznurku,
- na podwórku fajnie jest! czyli retro zabawy: skakanie w gumę i skakankę, rozgrywki
w kapsle i dwa ognie, państwa-miasta, strzelanie z procy, zabawa w klasy i
ciuciubabkę,
- wodowanie statków na jeziorze: wspólne tworzenie z recyklingu parostatków,
żaglowców i łodzi podwodnych, a potem test pływania na naszym jeziorze,
- gry terenowe: leśne podchody, „pięćdziesiątka”, wyspa skarbów,
- wieczorem rozgrywki w gry planszowe, jenga, bierki, karty,
- spacery wokół jeziora w poszukiwaniu Wodnika Szuwarka,
- przygotowanie do ogniska: zbieranie chrustu, układanie ogniska, pieczenie
kiełbasek,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku pod opieka ratownika,
- dyskoteki.



Jeśli jesteś odważny, wytrzymały i chceszJeśli jesteś odważny, wytrzymały i chceszJeśli jesteś odważny, wytrzymały i chcesz
poznać uroki górskich wędrówek, to ruszaj wpoznać uroki górskich wędrówek, to ruszaj wpoznać uroki górskich wędrówek, to ruszaj w
Tatry! Zapewne dostrzeżesz kozice górskie naTatry! Zapewne dostrzeżesz kozice górskie naTatry! Zapewne dostrzeżesz kozice górskie na
zboczach Kościelca, zadziwi Cię zarównozboczach Kościelca, zadziwi Cię zarównozboczach Kościelca, zadziwi Cię zarówno
piękno ich skoków, jak i sztuka leniuchowania.piękno ich skoków, jak i sztuka leniuchowania.piękno ich skoków, jak i sztuka leniuchowania.
Może zobaczysz niedźwiedzia albo świstaka?Może zobaczysz niedźwiedzia albo świstaka?Może zobaczysz niedźwiedzia albo świstaka?
Tatrzańskie wędrówki z doświadczonymTatrzańskie wędrówki z doświadczonymTatrzańskie wędrówki z doświadczonym
licencjonowanym przewodnikiem dadzą Cilicencjonowanym przewodnikiem dadzą Cilicencjonowanym przewodnikiem dadzą Ci
możliwość sprawdzenia siebie i nabraniamożliwość sprawdzenia siebie i nabraniamożliwość sprawdzenia siebie i nabrania
poczucia pewności. Będziesz twardzielem zpoczucia pewności. Będziesz twardzielem zpoczucia pewności. Będziesz twardzielem z
charakterem, wszak to obóz tylko dla orłów.charakterem, wszak to obóz tylko dla orłów.charakterem, wszak to obóz tylko dla orłów.

zdobywcyzdobywcyzdobywcy   
dwutysięcznikówdwutysięcznikówdwutysięczników

podhalepodhalepodhale
obóz młodzieżowy 14obóz młodzieżowy 14obóz młodzieżowy 14-18 lat-18 lat-18 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
OTYS1/22 18.07-28.07.2022OTYS1/22 18.07-28.07.2022OTYS1/22 18.07-28.07.2022

cenacenacena
2502502506zł6zł6zł

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat Elżbieta www.elzbieta.noclegi.biz w Poroninie (lub inny o podobnym
standardzie). Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, sala dyskotekowa, sala TV, bufet, świetlica z kominkiem, boisko
sportowe do koszykówki i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, ogród z miejscem na
ognisko.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje
program na miejscu. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe
własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, przewodnicy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, ewentualne
dokumenty sanitarne związane z COVID-19, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.
W zależności od pogody i kondycji młodzieży trasa górska może ulec zmianie.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- spacer Drogą Nad Reglami od Doliny Kościeliskiej przez przełęcz Przysłop Miętusi do
Doliny Małej Łąki i Doliny Strążyskiej,
- wycieczka na Czerwone Wierchy - zespół czterech szczytów znajdujących się w ciągu
głównego grzbietu Tatr, Ciemniak przez Tomanową (2096 m n.p.m.)
- wycieczka na Szpiglasową Przełęcz (2110 m n.p.m.) - jedno z dwóch przejść łączących
Dolinę Pięciu Stawów Polskich i kotlinę Morskiego Oka,
- wycieczka z Doliny Chochołowskiej na Kończysty Wierch (2003 m n.p.m.) - łatwy
szlak nawet dla początkujących turystów, wspaniałe widoki słowackich Tatr
Zachodnich,
- wycieczka na Beskid (2012 m n.p.m.) - pod względem widokowym jedna z
najpiękniejszych tras w tym rejonie. Wyjście z Kuźnic przejście przez Suchą Przełęcz,
zejście przez przełęcz Karb, Czarny Staw Gąsienicowy, Murowaniec, Kuźnice,
- spacer Drogą Nad Reglami od polany Kalatówki do Doliny Białego, wejście na Sarnie
Skałki (1377 m n.p.m.) i zejście do Doliny Strążyskiej,
- wycieczka na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) - start w Kuźnicach, Kasprowy
Wierch, przejście główną granią Tatr do przełęczy Kondrackiej, zejście do schroniska
na Polanie Kondratowej, dalej zejście przez Kalatówki do Kuźnic,
- wycieczka na Ciemniak przez Tomanową (2096 m n.p.m.) - wyjście Doliną Kościeliską
do Doliny Tomanowej. Zejście do Doliny Miętusiej przez Adamicę,
- wycieczka na Kończysty Wierch (2003 m n.p.m.) - spacer Doliną Chochołowską na
przełęcz Kulawiec, Trzydniowiański Wierch i zejście do Doliny Jarząbczej, do Doliny
Chochołowskiej do schroniska PTTK na polanie Chochołowskiej,
- wycieczka na Małołączniak (2095 m n.p.m.) i Kopa Kondracka (2095 m n.p.m.), wyjście
przez Kobylarzowy żleb i Dolinę Litworową, zejście przez Kondracką Przełęcz do
Doliny Małej Łąki,
- Zakopane - największy ośrodek turystyczny w Polsce, położony u stóp Giewontu -
kompleks skoczni narciarskich, Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzysku,
Sanktuarium NMP na Krzeptówkach,
- gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i kometkę,
- ognisko z kiełbaskami,
- dyskoteki.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Chochołowskie Termy - kompleks ponad 30 basenów, beczek wypełnionych wodami
termalnymi, sauny, zjeżdżalnie, hydromasaże. Koszt wycieczki od osoby 85 zł (pobyt
całodzienny).



