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KOLONIE/OBOZY

LATO

SZANOWNI RODZICE
Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy nam zaufali i zdecydowali się wysłać swoje dzieci na kolonie w 2020 roku.
To był dla wszystkich bardzo trudny rok.
Na rok 2021 patrzymy z optymizmem. Myśląc o nowym o sezonie przygotowaliśmy propozycje wypoczynku zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Programy skierowane do dzieci korzystających z wyjazdów krajowych
będę obejmowały wypoczynek wyłącznie na terenie Polski, natomiast fakultatywne wypady za granicę realizowane będą tylko jeśli pozwolą na
to warunki. 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.

ZAPRASZAMY
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JAROSŁAWIEC Smyki na plaży
WŁADYSŁAWOWO Maluchy na plaży
ŁEBA Parkowy zawrót głowy
MAZURY Młynik Camp
WYMYSŁOWO Moja pierwsza kolonia
KRETOWINY Wakacyjny relaks na Mazurach
KRYNICA MORSKA Kopalnia talentów
KRYNICA MORSKA Przygoda z mangą
WYMYSŁOWO Misja komandos
WYMYSŁOWO Obóz piłkarski
WYMYSŁOWO Obóz sportowy
SYPNIEWO Obóz sportowy
WIELONEK Arena IronMana
BRANICA Wakacje w siodle
ŚWINOUJŚCIE Tajemnice Fortów Świnoujścia
MRZEŻYNO Nadmorska przygoda
JAROSŁAWIEC Obóz językowy
JAROSŁAWIEC Szkoła survivalu
JAROSŁAWIEC Rowerem wzdłuż wybrzeża
JAROSŁAWIEC Złote piaski
GRZYBOWO Żar tropików
DARŁÓWKO Wakacyjny relaks
PORONIN Mali taternicy
PORONIN Zdobywcy dwutysięczników
SOLINKA Bieszczadzkim szlakiem
ZWARDOŃ Perła Beskidów
LĄDEK ZDRÓJ Gorączka Złota
SZCZYRK Beskidzka przygoda
WISŁA Miasto skoczków
JAGNIĄTKÓW Śladami Ducha Karkonosza
KARPACZ Miasto pod Śnieżką
ZAGRANICA

35
36
37
38
39
40
41
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43

HISZPANIA Viva Espana
WŁOCHY Bella Italia
WŁOCHY Włoskie wakacje
WŁOCHY Włochy Północne z Gardalandem
GRECJA U stóp Olimpu
GRECJA Uroki Hellady
BUŁGARIA Słoneczny Brzeg
CHORWACJA Chorwacki Raj
AUSTRIA Alpejska Kraina Jezior

BIURO PODRÓŻY KRYSTAD
ul. Marii Konopnickiej 44
85-124, Bydgoszcz
info@krystad.pl / krystad.pl
tel. 52 373 78 67 · 52 320 13 02
fax 52 320 13 00

BiuroPodrozyKrystad
krystad_biuropodrozy

BIURO PODRÓŻY MILLTOUR
& EUROPATRAVEL
ul. Jagodowa 16,
10-186, Olsztyn
europatravel@europatravel.com.pl
europatravel.com.pl
tel. 89 535 08 37 · 89 527 29 12

MilltourEuropatravel

PROMOCJE NA WAKACJE 2021

· Rabat -75 zł na wybrane kolonie krajowe i zagraniczne. Pula miejsc w promocji ograniczona.
Śpieszcie się! Kto pierwszy ten lepszy...

· Promocyjna zaliczka! Zaliczka jedynie 200 zł
lub 150 zł na kolonie krajowe i zagraniczne

· Rabat dla rodzeństwa 50 zł
· Stały klient 60 zł
· Okazjonalne rabaty śledźcie na naszych
stronach internetowych i Facebooku

Uwaga! Rabaty się nie łączą!
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SPIS TREŚCI

SPIS POŁĄCZEŃ
ANTENOWYCH

OBOZY ZAGRANICZNE

200 zł

0 zł

50 zł

150 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

220 zł

150 zł

150 zł

150 zł

100 zł

150 zł

150 zł

220 zł

200 zł

50 zł

200 zł

80 zł

200 zł

Białystok

Bydgoszcz

Ciechocinek

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Grudziądz

Katowice

Koszalin

Kutno

Łódź

Olsztyn

Ostróda

Piła

Poznań

Szczecin

Tczew

Toruń

Warszawa

Włocławek

Wrocław

Miasto Odpłatność

HISZPANIA

0 zł
200 zł

Tczew
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław

MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP

Dworzec PKP Warszawa Centralna przy informacji kolejowej

Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

100 zł

0 zł

200 zł

220 zł

150 zł

Poznań
Szczecin

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

150 zł

100 zł

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Piła

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

80 zł

Olsztyn
Ostróda

MOP Grabin Zachód

Łódź

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

0 zł

Kutno

Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

0 zł

0 zł
220 zł

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Koszalin

150 zł

Grudziądz

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Katowice

0 zł

Bar „U Zbycha” przy A1

200 zł

Gdańsk
Gdynia

0 zł
200 zł

Częstochowa

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Granica RP

0 zł

Ciechocinek

Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

0 zł

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

200 zł

Białystok
Bydgoszcz

TORBYD ul. Toruńska 59

Miasto Odpłatność

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a

Wybrzeże Gdyńskie (parking 52°18’04.0”N 20°57’00.1”E)

MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

MOP Grabin Zachód

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego

Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

Bar „U Zbycha” przy A1

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Stacja BP przy A1 Ks Styry 21, Mszana

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271

Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

TORBYD ul. Toruńska 59

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

GRECJA, WŁOCHY, CHORWACJA

Parking przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego
MOP Grabin Zachód
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP
MOP Otłoczyn Zachodni Stacja BP
Wybrzeże Gdyńskie (parking 52°18’04.0”N 20°57’00.1”E)
Mc Donalds przy A1 Ks. Romana Jałocho 40 a
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

0 zł
100 zł
150 zł
150 zł
220 zł
200 zł
80 zł
100 zł
80 zł
200 zł

Olsztyn
Piła
Poznań
Szczecin
Tczew
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław

Bar „U Zbycha” przy A1
Mc Donalds przy A1 Kamienica Podolskiego 12

150 zł

Łódź
Ostróda

Parking przed Dworcem Głównym PKP, ul. Zwycięstwa

80 zł

150 zł

Grudziądz

Kutno

0 zł

Gdynia
Granica RP

Stacja BP Drogowa Trasa Średnicowa 48, 41-506 Chorzów

Stacja BP przy A1 Ks Styry 21, Mszana
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

200 zł

Gdańsk

0 zł

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

0 zł
200 zł

Częstochowa

220 zł

Mc Donalds Al. Wojska Polskiego 263/271
Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

80 zł

Ciechocinek

Koszalin

TORBYD ul. Toruńska 59
Mc Donalds Szosa Ciechocińska 9 Odolin

80 zł

Katowice

Dworzec Kolejowy Główny przy informacji PKP

200 zł

Białystok

Miejsce wyjazdu z poszczególnych miejscowości

Bydgoszcz

Miasto Odpłatność

BUŁGARIA

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.

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.

SPIS TREŚCI
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KOLONIE
6-10 LAT
CENA:

1 345

zł

TERMINY TURNUSÓW:
MAJA1/21 03.07-10.07.2021
MAJA2/21 10.07-17.07.2021

MAJA3/21 17.07-24.07.2021
MAJA4/21 24.07-31.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA
barka-jaroslawiec.pl położony w centrum Jarosławca,
ok. 150 m od morza. Dwuletnie domki z bali dla 4-osób.
Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, natrysk), łóżkami, szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kryty basen
z podgrzewana wodą (o wymiarach 20x9, głębokość
110 cm), suchy basen dla młodszych dzieci, boisko do
piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stoły bilardowe,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, świetlice ze sprzętem
rekreacyjnym i RTV, karaoke, plac zabaw. Teren w całości ogrodzony.

WYŻYWIENIE

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

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.

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, 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.
Bydgoszcz 165 zł
Ciechocinek 185 zł
Gdańsk 125 zł
Toruń 185 zł
Koszalin 95 zł
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Konin 165 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł
Słupsk 95 zł

Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE I OBOZY

MAJA5/21 31.07-07.08.2021
MAJA6/21 07.08-14.08.2021

MAJA7/21 14.08-21.08.2021
MAJA8/21 21.08-28.08.2021

SMYKI NA PLAŻY

POMORZE ZACHODNIE / JAROSŁAWIEC

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

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 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,
- 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 (1x w turnusie),
- shopping day – zakupowe szaleństwo
w kramikach z pamiątkami,
- podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników,
- gry integracyjne: 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.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny –
dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
6-10 LAT

CENA:

1 385

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WLMP1/21   26.07-02.08.2021

MALUCHY NA PLAŻY

POMORZE / WŁADYSŁAWOWO

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

PROGRAM

- Sea Park w Sarbsku: największe fokarium
w Polsce. Można obserwować jednocześnie w tym samym zbiorniku przedstawicieli
dwóch rodzin ssaków morskich płetwonogich: fokę szarą oraz fokę pospolitą. Wyskoki
z wody, piruety, machanie płetwą do publiczności, czy słodkie całusy w policzek opiekuna
to tylko nieliczne umiejętności fok. Oprócz
pokazów podczas wizyty w Parku można
zobaczyć jeszcze: Park Miniatur Latarni Morskich, Oceanarium 3D, wrak na wspak, real
ocean i inne. Oprócz tego na dzieci czeka plac
zabaw podwodna przygoda,
- Magiczny zawrót głowy czyli Muzeum
Iluzji: odkrywanie tajemnic iluzji optycznych
i magicznych trików. Na wystawie ponad
100 eksponatów z dziedziny fizyki i optyki,
zabawki optyczne z XIX wieku i najśmieszniejszy gabinet śmiechu z 13 „odjechanymi”
lustrami – trochę nauki i wyśmienita zabawa
gwarantowane,
- Muzeum Motyli – zwiedzanie prywatnego
muzeum, bajecznej krainy motyli z całego
świata,
- rejs statkiem,
- spacer po Władysławowie: Port Rybacki,
Cetniewo z Aleją Gwiazd Sportu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- Bezludna Wyspa – pakujemy się na bezludną wyspę!
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,

Organizator: B. P. KRYSTAD

- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu i na basenie
pod opieką ratownika,
- program animacyjny, zajęcia sportowe.