Poronin k/Zakopanego. Zapraszamy w Tatry,Poronin k/Zakopanego. Zapraszamy w Tatry,Poronin k/Zakopanego. Zapraszamy w Tatry,
do krainy skał, wodospadów i zapierającychdo krainy skał, wodospadów i zapierającychdo krainy skał, wodospadów i zapierających
dech w piersiach widoków. Czeka: gwarnedech w piersiach widoków. Czeka: gwarnedech w piersiach widoków. Czeka: gwarne
Zakopane z Krupówkami – ulica jedyna swoimZakopane z Krupówkami – ulica jedyna swoimZakopane z Krupówkami – ulica jedyna swoim
rodzaju, wartki Dunajec z Pieninami irodzaju, wartki Dunajec z Pieninami irodzaju, wartki Dunajec z Pieninami i
flisakami, Gubałówka, z której można zjechaćflisakami, Gubałówka, z której można zjechaćflisakami, Gubałówka, z której można zjechać
jak ze zjeżdżalni, Morskie Oko ze słodką wodą,jak ze zjeżdżalni, Morskie Oko ze słodką wodą,jak ze zjeżdżalni, Morskie Oko ze słodką wodą,
Dolina Strążyska z wodospadem Siklawica iDolina Strążyska z wodospadem Siklawica iDolina Strążyska z wodospadem Siklawica i
termy podhalańskie z wysoko-termy podhalańskie z wysoko-termy podhalańskie z wysoko-
zmineralizowaną wodą termalną. Oj góry,zmineralizowaną wodą termalną. Oj góry,zmineralizowaną wodą termalną. Oj góry,
góry, cuda natury! Hej!góry, cuda natury! Hej!góry, cuda natury! Hej!

poroninporoninporonin
mali taternicymali taternicymali taternicy

podhalepodhalepodhale
kolonia 9-15 latkolonia 9-15 latkolonia 9-15 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
KPMT1/22 27.06-7.07.2022KPMT1/22 27.06-7.07.2022KPMT1/22 27.06-7.07.2022
KPMT2/22 8.07-18.07.2022KPMT2/22 8.07-18.07.2022KPMT2/22 8.07-18.07.2022

KPMT3/22 19.07-29.07.2022KPMT3/22 19.07-29.07.2022KPMT3/22 19.07-29.07.2022
KPMT4/22 30.07-9.08.2022KPMT4/22 30.07-9.08.2022KPMT4/22 30.07-9.08.2022

KPMT5/22 10.08-20.08.2022KPMT5/22 10.08-20.08.2022KPMT5/22 10.08-20.08.2022

cenacenacena
1896zł1896zł1896zł

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat Elżbieta www.elzbieta.noclegi.biz w Poroninie (lub inny o podobnym
standardzie). Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, sala dyskotekowa, sala TV, bufet, świetlica z kominkiem, boisko
sportowe do koszykówki i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, ogród z miejscem na
ognisko.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje
program na miejscu. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe
własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, przewodnicy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, ewentualne
dokumenty sanitarne związane z COVID-19, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W zależności od
pogody i kondycji dzieci trasa górska może ulec zmianie (np. zamiast Doliny
Kościeliskiej – Dolina Strążyska).

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- Energylandia – ogromny, nowoczesny kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego
typu w Polsce. Na 26 ha znajduje się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń. Duża dawka
adrenaliny i niesamowitych wrażeń!
- spływ Dunajcem - przeprawa łodziami flisackimi, to już od 150 lat największa
atrakcja turystyczna w Pieninach. Wijąca się wśród wapiennych skał rzeka
gwarantuje niezapomniane przeżycia. Podczas rejsu zobaczymy Zamek w Niedzicy -
jeden z najładniejszych zamków w Polsce oraz zaporę wodną w Czorsztynie,
- wjazd kolejką na Butorowy Wierch - znakomity punkt widokowy na panoramę Tatr,
przejście malowniczym krajobrazowo szlakiem na Gubałówkę,
- Dolina Kościeliska – przyjemna, spacerowa trasa Kiry-Wyżnia Kira Mietusia-Lodowe
Źródło-Polana Pisana-Schronisko na Hali Ornak,
- 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 wodospad
Siklawica,
- Zakopane: Krupówki, Skocznie Narciarskie – wjazd wyciągiem krzesełkowym na
Wielką Krokiew; Galeria Kamila Stocha: wszystkie sportowe trofea Kamila, liczne
pamiątki i fotografie. Z bliska podziwiać można prawie pół tysiąca eksponatów, w
tym między innymi medale olimpijskie, Złote Orły czy Kryształowe Kule.
Przewodnikiem po tym miejscu jest… sam Kamil, który w przekazach
audiowizualnych opowiada o najciekawszych momentach swojej sportowej kariery. Z
myślą o najmłodszych, ale i o największych fanach skoków narciarskich,
przygotowano pomieszczenie, w którym poznać można ten sport od kuchni. 
- Muzeum Oscypka - podczas pokazu zobaczymy jak powstaje ten najpopularniejszy
góralski ser. Uczestnicy biorą czynny udział w jego wytworzeniu, poznając
jednocześnie tradycyjne sprzęty pasterskie. Wszyscy mają także okazję spróbować
góralskich serów oraz samodzielnie zrobić swój własny serek; Centrum Edukacji
Przyrodniczej najnowocześniejszy tego typu obiekt w regionie m.in. kino 4D,
największa w Polsce makieta Tatr i sala odkryć,
- wycieczka Doliną Rybiego Potoku do Morskiego Oka,
- pokaż co potrafisz i zostań idolem – wieczór talentów,
- mini olimpiada sportowa - turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej,
- filmowa słodka chwila - seans filmowy z kubkiem kiślu lub budyniu,
- pamiątka z gór - malowanie widoków na kamieniach,
- inżynier/budowniczy - zespołowa budowa mostu z kamieni w potoku, bitwa wodna
butelkowa,
- piesza wycieczka po okolicy – podziwianie krajobrazów i charakterystycznej
zabudowy góralskiej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Chochołowskie Termy - kompleks ponad 30 basenów, beczek wypełnionych wodami
termalnymi, sauny, zjeżdżalnie, hydromasaże. Koszt wycieczki od osoby 85 zł (pobyt
całodzienny).



Polskie góry to nie tylko Tatry a górale niePolskie góry to nie tylko Tatry a górale niePolskie góry to nie tylko Tatry a górale nie
mieszkają tylko pod Giewontem! Aby się o tymmieszkają tylko pod Giewontem! Aby się o tymmieszkają tylko pod Giewontem! Aby się o tym
przekonać zapraszamy w Beskid Śląski iprzekonać zapraszamy w Beskid Śląski iprzekonać zapraszamy w Beskid Śląski i
Żywiecki, niezwykły rejon oferującyŻywiecki, niezwykły rejon oferującyŻywiecki, niezwykły rejon oferujący
zwiedzającym moc rozrywki, wspaniałązwiedzającym moc rozrywki, wspaniałązwiedzającym moc rozrywki, wspaniałą
miejscową kulturę, miejsca związane zmiejscową kulturę, miejsca związane zmiejscową kulturę, miejsca związane z
historią oraz zapierającehistorią oraz zapierającehistorią oraz zapierające   dech w piersiachdech w piersiachdech w piersiach
krajobrazy. Przekonać możecie się o tymkrajobrazy. Przekonać możecie się o tymkrajobrazy. Przekonać możecie się o tym
wybierając się razem z nami na kolonie dowybierając się razem z nami na kolonie dowybierając się razem z nami na kolonie do
Zwardonia.Zwardonia.Zwardonia.

zwardońzwardońzwardoń
perła beskidówperła beskidówperła beskidów

beskid żywieckibeskid żywieckibeskid żywiecki
kolonia 11-16 latkolonia 11-16 latkolonia 11-16 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
KZWA1/22 7.07-17.07.2022KZWA1/22 7.07-17.07.2022KZWA1/22 7.07-17.07.2022

KZWA2/22 18.07-28.07.2022KZWA2/22 18.07-28.07.2022KZWA2/22 18.07-28.07.2022

cenacenacena
1746zł1746zł1746zł

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „U Wilczka” położony ponad 800 m n.p.m. www.uwilczka.pl. skąd
rozpościera się przepiękny widok na panoramę gór polskich i słowackich. Cisza i
spokój, które pozwolą wypocząć w bliskim kontakcie z naturą. Pokoje 3,4 i 5-
osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, wspólny salon,
basen letni, ogród z miejscem na ognisko oraz bezpłatne Wi-Fi.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje
program na miejscu. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe
własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, przewodnicy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, ewentualne
dokumenty sanitarne związane z COVID-19, strój kąpielowy, krem do opalania z
filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- Energylandia – ogromny, nowoczesny kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego
typu w Polsce. Na 26 ha znajduje się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń. Duża dawka
adrenaliny i niesamowitych wrażeń!
- wjazd kolejką gondolowa na Szyndzielnię; zajęcia w Chlebowej Chacie: zapoznanie z
podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem, prezentacja maszyn dawniej
wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna, próby młócenia cepami, mielenie
zboża na żarnach i osiewanie mąki, własnoręczne formowanie oraz wypiek
podpłomyków, degustacja podpłomyków i chleba żytniego z masłem, miodem i
smalcem z ziołami - wszystko własnej produkcji, kawa zbożowa z mlekiem,
degustacja do syta,
- wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego – piesze wejście na Górę Żar (761 m n.p.m.),
gdzie na szczycie góry znajduje się sztuczne jezioro należące do elektrowni szczytowo-
pompowej wykutej we wnętrzu skały, rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim,
- Milówka i wizyta w domu rodzinnym gwiazd polskiej estrady - Braci Golec, 
– przejazd do Węgierskiej Górki i zwiedzanie fortu obronnego Waligóra z II wojny
światowej oraz przejazd do Żywca związany ze zwiedzaniem kompleksu pałacowo-
ogrodowego rodu Habsburgów, bardzo zasłużonego dla całego regionu. W stolicy
Beskidów obejrzymy również zabytkowy Rynek i Zamek Komorowskich (z zewnątrz),
- wycieczka pętlą Beskidzką zaliczaną do najatrakcyjniejszych regionów
turystycznych w Polsce. Zajrzymy do Koniakowa i Muzeum i Galerii Koronki
Koniakowskiej, posłuchamy też niepowtarzalnych dźwięków pasterskich trąbit. W
Istebnej obejrzymy Kurną Chatę pana Kawuloka i wysłuchamy ciekawych opowieści o
życiu beskidzkich górali. A dla smakoszy – w Centrum Produktu Regionalnego
odbędzie się pokaz „Kto ma owce, ten ma sery” – klaganie mleka, czyli wyrób bundzu
– słodkiego owczego sera, zakończony degustacją regionalnych serów. W jej trakcie
dowiemy się czym są bundz, bryndza, korbacze i sery gazdowskie. Odpowiemy
również sobie również, czemu nie wszystkie sery pochodzące z
polskich gór to oscypki…
- wizyta w Wiśle - zwiedzanie Galerii Adama Małysza, skoczni narciarskiej, Zameczku
Myśliwskiego Habsburgów oraz Kaskady Białej Wisełki; Park Wodny OLZA w Istebnej
2-godz. wodnego szaleństwa,
- odpoczynek od autokaru – czyli wycieczka piesza do Soli gdzie zwiedzać będziemy
studnie solankowe oraz Termę solankową i okolice; wycieczka piesza po Zwardoniu
oraz okolicy: wejście na najwyższy szczyt Zwardonia tj. Duży Rachowiec 965 m n.p.m.
skąd rozpościera się wspaniały widok na dalekie Tatry,
- dzień wzmożonej aktywności fizycznej - czyli wycieczka do Geo-Parku w Glince,
wśród przewidywanych atrakcji proponujemy wizytę w parku linowym i na basenie,
- kąpiele w basenie na terenie ośrodka,
- pokaż co potrafisz i zostań idolem – wieczór talentów,
- mini olimpiada sportowa - turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej,
- filmowa słodka chwila - seans filmowy z kubkiem kiślu lub budyniu,
- pamiątka z gór - malowanie widoków na kamieniach,
- bitwa wodna butelkowa,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.



KARPACZ. Najsłynniejszy kurort Karkonoszy,KARPACZ. Najsłynniejszy kurort Karkonoszy,KARPACZ. Najsłynniejszy kurort Karkonoszy,
który latem przyciąga wielbicieli górskichktóry latem przyciąga wielbicieli górskichktóry latem przyciąga wielbicieli górskich
wędrówek a zimą tłumy narciarzy. Leży u stópwędrówek a zimą tłumy narciarzy. Leży u stópwędrówek a zimą tłumy narciarzy. Leży u stóp
Śnieżki, tam gdzie w dolinie zbiegają sięŚnieżki, tam gdzie w dolinie zbiegają sięŚnieżki, tam gdzie w dolinie zbiegają się
biegiem rzeki i potoki: Łomnica, Łomniczka,biegiem rzeki i potoki: Łomnica, Łomniczka,biegiem rzeki i potoki: Łomnica, Łomniczka,
Dziki Potok i Płomnica. W okolicy blisko 100Dziki Potok i Płomnica. W okolicy blisko 100Dziki Potok i Płomnica. W okolicy blisko 100
kilometrów szlaków turystycznychkilometrów szlaków turystycznychkilometrów szlaków turystycznych
pozwalających odkrywać bogactwo przyrody ipozwalających odkrywać bogactwo przyrody ipozwalających odkrywać bogactwo przyrody i
niesamowite krajobrazy. Jest doskonała baząniesamowite krajobrazy. Jest doskonała baząniesamowite krajobrazy. Jest doskonała bazą
do wycieczek pieszych i autokarowych.do wycieczek pieszych i autokarowych.do wycieczek pieszych i autokarowych.

karpaczkarpaczkarpacz
śladami ducha karkonoszaśladami ducha karkonoszaśladami ducha karkonosza

sudetysudetysudety
karkonoszekarkonoszekarkonosze
obóz 10-16 latobóz 10-16 latobóz 10-16 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
KOJA1/22 8.07-18.07.2022KOJA1/22 8.07-18.07.2022KOJA1/22 8.07-18.07.2022

KOJA 2/22 10.08-20.08.2022KOJA 2/22 10.08-20.08.2022KOJA 2/22 10.08-20.08.2022

cenacenacena
209620962096złzłzł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy ZIELONE WZGÓRZE   www.zielonewzgorze.karpacz.pl.
Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka,
boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną, tenis stołowy, mała ścianka
wspinaczkowa, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko.

TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje
program na miejscu. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe
własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport za dopłatą wg tabelki.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, przewodnicy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny
min. 6 miesięcy (wycieczki fakultatywne), ewentualne dokumenty sanitarne
związane z COVID-19, legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty, plecak
podręczny, pelerynkę - folię, strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój sportowy,
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- zdobycie Śnieżki – królowej Karkonoszy – wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę,
przejście do Schroniska Samotnia a następnie odpoczynek w Kotle Małego Stawu,
zejście piesze,
- zwiedzanie Karpacza – Dziki Wodospad, Świątynia Wang, Karpacz Górny, zapora na
Łomnicy, tor saneczkowy „Kolorowa” (jeden zjazd w cenie), spacer na Krucze Skały –
grupa granitowych skał o wysokości do 20 metrów z punktem widokowym na
Karkonosze,
- Szklarska Poręba – wizyta Multimedialnym Muzeum Karkonoszy gdzie wyjątkowa
machina wszech czasu zabierze Cię w fantastyczną wyprawę przez miliony lat dziejów
Karkonoszy…, Świat Kolejek dla fanów pojazdów szynowych (i nie tylko): piękne
makiety, stanowiska sterowania pociągami i dźwigami, gry multimedialne,
- wejście na Szrenicę przez Wodospad Kamieńczyk i Halę Szrenicką, zejście przez
Końskie Łby,
- 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 - średniowieczna
warownia, o której krąży wiele legend m.in. o ukrytych skarbach,
- wycieczka do Sztolni Kowary – zwiedzanie z przewodnikiem: narzędzia górnicze,
wystawa minerałów sudeckich z tajemniczym „Złotem Dolnego Śląska”, odstrzał
przodka górniczego (interaktywna platforma), żyła uranowa z pomiarem
promieniowania licznikiem Geigera – Millera, podziemna grota laboranta, wystawa
miniatur bomb „Atomowy Wyścig Zbrojeń”, replika bomby uranowej Little Boy
połączona z opowieścią lektora o Hiroszimie + pokaz laserowy,
- wycieczka do Krainy Wygasłych Wulkanów gdzie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej
gdzie poznasz 500 milionów lat historii naszej planety: przeszłość geologiczną regionu,
dowiesz się więcej o wulkanach, skałach i minerałach, a nawet przeżyjesz trzęsienie
Ziemi!
- Termy Cieplickie - zaszalejemy w „cebuli” i na zjeżdżalniach (1 wejście),
- rozgrywki sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ringo, kometka,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Tropical Islands koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca
obszar 66 tys. m². Spacery po plaży Morza Południowego, ekspedycja po lesie
tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne. Koszt wycieczki od osoby 125 zł + 35 euro.
- Praga (Czechy) - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem
Prezydenta Republiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; Most Karola, Plac Wacława,
Rynek Staromiejski i Ratusz, Zegar Orloy. Koszt wycieczki od osoby 125 zł.
– Skalne Miasto (Czechy) - wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych form
skalnych, wśród piaskowcowych wież, ścian i tworów o oryginalnych kształtach,
Małym i Wielkim Wodospadem, Turkusowym Jeziorem i rejsem łódką po skalnym
jeziorku; spacer w chmurach czyli Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew: 45 m wieża
widokowa; Safari Park – największy w Europie ogród zoologiczny z najbogatszą
kolekcją zwierząt afrykańskich. Główną atrakcją parku jest Afrykańskie Safari, gdzie
na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy,
bawoły i zebry. Będzie można stanąć oko w oko z lwem albo żyrafą. Po tej części
ogrodu poruszamy się autobusem i z jego pokładu oglądamy zwierzęta. Koszt
wycieczki od osoby 135 zł.
- Zamek Książ - monumentalny i pięknie położony kompleks architektoniczny jest
wyjątkowy w skali całej Europy. To miejsce spotkań koronowanych głów, w którym
historia arystokratycznego rodu von Hochberg przeplata się z tajemnicami II Wojny
Światowej. Koszt wycieczki od osoby 85 zł.



Ziemia Kłodzka to jeden z piękniejszychZiemia Kłodzka to jeden z piękniejszychZiemia Kłodzka to jeden z piękniejszych
regionów Polski. To wspaniałe góry, niezwykłeregionów Polski. To wspaniałe góry, niezwykłeregionów Polski. To wspaniałe góry, niezwykłe
wprost bajeczne wprost bajeczne wprost bajeczne krajobrazy, wielkie bogactwokrajobrazy, wielkie bogactwokrajobrazy, wielkie bogactwo
form skalnych, szczelin, labiryntów, bajeczneform skalnych, szczelin, labiryntów, bajeczneform skalnych, szczelin, labiryntów, bajeczne
głazy górskie. To także osobliwości natury,głazy górskie. To także osobliwości natury,głazy górskie. To także osobliwości natury,
jaskinie które zapamiętamy na długo, tojaskinie które zapamiętamy na długo, tojaskinie które zapamiętamy na długo, to
malownicze wodospady i widoki, któremalownicze wodospady i widoki, któremalownicze wodospady i widoki, które
zapierają dech w piersiach, to miejsca znanezapierają dech w piersiach, to miejsca znanezapierają dech w piersiach, to miejsca znane
ale i też tajemnicze, to miejsca magiczne któreale i też tajemnicze, to miejsca magiczne któreale i też tajemnicze, to miejsca magiczne które
czekają na Twoje odkrycie...czekają na Twoje odkrycie...czekają na Twoje odkrycie...

bystrzycabystrzycabystrzyca   
kłodzkakłodzkakłodzka

azyl między wzgórzamiazyl między wzgórzamiazyl między wzgórzami

Kotlina KłodzkaKotlina KłodzkaKotlina Kłodzka
obóz 10-16 latobóz 10-16 latobóz 10-16 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
KBKB1/22 16.07-26.07.2022KBKB1/22 16.07-26.07.2022KBKB1/22 16.07-26.07.2022

cenacenacena
189618961896złzłzł

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Azyl Miedzy Wzgórzami ” w Młotach k/Bystrzycy
Kłodzkiej amw-wypoczynek.com.pl, który oferuje doskonałe warunki do
wypoczynku i relaksu, położony miedzy wzgórzami. Pokoje 2,3 -osobowe z
łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę i piłkę nożną, stół do tenisa, kort tenisowy, miejsce na ognisko.

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

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, przewodnicy.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny
min. 6 miesięcy (wycieczki fakultatywne), ewentualne dokumenty sanitarne
związane z COVID-19, legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty, plecak
podręczny, pelerynkę - folię, strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój sportowy,
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, kieszonkowe.

MIEJSCA WYJAZDU I DOPŁATY DO POŁĄCZEŃ ANTENOWYCH
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w
formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta
przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób biuro  ma prawo
anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z
wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej. Za brak legitymacji szkolnej uczestnik kolonii zobowiązany jest do
dopłaty biletu.

PROGRAM:
- wyprawa na Śnieżnik bardzo przyjemnym szlakiem, po drodze schronisko, a na
szczycie rzeźba słonia, którego trąbę będzie można pogłaskać ku szczęśliwości;
Międzygórze: Wodospad Wilczki, zapora wodna, Sanktuarium Marii Śnieżnej,
- wycieczka w Góry Stołowe: wejście na Szczeliniec Wielki - najwyższy i najczęściej
odwiedzany szczyt, wejście po kamiennych schodach, przepiękna panorama, Błędne
Skały czyli skalny labirynt, Kudowa Zdrój: dwugodzinny relaks w Aquaparku ze
zjeżdżalniami i dziką rzeką,
- tajemnica, przygoda, historia - zwiedzanie Twierdzy Kłodzko - owianego aurą
tajemniczości miejsca, które gromadzi wiele historycznych wydarzeń, legend i
opowieści. Dowodzeni przez przewodnika - pruskiego żołnierza - zdobędziemy
twierdzę. Dla najodważniejszych zwiedzanie podziemnych labiryntów – kilometrowa
trasa wiedzie siecią podziemnych chodników kontrminerskich rozciągających się pod
stokiem Twierdzy; Minieuroland - będziemy tu podziwiać ponad 40 makiet
najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej, Europy oraz świata, a
wszystko to w otoczeniu pięknego ogrodu, obfitego w tysiące unikatowych gatunków
drzew i krzewów; zwiedzanie Kłodzka,
- Kopalnia Złota w Złotym Stoku, poszukiwanie złota - okazja dla szczęściarzy, podróż
kolejką podziemną do złotodajnego wodospadu, spotkanie z Gnomem w chodniku
śmierci; a także unikatowa na skalę europejską replika Średniowiecznej Osady
Górniczej,
- zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, która ze względu na bardzo bogatą i
dobrze zachowaną szatę naciekową uchodzi za najpiękniejszą jaskinię w naszym
kraju,
- rafting pontonami Przełomem Bardzkim na Nysie Kłodzkiej, uważanym za jedno z
najpiękniejszych miejsc w naszym kraju,
- spacer w Bystrzycy Kłodzkiej: Rynek z Ratuszem, średniowieczne mury miejskie,
Baszty: Rycerska i Kłodzka, Brama Wodna, pręgierz,
- zostań mistrzem kryptologii: rozwiązywanie szyfrów i układanek prowadzących do
odkrycia tajnego hasła naszego obozu,
- rozgrywki drużynowe i zawody sportowe na świeżym powietrzu: piłka nożna,
koszykówka, siatkówka, badminton, tenis stołowy,
- dyskoteki,
- zajęcia rekreacyjne.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Praga (Czechy) - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Pałacem
Prezydenta Republiki Czeskiej, Zamkiem Królewskim; Most Karola, Plac Wacława,
Rynek Staromiejski i Ratusz, Zegar Orloy. Koszt wycieczki od osoby 125 zł.
– Skalne Miasto (Czechy) - wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych form
skalnych, wśród piaskowcowych wież, ścian i tworów o oryginalnych kształtach,
Małym i Wielkim Wodospadem, Turkusowym Jeziorem i rejsem łódką po skalnym
jeziorku; spacer w chmurach czyli Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew: 45 m wieża
widokowa; Safari Park – największy w Europie ogród zoologiczny z najbogatszą
kolekcją zwierząt afrykańskich. Główną atrakcją parku jest Afrykańskie Safari, gdzie
na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy,
bawoły i zebry. Będzie można stanąć oko w oko z lwem albo żyrafą. Po tej części
ogrodu poruszamy się autobusem i z jego pokładu oglądamy zwierzęta. Koszt
wycieczki od osoby 135 zł.