WLMP1/21   12.08-19.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Willa POMORZANKA w Władysławowie. Położony
350 m od plaży. Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami lub
5-osobowe z łazienkami (typu studio). Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala biesiadna z kominkiem,
taras, basen, boisko do siatkówki i koszykówki, sala
sportowa (sprzęt do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego,
stoły bilardowe), profesjonalna siłownia, wiata grillowa,
miejsce na ognisko. Willa położona z dala od głównych
arterii komunikacyjnych.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg – opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy
dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 17.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy, ratownik, pielęgniarka,
lekarz.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, 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.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny –
dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Białystok 280 zł
Bydgoszcz 150 zł
Gdańsk 120 zł
Kraków 250 zł

Olsztyn 190 zł
Poznań 190 zł
Tczew 120 zł
Toruń 180 zł

Łódź 250 zł
Warszawa 230 zł
Włocławek 200 zł
Wrocław 280 zł

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE
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KOLONIE
8-12 LAT

CENA OD:

1 720

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KLEB1/21   08.07-17.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek
Wczasowy
Rekreacyjny
NORD
www.nordcampleba.pl położony ok. 800 m od plaży. Pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: hala tenisowo - rekreacyjna
z oświetleniem (alternatywnie kort tenisowy, 2 boiska
do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki
ręcznej, badminton), basen, plac zabaw na powietrzu,
salka zabaw ze zjeżdżalniami, basen z kulkami, boisko
do piłki siatkowej plażowej, stoły do tenisa stołowego,
zadaszony grill, jadalnia.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS.
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: 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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu
Bydgoszcz 180 zł
Gdynia 170 zł
Elbląg 190 zł
Olsztyn 60 zł
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Ostróda 90 zł
Poznań 210 zł
Warszawa 260 zł

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE I OBOZY

PARKOWY ZAWRÓT GŁOWY

POMORZE / ŁEBA

Łeba - to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu.
W programie 3 wspaniałe parki rozrywki. Czekają na Was tu takie atrakcje jak: paintball, gokarty, labirynt, gra w boule. Nie zabraknie czasu również na odpoczynek i plażowanie.

PROGRAM

- Łeba Park Dinozaurów - fantastyczna
przygoda w przeszłość, aż do epoki kredy.
Tylko w Łebie w Parku Dinozaurów na 20 ha
spotkacie trójwymiarowe gady naturalnej
wielkości. Ponadto czekają tu na Was liczne
atrakcje m.in.: minigolf, zamek strachu kino
7D MAX, labirynt magicznych luster, małpi
gaj, pojazdy flinstonów,
- Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Polsce – o powierzchni 5000 m2.
Gra w Boule - tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi.
„Magiczny ogród drewnianych gier wielkoformatowych” - a w nim kilkadziesiąt gier
zręcznościowych, logicznych i łamigłówek,
wszystkie w rozmiarze XXL, Labirynt Harrego Pottera - przeniesiecie się w czarodziejski
świat. Poczujecie się jak uczestnicy Turnieju
Trójmagicznego i zdobędziecie Złoty Puchar.
Dwie godziny świetnej zabawy pod okiem
animatora,
- Power Park - park pełen atrakcji: Paintball
- bezpieczna gra terenowa, gwarantująca
niezapomniane emocje (100 kulek na osobę)
, Gokarty – 8 minutowa jazda- wspaniała zabawa i świetny sposób do nauki koncentracji,
zdrowej rywalizacji i samokontroli, bezpieczna jazda pod okiem instruktorów - nawet dla
dzieci w wieku od 5 lat,
- rejs statkiem Gryf wzdłuż wybrzeża ,
- spacery po okolicy m.in.: port jachtowy,
piernikowy dom do góry nogami,
- wizyta w Muzeum Bursztynu, a w nim:
Bursztynowy Las, Epoka lodowcowa z naturalnej wielkości zwierzętami, Sala inkluzji
z uwięzionymi w bursztynie owadami, Bursztynowa komnata,
- wizyta w Krainie Smoków – przeniesiecie
się do świata fantazji niemal bez ograniczeń,
na koniec poszukiwanie bursztynu na pięknie
zaaranżowanej plaży z naturalnym piaskiem

morskim i bursztynami. Satysfakcja gwarantowana!
- ILLUZEUM – SAM DOTYKASZ, KRĘCISZ,
UKŁADASZ I PRZESTAWIASZ, czyli to,
co wszyscy lubią najbardziej - to miejsce,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Interaktywne eksponaty, trochę nauki a przede
wszystkim dobra zabawa,
- Muzeum Motyli – prywatna kolekcja licząca ponad 5000 okazów,
- konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss
i Mistera,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku
Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,
- wodna bitwa balonowa,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- zajęcia plastyczne: pocztówka wykonana
różnymi technikami z udziałem naturalnych
materiałów (piasek, muszelki, szyszki), tworzenie witraży o tematyce morskiej,
- pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury i makijaże,
- turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka
nożna - kadra kontra koloniści,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- grillowanie w plenerze,
- kąpiele w basenie na terenie ośrodka: koszykówka i siatkówka wodna, aquaaerobik,
- dyskoteki!
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: Milltour & Europatravel

KOLONIE
7-10 LAT

CENA OD:

1 190

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMLY1/21  24.07-31.07.2021

KMLY2/21   31.07-07.08.2021

MŁYNIK CAMP

MAZURY / MŁYNIK

MŁYNIK koło Mrągowa. Ośrodek Wypoczynkowy położony w pobliżu lasu nad jeziorem Gielądzkim, z własną piękną piaszczystą plażą z pomostem. Szukacie przygody, ciekawych miejsc
i nowych przyjaźni zapraszamy na Mazury. Czeka Was przygoda w Strażnicy Komtura i wizyta
w „Ogrodach z Pasją”. Spróbujecie też swoich sił w różnych konkursach i dyscyplinach sportowych.