Obóz konny ma na celu naukę, doskonalenieObóz konny ma na celu naukę, doskonalenieObóz konny ma na celu naukę, doskonalenie
umiejętności jeździeckich, ale też stawiamyumiejętności jeździeckich, ale też stawiamyumiejętności jeździeckich, ale też stawiamy
sobie za cel nauczenie młodych adeptówsobie za cel nauczenie młodych adeptówsobie za cel nauczenie młodych adeptów
jeździectwa szacunku oraz zrozumienia dlajeździectwa szacunku oraz zrozumienia dlajeździectwa szacunku oraz zrozumienia dla
tych przepięknych a jednocześnie bardzotych przepięknych a jednocześnie bardzotych przepięknych a jednocześnie bardzo
wrażliwych zwierząt, jakimi są konie. Każdywrażliwych zwierząt, jakimi są konie. Każdywrażliwych zwierząt, jakimi są konie. Każdy
uczestnik będzie brał udział w dyżurach wuczestnik będzie brał udział w dyżurach wuczestnik będzie brał udział w dyżurach w
stajni, gdzie nauczy się karmić konie i dbać ostajni, gdzie nauczy się karmić konie i dbać ostajni, gdzie nauczy się karmić konie i dbać o
czystość i porządek.czystość i porządek.czystość i porządek.

obóz konnyobóz konnyobóz konny
branica "rumak"branica "rumak"branica "rumak"

branicabranicabranica
obóz 10-17 latobóz 10-17 latobóz 10-17 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
OKBM1/22 25.06-4.07.2022OKBM1/22 25.06-4.07.2022OKBM1/22 25.06-4.07.2022
OKBM2/22 5.07-14.07.2022OKBM2/22 5.07-14.07.2022OKBM2/22 5.07-14.07.2022

OKBM3/22 15.07-24.07.2022OKBM3/22 15.07-24.07.2022OKBM3/22 15.07-24.07.2022
OKBM4/22 25.07-3.08.2022OKBM4/22 25.07-3.08.2022OKBM4/22 25.07-3.08.2022
OKBM5/22 4.08-13.08.2022OKBM5/22 4.08-13.08.2022OKBM5/22 4.08-13.08.2022

OKBM6/22 14.08-23.08.2022OKBM6/22 14.08-23.08.2022OKBM6/22 14.08-23.08.2022

cenacenacena
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ZAKWATEROWANIE
Agroturystyka RUMAK w Branicy www.rumak.pl. położony w przepięknie
zalesionym kompleksie, na skraju Borów Tucholskich, nad Jeziorem Branickim.
Uczestnicy obozów zakwaterowani będą w pokojach agroturystyki (8 osób) oraz w
komfortowych drewnianych domkach letniskowych z łazienkami i tarasem (22
miejsca). Domki znajdują się bezpośrednio na terenie stadniny. Ośrodek posiada
dużą halę wykorzystywaną do nauki jazdy konnej (23x76), ma wiele miejsc
wybiegu dla koni, otoczony jest lasami. 32 dobrze wyszkolone, spokojne konie rasy
sp, wielkopolskiej huculskiej oraz kuce wierzchowe do zajęć z jazdy konnej.

TRANSPORT
Własny.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie . Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie.

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, instruktorzy jazdy konnej.

UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój sportowy, strój kąpielowy, czepek na
basen, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, środek przeciw komarom,
kieszonkowe.
UWAGA! W przypadku nagłego i niezależnego od Biura Podróży KRYSTAD wzrostu
cen za elementy składowe oferty np. paliwa, żywności, opłat drogowych, kursu
walut etc. cena kolonii/obozu może ulec zmianie.
Stan na dzień 04.01.2022 Rodziców dzieci i młodzieży które będą uczestniczyły w
obozach konnych w Branicy podczas wakacji 2022 roku prosimy o zapoznanie się z
wytycznymi odnośnie Covid -19 i przygotowanie stosownych oświadczeń:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Grupa zerowa – nauka od samego początku z dużą asekuracją kadry
instruktorskiej dla tych, którzy jeszcze nigdy nie dosiadali koni lub dosiadali
sporadycznie i nie znają zasad samodzielnego prowadzenia konia i poruszania się
na ujeżdżalni.
Grupa początkująca – nauka jazdy w zastępie i indywidualnie, zasady poruszania
się na ujeżdżalni, nauka prawidłowego używania pomocy jeździeckich,
doskonalenie równowagi, nauka prawidłowego dosiadu. zajęcia z zakresu
prawidłowej pielęgnacji i obchodzenia się z koniem, nauka siodłania, kiełznania,
przygotowania koni do jazdy. Jazda stepem i kłusem na ujeżdżalni i w terenie.
Grupa średniozaawansowana – jazda w zastępie, doskonalenie równowagi, nauka i
doskonalenie prawidłowego używania pomocy jeździeckich, nauka figur i
elementów ujeżdżania, wyjazdy w teren. Zajęcia z zakresu obchodzenia się z
koniem, pielęgnacji, czyszczenia oraz nauka lub doskonalenie prawidłowego
siodłania, kiełznania, przygotowania koni do jazdy. Jazda stępem, kłusem,
początki galopu.
Grupa zaawansowana – jazda w zastępach i indywidualnie. Doskonalenie
równowagi własnej i równowagi konia, doskonalenie umiejętności prawidłowego
używania pomocy jeździeckich, doskonalenie i nauka nowych figur i elementów
ujeżdżania, nauka i doskonalenie skoków przez przeszkody na poziomie
podstawowym, jazda w terenie. Zajęcia z zasad bezpieczeństwa, obsługi i
pielęgnacji koni. Grupa dla osób pewnie poruszających się w trzech podstawowych
chodach konia.
Grupa zaawansowana o profilu sportowym – przeznaczona dla osób swobodnie
poruszających się we wszystkich chodach konia, trenujących w ciągu roku
szkolnego jazdę konną połączoną ze skokami przez przeszkody, biorących lub
planujących udział w zawodach sportowych. Posiadających min brązową odznakę
jeździecką. Zajęcia będą prowadzone pod kątem rozwijania i udoskonalania jazdy
w kierunku skokowym. Treningi będą bardzo intensywne, dostosowane i
ukierunkowane indywidualnie do każdego uczestnika tak aby w jak najwyższym
stopniu podnieść jego umiejętności.

PROGRAM:
- 12 godzin jazdy konnej

Zajęcia z jazdy konnej odbywać się będą w grupach dostosowanych do poziomu i
umiejętności uczestników. Dziennie 2 godz. lekcyjne jazdy ,1h zajęć teoretyczno-
praktycznych.

- wycieczki tramwajem konnym shopping w Bukowcu (co drugi dzień),
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- gry i zabawy sportowe,
- wieczór filmowy o tematyce konnej
- wypady na pobliskie kąpielisko.
-W każdą niedzielę obchodzimy dzień konia. W tym dniu konie odpoczywają i
odprężają się po ciężkiej pracy, a uczestnicy w sposób szczególny dbają o i ich
czystość i dobre samopoczucie, jeżeli pogoda pozwala kąpiemy konie, wyprowadzamy
je na uwiązach na popasanie na zielonym pastwisku. Po takim dniu konie chętnie
wracają do pracy, są w niej bardziej posłuszne, bardziej żwawe a i jeźdźcom jeździ się
na nich jeszcze lepiej.

Rabat dla klientów z poprzednich lat 100 zł od turnusu. Rezerwacja dwóch turnusów
dodatkowo rabat 100 zł . Szybka rezerwacja do 15.03.2022 -100 zł. Dodatkowy rabat
dla jeżdżących w Rumaku w roku szkolnym 50 zł. Rabat dla rodzeństw 50 zł osoba.
Rabaty łączą się, wiec można sporo zaoszczędzić . Zapraszamy.
Przyjazd uczestników w dniu rozpoczęcia od godz. 10.30 do 13.00. Odbiór dzieci w dniu
zakończenia o godz. 13.00



Costa Brava gorąca jak wulkan czeka naCosta Brava gorąca jak wulkan czeka naCosta Brava gorąca jak wulkan czeka na
Ciebie. Słońce, plaża i woda to wszystko czegoCiebie. Słońce, plaża i woda to wszystko czegoCiebie. Słońce, plaża i woda to wszystko czego
potrzebujesz aby odpocząć po całorocznejpotrzebujesz aby odpocząć po całorocznejpotrzebujesz aby odpocząć po całorocznej
szkolnej pracy. W dzień plażing i smażing, aszkolnej pracy. W dzień plażing i smażing, aszkolnej pracy. W dzień plażing i smażing, a
wieczorem szalony relaks na parkietachwieczorem szalony relaks na parkietachwieczorem szalony relaks na parkietach
hiszpańskich dyskotek. To dla ciała, a dlahiszpańskich dyskotek. To dla ciała, a dlahiszpańskich dyskotek. To dla ciała, a dla
ducha kilka wycieczek „must-see” poducha kilka wycieczek „must-see” poducha kilka wycieczek „must-see” po
katalońskim regionie.katalońskim regionie.katalońskim regionie.

viva espana!viva espana!viva espana!
   

francja,francja,francja,
hiszpania, włochyhiszpania, włochyhiszpania, włochy

obóz młodzieżowy 14-18 latobóz młodzieżowy 14-18 latobóz młodzieżowy 14-18 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
HISZ1/22 7.07-18.07.2022HISZ1/22 7.07-18.07.2022HISZ1/22 7.07-18.07.2022
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ZAKWATEROWANIE
Hotel Maria del Mar**** w Lloret de Mar (lub inny o podobnym standardzie) w
trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe łazienkami, TV, balkonami, klimatyzacją.
Kompleks hotelowy, charakteryzuje się doskonałą lokalizacją - blisko centrum
miasta. Plaża publiczna, piaszczysta, zaledwie 300 m od hotelu, wyróżniona
certyfikatem Błękitnej Flagi. Na terenie obiektu: recepcja, lobby, 2 windy,
restauracja, kawiarnia, bar przy basenie, taras słoneczny, dwa baseny (kryty i
odkryty), bezpłatny internet bezprzewodowy. Podczas noclegów tranzytowych
hotele ** i ***.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek,
DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką
konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.

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

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka
wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport
ważny min. 6 miesięcy, ewentualne dokumenty sanitarne związane z COVID-19,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, buty do wody, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to min.
100 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w
wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE 
Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Park Asterix, Gardaland),
obiadokolacja w Parku Asterixa, taksy klimatyczne, wycieczka do Barcelony,
przewodnicy, parkingi - 125 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane
indywidualnie przez uczestników obozu.

PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na nocleg w okolice Paryża,
Dzień 2: śniadanie. Całodzienny pobyt w Parku Asterixa – bardzo popularnym wśród
młodzieży parku rozrywki. Podzielony jest on na sześć sektorów tematycznych
oferujących blisko setkę różnego rodzaju ciekawych miejsc i zabaw. Do najbardziej
popularnych atrakcji należą m in. drewniana kolejka górska Tonnerre de Zeus (osiąga
prędkość do 80 km/h), imponujący rollercoaster Goudourix, zjeżdżalnia La Trace Du
Hourra, Galera oraz delfinarium z pokazami tresowanych delfinów. Obiadokolacja,
nocny przejazd do Lloret de Mar,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu. Zakwaterowanie w hotelu ok. godz.
13.00, obiad, zapoznanie się z bazą noclegową. Kolacja, nocleg,
Dzień 4 - 8: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do Barcelony m.in. Bazylika Sagrada Familia (z zewnątrz), Bario Gotico,
wzgórze Montjuich, pomnik 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, koszt około 23 euro), wieczorny pokaz
tańczących fontann Font Magica – widowiskowy spektakl „światło i dźwięk” na Placu
Hiszpańskim,
-wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- dyskoteki,
Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele, obiad, pożegnalny
spacer po Lloret de Mar. Kolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd do Włoch do hotelu na obiadokolację i
nocleg,
Dzień 11: śniadanie, przejazd do Parku Wodnego Gardaland – całodzienny pobyt w
jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla
dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych i podziemnych oraz
emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie suchego
prowiantu. Nocny przejazd do Polski,
Dzień 12: zakończenie obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Tossa de Mar – rejs statkiem wzdłuż skalistego wybrzeża Costa Brava do bajecznego
miasteczka, dawnej osady rybackiej, w której wszystkie wąskie uliczki prowadzą na
plażę z ruinami zamku górującymi nad zatoką. Koszt wycieczki od osoby 20 euro.
- Water World – największy park wodny na Costa Brava ze sztucznymi rzekami,
basenami, zjeżdżalniami, basenem ze sztucznymi falami oraz „wodną górą”, z której
zjeżdża się łodzią 250 metrów w dół. Koszt wycieczki od osoby 35 euro.
- Marineland – park wodny z pokazami delfinów, fok i papug. Koszt wycieczki od osoby
27 euro.
- Pakiet JUMPreza (dla uczestników w wieku 16 lat i więcej) - karnet na 4 wejścia do
jednej z najpopularniejszych dyskotek Lloret de Mar – Tropics – 30 euro.