PROGRAM

- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka,
krążące pudełko, kolorowy detektyw, spinacze,
- wycieczka do Woźnic, a tam spotkanie
z krzyżackim Komturem – doskonała lekcja
historii z opowieściami o rycerzach, damach
i ich zwyczajach połączona z zabawami z tamtej epoki m.in. strzelanie z łuku i kuszy,
- wizyta w „Ogrodach z Pasją” – w programie m.in.: poczęstunek powitalny, zwiedzanie Ogrodów Pokazowych z przewodnikiem,
Motylarni z entomologiem – poznacie świat
motyli i ich rolę w naturze, woliery z bażantami złocistymi, warsztaty ogrodniczo - recyklingowe - samodzielne wykonanie donic
ozdobnych i sadzenie kwiatów. Prace wykonane na warsztatach są zabierane do domu!
Ponadto harce na placu zabaw - trampolina,
huśtawki i bańki XXL. Na zakończenie malowanie buziek,
- rejs po jeziorze Śniardwy – największym
jeziorze w Polsce,
- spacer po Mikołajkach: Port Jachtowy,
- Ekomarina w Mrągowie – szaleństwo na
nowoczesnym placu zabaw z wieloma zestawami wspinaczkowymi, stołami do ping-ponga i licznymi boiskami do gier zespołowych,
- ABC kajakarstwa dla początkujących - zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim i dekalogiem kajakarza - budowa kajaka (rodzaje
kajaków), technika wiosłowania (trzymanie
wiosła, wiosłowanie), wsiadanie i wysiadanie
z kajaka (z pomostu lub z brzegu), zajęcia teoretyczne i praktyczne pod okiem ratownika,
spływ kajakowy z wręczeniem nagród dla
najlepszego kajakarza,
- warsztaty - „bezpieczne wakacje”: bezpieczne podróże, bezpieczne spacery „zatrzymaj się i żyj” - zajęcia teoretyczne
i praktyczne z instruktorem zakończone
konkursem z nagrodami,
- wieczór bajek i legend o diabłach i kłobukach mazurskich – czytanie z kubkiem

Organizator: Milltour & Europatravel

popcornu, konkurs rysunkowy - pobudź swoją wyobraźnię – stwórz własną postać kłobuka,
- Harce z karuzelą Kultura w nich: Szalony
Świat Dextera – będziecie świadkami takich
doświadczeń jak: Lampa Alladyna, Pasta dla
słoni, wulkan, Wędrująca tęcza. Stworzycie
wyjątkową wakacyjną pamiątkę. Zobaczycie,
że sól jeszcze nigdy nie była tak kolorowa,
- Rozgrywki Młynik CUP – piłkarskie rozgrywki drużynowe, przeciąganie liny, turnieje: piłkarzyki, ping-pong, zręcznościowy
tor przeszkód, walka na balonowe miecze,
turniej xbox kinect oraz najważniejszy mecz
turnusu: kadra kontra koloniści,
- skarb twierdzy szyfrów - nauczymy się
różnych sposobów szyfrowania wiadomości.
Ruszymy w teren, by za pomocą tajemniczych wskazówek odnaleźć klucz do ukrytego skarbu,
- ekopodchody - czeka na Was wielka przygoda w lesie. Zostaniecie podzieleni na dwa
zespoły. Uciekający zostawia za sobą ślady w
postaci wskazówek oraz zadań jakie należy
wykonać w trakcie pogoni,
- ringo i freezby - świetna zabawa w parach
lub zespołowa, sprawdzicie swoją zręczność
i refleks,
- wieczór quizów i talentów - sprawdzimy
swoją wiedzę o popularnych bohaterach
i bohaterkach bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu. Pokaz talentów,
- kreatywne zajęcia plastyczne - podwodny
świat ryb, tęczowe dłonie, body painting –
malowanie tatuaży,
- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką
ratownika,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i chleba,
- dyskoteki i „pidżama Party” – letni karnawał!

KMLY3/21   07.08-14.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK www.mlynik.pl
położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boisko sportowe, świetlica, piaszczysta plaża
z pomostem, miejsce na ognisko i grilla.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz. 14:00.
Odbiór dzieci do godz. 10:00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

6 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nowo utworzonego Turystycznego
Funduszu Pomocowego i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na
TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny - dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE
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KOLONIE
6-8 LAT
CENA:

1 295

zł

TERMINY TURNUSÓW:
WMPK1/21   15.07-22.07.2021

WMPK2/21   22.07-29.07.2021

ZAKWATEROWANIE

„Dworek Wymysłowo” Czesława Kłodzińska www.
dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 4 km
od Tucholi. Pokoje 4, 5, 6-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen z atrakcjami
wodnymi, sauna, jacuzzi, boisko do piłki plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa zadaszone miejsca na
ognisko, stół do tenisa, bilard, alpaki, daniele, gołębie,
pawie.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój sportowy,
strój kąpielowy, czepek na basen, krem do opalania
z filtrem, nakrycie głowy, środek przeciw komarom, 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.

Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł
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Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE I OBOZY

WMPK3/21   29.07-06.08.2021

WMPK4/21   16.08-23.08.2021

MOJA PIERWSZA KOLONIA

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę z samodzielnymi
wyjazdami. Uczestnikami będą się opiekować pedagodzy pracujący na co dzień z najmłodszymi. Kolonia będzie liczyła tylko 20 uczestników i 2 opiekunów - co pozwoli stworzyć prawdziwie rodzinny klimat - i będzie trwała 8 dni aby rozłąka z rodzicami była jak najkrótsza.

PROGRAM

- alpakoterapia – zajęcia z sympatycznymi
Alpakami to jedna z form coraz popularniejszych w ostatnich latach terapii z aktywnym
udziałem zwierząt. Alpaki to kuzynki wielbłądów i są bardzo lubiane przez wszystkich
z uwagi na ich wrodzoną łagodność. Zwierzaki te są również niezwykle ciekawskie
i szybko się uczą a ich futerko jest mięciutkie
i hipoalergiczne,
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh poznamy historię Indianina, wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się
co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego
tipi,
- ABC kajakarstwa – dwa dwugodzinne zajęcia z instruktorem podczas których dzieci
poznają podstawy kajakarstwa, wiązania lin
i pierwszej pomocy, zawody dla chętnych,
- przejazd bryczką zaprzężoną w kucyka
o imieniu Morka,
- zajęcia plastyczne – malowanie rękami
i stopami, tworzenie ozdób z materiałów znalezionych w lesie, rzeźbienie w masie solnej,
kolorowanie, wycinanie, wyklejanie,
- warsztaty kulinarne – zostań szefem kuchni i samodzielnie przygotuj sałatkę owocowo-warzywną,

- dzień sportu: przeciąganie liny, zwinnościowy tor przeszkód, rzuty do celu,
- plażowanie i kąpiele na kąpielisku,
- wycieczki piesze po okolicy,
- ognisko z kiełbaskami,
- wieczory filmowe,
- korzystanie z basenu i jacuzzi (4 zajęcia po
30 minut),
- zabawy taneczne, bal przebierańców.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
7-12 LAT

CENA OD:

1 530

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KRET1/21   10.07-19.07.2021

WAKACYJNY RELAKS NA MAZURACH

MAZURY / KRETOWINY

KRETOWINY – miejscowość położona nad malowniczym jeziorem Narie niedaleko Morąga. Dla tych, którzy nie lubią monotonii mamy mix ciekawych propozycji.

PROGRAM

- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki
Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana
świetna zabawa, z licznymi atrakcjami m.in.:
mini zoo, park linowy, małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel, zjeżdżalnia lew gigant,
kopalnia złota, plac zabaw, osada wikingów,
ptaszarnia,
- wycieczka autokarowa do Dino Parku
w Malborku – to fascynująca przygoda. Czeka tu Was mnóstwo atrakcji, m.in.: mini-zoo (
kangury, alpaki, kózki, strusie i inne), kino 5D,
laserowy tor przeszkód, mega klocki i tablica
do rysowania, trampolina, wioska jaskiniowców, wioska neandertalska, animatroniczne
pokazy tresury dinozaurów,
- Harce z karuzelą Kultura w nich: Szalony
Świat Dextera – będziecie świadkami takich
doświadczeń jak: Lampa Alladyna, Pasta dla
słoni, wulkan, Wędrująca tęcza. Stworzycie
wyjątkową wakacyjną pamiątkę. Zobaczycie,
że sól jeszcze nigdy nie była tak kolorowa,
- zajęcia plastyczne – wykonywanie prac różnymi technikami: farby, kredki, kolaż - konkurs na najoryginalniejszą pracę,
- gry terenowe, podchody – czyli wszystko to
co tygrysy i tygrysice lubią najbardziej,
- quizy , kalambury - aby na chwilę odpocząć
od aktywności fizycznych i rozruszać również
szare komórki,
- czas na PIZZĘ! - przygotujecie pizzę z Waszymi ulubionymi dodatkami,
- zostań mistrzem minigolfa! - masz do dyspozycji 10 dołków i naszych wychowawców,
którzy wprowadzą Cię w tajniki minigolfa,
- HIT! wieczór baśni i legend warmińskich
z kubkiem popcornu. Pobudź swoją wyobraźnię i stwórz swoją ulubioną postać kłobuka,

Organizator: Milltour & Europatravel

- tańczyć każdy może – spróbujemy stworzyć własne, niepowtarzalne układy taneczne i wykorzystać je podczas obozowej dyskoteki,
- zostań gwiazdą karaoke – najlepsze hity
w Waszym wykonaniu,
- mam talent! - w każdym z nas drzemie jakiś
ukryty talent,
- wieczorne seanse filmowe na wielkim
ekranie z najlepszymi hitami dla dzieci,
- kąpiele w basenie - wodne pląsy, szaleństwa i wygibasy, ale też spróbujemy swych sił
w aqua aerobiku,
- gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, beach soccer,
- plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką
ratownika,
- Catch Ball – rzuć i złap!
- gry i zabawy - ringo, freezby,
- ognisko w trakcie którego przekonacie się,
że najsmaczniejsza kiełbaska to ta upieczona
samodzielnie,
- Neptunalia - chrzest kolonijny, bo co to byłaby za kolonia bez dyplomu prawdziwego
kolonisty,
- dyskoteki kolonijne w trakcie których wykorzystamy wiedzę zdobytą podczas zajęć „tańczyć każdy może„ i prawdziwe pidżama Party.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

KRET2/21   07.08-16.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Mazury Sport Club www.mazurysportclub.pl
położony nad jeziorem Narie. Pokoje typu studio 2 pokoje 3 osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: restauracja, boiska do siatkówki, koszykówki,
plażowej piłki nożnej (beach soccer), basen zewnętrzny
o wymiarach 5x10 m, mini golf - 10 torów, stoły do bilarda, tenisa stołowego, sala taneczna z lustrami, 2 sale
kinowe, sale na zajęcia fakultatywne, plac zabaw dla najmłodszych, prywatna plaża, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS.
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: 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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.