Włochy to zawsze dobry pomysł na wakacje.Włochy to zawsze dobry pomysł na wakacje.Włochy to zawsze dobry pomysł na wakacje.
Można tu słodko poleniuchować leżąc naMożna tu słodko poleniuchować leżąc naMożna tu słodko poleniuchować leżąc na
szerokiej plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu.szerokiej plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu.szerokiej plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu.
Do tego liczne zabytki, piękne krajobrazy,Do tego liczne zabytki, piękne krajobrazy,Do tego liczne zabytki, piękne krajobrazy,
malownicze miasteczka i wyśmienitemalownicze miasteczka i wyśmienitemalownicze miasteczka i wyśmienite
jedzenie. To na pewno będą udane wakacje!jedzenie. To na pewno będą udane wakacje!jedzenie. To na pewno będą udane wakacje!

bella italiabella italiabella italia
terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
ITAL1/22 17.07-26.07.2022ITAL1/22 17.07-26.07.2022ITAL1/22 17.07-26.07.2022
ITAL2/22 24.07-2.08.2022ITAL2/22 24.07-2.08.2022ITAL2/22 24.07-2.08.2022

cenacenacena
249524952495złzłzł

ZAKWATEROWANIE
Hotel Zen*** w Cesenatico www.hotelzen.it (lub inny o podobnym standardzie, w
podobnej lokalizacji) w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, TV,
klimatyzacją. Położony ok. 300 m od morza i głównej promenady. Na terenie
obiektu: restauracja, taras, trzy baseniki z hydromasażami, bezpłatne WiFi.
Podczas noclegu tranzytowego hotel lub hostel.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek,
DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką
konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriatykiem. Pierwsze świadczenie we
Włoszech - obiadokolacja, ostatnie – lunch. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz
program.

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka
wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport
ważny min. 6 miesięcy, ewentualne dokumenty sanitarne związane z COVID-19,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem,
obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera
wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu
pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 25 euro za ewentualne zniszczenia.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE 
Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Park Rozrywki Mirabilandia,
Mirabilandia Beach), San Marino, taksy klimatyczne - 65 euro. Wydatki
programowe są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub Słowacji, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Włoch na Riwierę Adriatycką w godzinach
popołudniowych, zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiadokolacja, zapoznanie się z bazą
noclegową, nocleg,
Dzień 3 - 8: wypoczynek i realizacja programu:
- spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej,
- wycieczka do Republiki San Marino - „Antycznej Ziemi 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, gdzie
znajdują się dwa olbrzymie roller coaster’y, na których kolejki przekraczają 100 km/h
oraz najwyższy na świecie water coaster – to tylko niektóre z około 50 super atrakcji,
Mirabilandii Beach - pełen zjeżdżalni park wodny o karaibskiej atmosferze, a w nim:
wolna rzeka, laguna, zamek wodny - wszystko otoczone egzotycznymi roślinami i
białym piaskiem znad Morza Czerwonego. Najnowsza atrakcja to Wavesurfer-
symulator fal dla miłośników surfingu,
- wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
Dzień 9: śniadanie. Spacer pożegnlny, Lunch, wyjazd w drogę powrotną, Nocny
przejazd do Polski,
Dzień 10: przyjazd do Polski, zakończenie obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Rzym i Watykan - zwiedzanie Bazyliki św. Piotra - Kaplica św. Sebastiana z
nagrobkiem Św. Jana Pawła II. Rzym starożytny: Forum Romanum i Koloseum (z
zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Koszt
wycieczki od osoby 75 euro.

cesenatico,cesenatico,cesenatico,
san marino, rzymsan marino, rzymsan marino, rzym

obóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 lat



Chorwacja jest jednym z najbardziej lubianychChorwacja jest jednym z najbardziej lubianychChorwacja jest jednym z najbardziej lubianych
kierunków wakacyjnych wśród młodzieży.kierunków wakacyjnych wśród młodzieży.kierunków wakacyjnych wśród młodzieży.
Północna Dalmacja to znany regionPółnocna Dalmacja to znany regionPółnocna Dalmacja to znany region
turystyczny o malowniczym wybrzeżu, wturystyczny o malowniczym wybrzeżu, wturystyczny o malowniczym wybrzeżu, w
którym każdy znajdzie atrakcje odpowiedniektórym każdy znajdzie atrakcje odpowiedniektórym każdy znajdzie atrakcje odpowiednie
dla siebie. Znajdują się tu duże, świetniedla siebie. Znajdują się tu duże, świetniedla siebie. Znajdują się tu duże, świetnie
rozwinięte kurorty nadmorskie, a obok nichrozwinięte kurorty nadmorskie, a obok nichrozwinięte kurorty nadmorskie, a obok nich
ciche wioski rybackie, które zachęcają dociche wioski rybackie, które zachęcają dociche wioski rybackie, które zachęcają do
spokojnego wypoczynku.spokojnego wypoczynku.spokojnego wypoczynku.   

chorwacki luzchorwacki luzchorwacki luz
chorwacjachorwacjachorwacja

obóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
CHOR1/22 17.07-26.07.2022CHOR1/22 17.07-26.07.2022CHOR1/22 17.07-26.07.2022
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ZAKWATEROWANIE
Hotel Uvala Scott** w Kvarner (lub inny o podobnym standardzie) w trakcie
pobytu, pokoje 2,3-osobowe z łazienką. Do własnej plaży 100-400 m (betonowa ze
żwirkowym zejściem do morza), leżaki i parasole płatne dodatkowo. Na terenie
obiektu: budynek główny (w nim recepcja, lobby, restauracja, kawiarnia, sklep
spożywczy, sklep z pamiątkami, sala TV, bar, dyskoteka) i 11 pawilonów
hotelowych połączonych centralnym placem, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Podczas noclegu tranzytowego hotel lub hostel.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek,
DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką
konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. Wyjazdy wg trasy ZAGRANICA.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji. Pierwsze świadczenie -
obiadokolacja, ostatnie - lunch. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

ŚWIADCZENIA W CENIE
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka
wychowawców.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport
ważny min. 6 miesięcy, ewentualne dokumenty sanitarne związane z COVID-19,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, buty do wody, krem do
opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to min.
100 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie kaucja zwrotna w
wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

WYDATKI PROGRAMOWE 
Wstępy, przewodnicy, parkingi, opłaty klimatyczne – 55 euro. Wydatki
programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub Słowacji, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: wyjazd do Chorwacji, śniadanie w formie suchego prowiantu na trasie,
obiadokolacja po przyjeździe do hotelu,
Dzień 3 - 8: wypoczynek i realizacja programu:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitwickich wpisanego do rejestru
światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. Kompleks składa się z 16 jezior
położonych na różnych poziomach, połączonych wodospadami i kaskadami,
- ISTRIA TOUR: Pula zwiedzanie amfiteatru, najsłynniejszego zabytku i zarazem
symbolu miasta. Zbudowany w I w. przez cesarza Wespazjana, jest najlepiej
zachowaną budowlą tego typu w Europie po Koloseum w Rzymie i Arenie w Nimes,
Rovinj zwany „perłą w koronie Adriatyku”, zwiedzanie Katedry św. Eufemii uważanej
za symbol Istrii, Poreć - jedno z najstarszych miast półwyspu Istria: budynek
Parlamentu, rzymskie forum i XVI w. Bazylika Eufrazjana wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji
miasteczkach istriańskiego i kvarnerskiego wybrzeża,
Dzień 9: śniadanie, pożegnalny spacer, lunch, wyjazd do Polski,
Dzień 10: przyjazd do Polski, zakończenie obozu.