Bydgoszcz 150 zł

Olsztyn 50 zł

Warszawa 220 zł

POLSKA - PIERWSZE KOLONIE
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KOLONIE
7-11 LAT

CENA OD:

1 645

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KKRM1/21 14.07-24.07.2021

KKRM2/21 25.07-04.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny POSEJDON
www.posejdon.oit.pl położony ok. 300 m od morza. Pokoje 2,3-osobowe typu studio z łazienkami. Na terenie
obiektu znajdują się: stołówka, sala gimnastyczna, boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, stół do tenisa,
sala dyskotekowa, wiata grillowa.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe .
Koszulka lub torba lniana do pomalowania na zajęciach
z projektowania – zabrać ze sobą.

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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.

Bydgoszcz 165 zł
Elbląg 120 zł
Gdańsk 120 zł
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Koszalin 130 zł
Olsztyn 200 zł
Poznań 200 zł

Tczew 100 zł
Warszawa 250 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE

KOPALNIA
TALENTÓW
POMORZE GDAŃSKIE / KRYNICA MORSKA

KRYNICA MORSKA. Zapraszamy dzieci poszukujące swoich pasji. Poprzez zabawę uczestnicy spróbują sił w różnych dziedzinach artystycznych i sporcie. Będzie to doskonała okazja do
odkrycia i zaprezentowania nieznanych jeszcze talentów. Gwarantujemy znakomitą zabawę,
wiele przygód i niezapomnianych wrażeń.

PROGRAM

- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki
Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana
świetna zabawa, z licznymi atrakcjami m.in.:
mini zoo, park linowy, małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel, zjeżdżalnia lew gigant,
kopalnia złota, plac zabaw, osada wikingów,
ptaszarnia,
- Rejs statkiem do Fromborka –  zwiedzanie
z przewodnikiem w formie zabawy: Wzgórze Katedralne - Katedra, Muzeum Mikołaja
Kopernika, Wieża Dzwonnicza z wahadłem
Foucoulta,
- warsztaty bursztynnicze - poznacie kilka
ciekawostek o bursztynie (m.in. jego pochodzenie, największe okazy, szlak bursztynowy), zajęcia warsztatowe polegające na
szlifowaniu i polerowaniu bursztynów przez
uczestników, pamiątki z bursztynem – samodzielne wykonanie pamiątek zawierające
bursztyn np. serduszka, kształtki,
- warsztaty pozłotnicze – ozdabianie przedmiotów folia aluminiową lub płatkami metali,
- warsztaty garncarskie – zapoznanie się
z metodami lepienia garnków. Wykonywanie
przez uczestników różnych przedmiotów
metodą wałeczkową lub z użyciem foremek,
- spacer do latarni morskiej,
- własnoręczna biżuteria - tworzenie biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej bibuły,
cekinów, która będzie dodatkiem do zaprojektowanego stroju,
- mali projektanci - projektowanie wymarzonej kreacji, tworzenie form nowych ubrań,
przygotowanie rysunku i malowanie koszulek lub lnianych toreb,
- pokaz wykonanych projektów - sesja zdjęciowa,
- zdrowo i kolorowo - wesołe kanapki. Daj
ponieść się swojej wyobraźni i udekoruj potrawy tak jak chcesz. Przygotowywanie prostych i kolorowych potraw, zasady zdrowego
odżywiania i zachowania przy stole, nakrywania i dekorowania stołu,
- kreatywne zajęcia plastyczne - podwodny świat ryb, malowanie po mleku, tęczowe
dłonie,

- ringo i freezby - świetna zabawa w parach
lub zespołowa, sprawdzicie swoją zręczność
i refleks,
- baloniada – zabawa balonami wypełnionymi wodą. Przygotujcie się - będzie mokro !,
- off camera – stwórzcie swój własny teledysk kolonijny do znanych utworów muzycznych,
- ping-pong show - zawody w singlach, deblach, dziewczynki kontra chłopcy,
- scrapbooking - własnoręczne wykonanie
kartki z wakacji przy użyciu klasycznych materiałów takich jak: kartka, papier, pieczątka
z dodaniem elementów znalezionych na plaży. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- malowanie twarzy i tworzenie własnych
tatuaży,
- dzień integracyjny - bociania ciuciubabka,
spinacze, kolorowy detektyw, krążące pudełko,
- wieczór Quizów – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach i bohaterkach
bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego
i małego ekranu,
- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra kadra kolonijna,
- Neptunalia - chrzest kolonijny,
- Wielki Finał Małych Gigantów! Czas na
prezentację talentów, rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie dyplomów i podsumowanie
wydarzeń kolonijnych - ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcia,
- plażowanie i kąpiele w morzu - oczywiście
przy pięknym słońcu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, z programem skeczowym i piosenkarskim,
- dyskoteki.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: Milltour & Europatravel

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

10-15 LAT

CENA OD:

1 655

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KKRS1/21 14.07-24.07.2021

PRZYGODA Z MANGĄ

POMORZE GDAŃSKIE / KRYNICA MORSKA

KRYNICA MORSKA. Manga przybyła do Japonii z Chin już w VII w. Początkowo były to same
historyjki obrazkowe, z czasem zaczęto dodawać tekst. Dziś znana jest na całym świecie. Czytają ją wszyscy: od uczniów szkół podstawowych po dorosłych. Z nami dowiecie się więcej o
sposobie jej tworzenia.

PROGRAM

- wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki
Nowa Holandia k. Elbląga – gwarantowana
świetna zabawa, z licznymi atrakcjami m.in.:
mini zoo, park linowy, małpi gaj, mega trampoliny, obłędny tunel, zjeżdżalnia lew gigant,
kopalnia złota, plac zabaw, osada wikingów,
ptaszarnia,
- Rejs statkiem do Fromborka – zwiedzanie
z przewodnikiem w formie zabawy: Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum Mikołaja
Kopernika, Wieża Dzwonnicza z wahadłem
Foucoulta,
- Poznanie Kultury Japońskiej: kim byli samuraje i gejsze, ikebana- sztuka układania
kwiatów, origami - sztuka wyobraźni, tworzenie bez użycia nożyczek i kleju, ceremonia
parzenia i picia herbaty,
- konkurs jedzenia pałeczkami,
- japoński street fashion - oryginalna moda
japońskich nastolatków,
- animeday - seans japońskich animacji,
- szybki kurs tworzenia mangi - rysowanie
komiksów,
- wybór japońskiej miss i mistera,
- podstawy pisma japońskiego - malowanie
koszulek,
- dzień japońskich gier i zabaw - konkurs japońskiej łamigłówki umysłowej - sudoku,
zabawa fukuwarai– rysowanie przy zasłoniętych chustą oczach, mikado - kto zbierze
najwięcej drewnianych patyczków?
- mangowa olimpiada – indywidualna lub
drużynowa - powalczycie o miano najlepszego mangofana lub mangodrużyny,
- spacer do latarni morskiej,
- ping-pong show - zawody w singlach,

Organizator: Milltour & Europatravel

deblach, dziewczynki kontra chłopcy,
- off camera - stwórzcie swój własny teledysk
kolonijny do znanych utworów muzycznych,
- zabawy w stylu retro – gra w gumę, w klasy,
państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
- ringo i freezby - świetna zabawa w parach
lub zespołowa, sprawdzicie swoją chwytność
i refleks,
- baloniada – zabawa balonami wypełnionymi wodą. Przygotujcie się - będzie mokro!,
- zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra kadra kolonijna,
- własnoręczna biżuteria - tworzenie biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej bibuły,
cekinów, będącej dodatkiem do zaprojektowanego stroju,
- scrapbooking - własnoręczne wykonanie
kartki z wakacji przy użyciu klasycznych
materiałów takich jak: papier, pieczątka
z dodaniem elementów znalezionych na plaży. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- Neptunalia - chrzest kolonijny,
- kalambury,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.

KKRS2/21 25.07-04.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny POSEJDON
www.posejdon.oit.pl położony ok. 300 m od morza.
Pokoje 2,3-osobowe typu studio z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala gimnastyczna, boisko sportowe, stół do tenisa, sala dyskotekowa,
wiata grillowa.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.
Koszulka do pomalowania na zajęciach z pisma japońskiego – zabrać ze sobą.

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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Bydgoszcz 165 zł
Elbląg 120 zł
Gdańsk 120 zł

Koszalin 200 zł
Olsztyn 130 zł
Poznań 200 zł

Tczew 100 zł
Warszawa 250 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE
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OBÓZ
9-13 LAT
CENA:

1 595

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OMKW1/21   15.07-22.07.2021

OMKW2/21   29.07-06.08.2021

ZAKWATEROWANIE

„Dworek Wymysłowo”   www.dworekwymyslowo.pl
położony nad rzeką Brdą 4 km od Tucholi. 5-osobowe
domki drewniane z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen z atrakcjami wodnymi, sauna,
jacuzzi, boisko do piłki plażowej, przystań kajakowa,
plac zabaw, dwa zadaszone miejsca na ognisko, stół do
tenisa, bilard, alpaki, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów (jeden nocleg w namiotach wojskowych),
wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka
wychowawców, instruktorzy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, buty „do
zdarcia”, latarkę, czepek na basen, środek przeciw komarom i kleszczom, kieszonkowe. Mile widziana odzież
moro.

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
.
Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł
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Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

POLSKA - SPORT

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

MISJA KOMANDOS

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

WYMYSŁOWO k/Tucholi. Czołem rekrucie! Dołącz do naszej elitarnej jednostki specjalnej.
Podczas codziennych zajęć przejdziesz przez trening wojskowy, bieg przełajowy oraz zawody
strzeleckie. Nauczysz się trudnej sztuki naturalnego określania kierunków geograficznych, stopisz się z otoczeniem i wytropisz leśnego stwora w leśnych gęstwinach.