Olympic Beach to niewielka miejscowośćOlympic Beach to niewielka miejscowośćOlympic Beach to niewielka miejscowość
wypoczynkowa leżąca u stóp mitycznejwypoczynkowa leżąca u stóp mitycznejwypoczynkowa leżąca u stóp mitycznej
siedziby greckich bogów - Olimpu, nadsiedziby greckich bogów - Olimpu, nadsiedziby greckich bogów - Olimpu, nad
ciepłymi wodami Morza Egejskiego. Piękna,ciepłymi wodami Morza Egejskiego. Piękna,ciepłymi wodami Morza Egejskiego. Piękna,
piaszczysta, szeroka plaża uhonorowanapiaszczysta, szeroka plaża uhonorowanapiaszczysta, szeroka plaża uhonorowana
Błękitną Flagą to niewątpliwie duży atutBłękitną Flagą to niewątpliwie duży atutBłękitną Flagą to niewątpliwie duży atut
miejscowości. Na plaży można wynająć leżaki,miejscowości. Na plaży można wynająć leżaki,miejscowości. Na plaży można wynająć leżaki,
skorzystać z leżaków kawiarnianych lubskorzystać z leżaków kawiarnianych lubskorzystać z leżaków kawiarnianych lub
poleżeć na kocyku. Spacery długą promenadąpoleżeć na kocyku. Spacery długą promenadąpoleżeć na kocyku. Spacery długą promenadą
z kafejkami, restauracjami i sklepikami umiląz kafejkami, restauracjami i sklepikami umiląz kafejkami, restauracjami i sklepikami umilą
nasze wieczory. Gościnni Grecy,nasze wieczory. Gościnni Grecy,nasze wieczory. Gościnni Grecy,
gwarantowana pogoda, ciepłe morze igwarantowana pogoda, ciepłe morze igwarantowana pogoda, ciepłe morze i
wspaniałe zabytki zapewnią namwspaniałe zabytki zapewnią namwspaniałe zabytki zapewnią nam
niezapomniane greckie wakacje.niezapomniane greckie wakacje.niezapomniane greckie wakacje.

grecja, SŁOWACJAgrecja, SŁOWACJAgrecja, SŁOWACJA
obóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 latobóz młodzieżowy 12-18 lat

terminy turnusów:terminy turnusów:terminy turnusów:
GROL1/22 17-26.07.2022GROL1/22 17-26.07.2022GROL1/22 17-26.07.2022

GROL2/22 24.07-2.08.2022GROL2/22 24.07-2.08.2022GROL2/22 24.07-2.08.2022
GROL3/22 31.07-9.08.2022GROL3/22 31.07-9.08.2022GROL3/22 31.07-9.08.2022
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U stóp OlimpuU stóp OlimpuU stóp Olimpu

ZAKWATEROWANIE
Hotel Kalisto**+ w Olimpic Beach. Pokoje  przestronne 2, 3 -osobowe z łazienką,
balkonem, lodówką, TV SAT. Hotel posiada windę, bezpłatne WiFi. Położony ok. 250
m od plaży. Na terenie obiektu: jadalnia, taras. W pobliżu obiektu znajduje się
hotel z udostępnionym dla naszej grupy basenem, boisko do gry w piłkę nożną i
koszykówkę. Podczas noclegów tranzytowych hotel w Słowacji.

TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC barek,
DVD). Na terenie Polski przejazdy w ramach połączeń antenowych realizowane
będą w formie przejazdów pociągami, autokarami, minibusami pod opieką
konwojenta przy min. 3 osobach. W przypadku braku wymaganych min. 3 osób
biuro  ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy. Anulacja przejazdu antenowego nie upoważnia do
bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku uczestnik  wybiera
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Grecji. Woda dostępna cały dzień. Pierwsze
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni -
patrz program.

ŚWIADCZENIA W CENIE
9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka
wychowawców, całodobowa opieka lekarska, ratownik: na plaży, przy basenie i
podczas rejsu statkiem.

UWAGI
Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport
ważny min. 6 miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy,
buty do wody, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy.
Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to min. 100 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana będzie
kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE 
Wydatki związane z realizacją programu (m.in. rejs statkiem, Meteory,
Platamonas), taksy klimatyczne, przewodnicy - 95 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Grecji, zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 21.00
obiadokolacja, nocleg,
Dzień 3 - 8: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do ruin średniowiecznego zamku Platamonas dawnej twierdzy
krzyżowców, następnie przejazd do miasteczka „zaklętego w kamieniu” Starego
Panteleimonu - zwiedzanie skansenu, czyli 200-letniej wioseczki, położonej na
zboczach niskiego Olimpu na wysokości 460 m n.p.m., z zachowanymi domostwami,
kościółkiem i przepięknym placem porośniętym 200 - letnimi platanami. Cała wioska
pachnie ziołami, a nawet w deszczowe dni doskonale widać stąd Zatokę Egejską,
- wycieczka do Lasu Meteorów - nazwa „metéora” dosłownie oznacza „klasztory
zawieszone w powietrzu”. Te nieurodzajne skały stały się schronieniem dla tysięcy
ortodoksyjnych mnichów. Według legendy św. Atanazy, założyciel Wielkiego
Meteoru, wzniósł się na szczyt skały na grzbiecie orła i w ten sposób powstał
pierwszy klasztor. Meteory są niewątpliwie jedną z największych atrakcji Grecji.
Niesamowity widok i zwiedzanie tajemniczych klasztorów zawieszonych między
ziemią a niebem z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Podczas wycieczki
będzie również okazja odwiedzić pracownię ikon bizantyjskich,
- piracka wyprawa statkiem wzdłuż wybrzeża Riwiery Olimpijskiej z dyskoteką,
skokami do wody i grillowanym posiłkiem (wycieczka trwa 7 godzin),
- zabawa w najbardziej znanej i lubianej wśród Polaków dyskotece COCUS,
- korzystanie z basenu (2 x w turnusie),
- nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego przez nas zorbą,
- wypoczynek nad morzem,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
Dzień 9: śniadanie, przejazd do Słowacji, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA (realizowana przy min. 30 uczestnikach, deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisaniu umowy lub
kierownikowi podczas turnusu):
- Ateny – zwiedzimy: stadion Kalimarmaro, czyli Stadion Olimpijski, gdzie odbyły się
pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej, świątynia Zeusa Olimpijskiego -
jednego z największych i najdłużej budowanych miejsc kultu Zeusa oraz obok Łuku
Hadriana, który był granicą oddzielającą Ateny rzymskie od antycznego królestwa.
Następnie zwiedzimy Akropol, gdzie zobaczymy: monumentalną bramę Propyleje,
Partenon, Erechtejon, spacer przez Areopag, miejsce sądu w starożytności, starożytną
Agorę grecką, która począwszy od VI w. p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego
Aten i dalej przez ruiny agory rzymskiej z Wieżą Wiatrów. Zobaczymy ruiny Biblioteki
Hadriana i Katedrę Ateńską. Na Placu Syntagma (Placu Konstytucji) obejrzymy zmianę
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w wykonaniu gwardzistów Evzoni
ubranych w regionalne stroje. Wczesnym popołudniem opuszczamy Ateny. W drodze
powrotnej zatrzymamy się w Termopilach, gdzie miała miejsce słynna bitwa Greków,
pod wodzą Leonidasa. Koszt wycieczki od osoby 55 euro.