PROGRAM

- zajęcia wojskowe prowadzone przez zawodowych żołnierzy: musztra, strzelectwo,
szkolenie chemiczne, taktyka, łączność, terenoznawstwo, pierwsza pomoc, manewry
taktyczne, ćwiczenia saperskie, zwiad wojskowy, zajęcia z GPS
- wojskowa skrzynia skarbów: gra oparta na
zabawie w podchody, utrudnieniem na trasie
poszukiwania będą łamigłówki i szyfry oraz
stanowiska sportowe,
- bieg przełajowy na orientację: trasa poprowadzona będzie w lesie na nierównym
terenie, czasem w błocie. Bieg taki jest znakomitym treningiem i sprawdzianem ogólnej
siły, sprawności i hartu ducha. Bieg zakończą
zawody w rzucie granatem ćwiczebnym do
transzei,
- zawody strzeleckie ASG: rywalizacja
w strzelaniu z broni krótkiej w pozycji stojącej i z broni długiej w pozycji leżącej, jak również z łuków. Główna klasyfikacja zawodów
będzie utworzona na podstawie wyników
strzelania z trzech broni,
- podstawy kajakarstwa i ratownictwa
wodnego - zajęcia z instruktorem: zapoznanie ze sprzętem do kajakarstwa, nauka zasad
bezpieczeństwa i zachowania w wodzie, pomoc osobie tonącej, nauka pływania i podstawy utrzymywania się w kajaku na wodzie,
- pierwsza pomoc z zastosowaniem technik
survivalowych połączona z nauką wiązania węzłów oraz poznaniem sprzętu wspinaczkowego: zajęcia polegać będą na nauce

udzielania pierwszej pomocy w warunkach
terenowych i na wodzie,
- wspólne gotowanie na kuchni polowej
grochówki wojskowej
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh poznamy historię Indianina, wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się
co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego
tipi,
- dwa zajęcia na basenie pod opieka ratownika,
- nocne podchody,
- 2 ogniska z kiełbaskami,
- dyskoteki.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ
PIŁKARSKI

8-13 LAT
CENA:

1 455

zł

TERMINY TURNUSÓW:
Dla dziewczynek i chłopców w wieku 8-13 lat niezależnie
od przynależności klubowej i poziomu umiejętności

Każdy zawodnik otrzyma strój piłkarski (koszulka,
spodenki, 2 pary getrów) i piłkę na własność.

OBÓZ PIŁKARSKI

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Na pewno nie raz zdarzało się Wam w trakcie oglądania meczów piłki nożnej podziwiać niesamowite zagrania wirtuozów tego pięknego sportu..., a może marzy się Wam, aby za jakiś czas
to Wasze akcje, tricki i strzały były podziwiane na stadionach i przed telewizorami? Zróbcie
pierwszy krok - zostańcie uczestnikami piłkarskiego obozu z prawdziwego zdarzenia. Przez
trzy treningi dziennie pomożemy ci poprawić twoją technikę strzału, podania, przyjęcia, dryblingu i innych elementów piłkarskiego rzemiosła. Pamiętajcie - pierwszy krok bywa najważniejszy..., będziemy szczęśliwi, jeśli uczynicie go z nami. Wśród zdobywców Złotej Piłki może
się kiedyś znaleźć wasze nazwisko – obok Ronaldo i Messiego.

SZKOLENIE PIŁKARSKIE

Każdy obóz zaczynamy od przywitania
każdego zawodnika wręczając mu strój piłkarski z nazwiskiem i piłkę do treningu na
własność.
- pierwszego dnia podział na grupy pod
względem wiekowym i umiejętności piłkarskich
- indywidualne podejście trenerów do każdego zawodnika
- doskonalenie techniki indywidualnej zawodnika
- treningi indywidualne
- treningi w małych grupach (4 zawodników
+ trener)
- trening motoryczny
- trening taktyczny
- testy umiejętności technicznych
- trening regeneracyjny z fizjoterapeutą
- trening mentalny
- konkursy piłkarskie: mini turniej piłki nożnej, żonglerki, rzutów karnych, mini turniej
gry 1x1

Na zakończenie turnusu trening pokazowy
z nauczanych umiejętności piłkarskich podczas obozu.
Każdy zawodnik po zakończeniu obozu
otrzyma opis, zdjęcia i krótki film z swoim
udziałem w treningu na pendrive

Organizator: B. P. KRYSTAD

Treningi poprowadzą wykwalifikowani
i doświadczeni trenerzy z licencją UEFA A,
pracujący na co dzień w dużych klubach piłkarskich. Wszystkie treningi prowadzone
będą na naturalnych boiskach trawiastych.

W PROGRAMIE TAKŻE:

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh poznamy historię Indianina, wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się
co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego
tipi,
- nocne podchody,
- ognisko z kiełbaskami,
- korzystanie z basenu i jacuzzi (4 zajęcia po
30 minut),

OPWY1/21   01.07-08.07.2021

ZAKWATEROWANIE

„Dworek Wymysłowo” Czesława Kłodzińska   www.
dworekwymyslowo.pl położony nad rzeką Brdą 4 km
od Tucholi. 5-osobowe domki drewniane z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen
z atrakcjami wodnymi, sauna, jacuzzi, boisko do piłki plażowej, przystań kajakowa, plac zabaw, dwa zadaszone
miejsca na ognisko, stół do tenisa, bilard, alpaki, daniele,
gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Pierwsze świadczenie – obiad, ostatnie - śniadanie.

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, opieka trenerów, opieka
ratownika.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obuwie i strój sportowy,
obuwie piłkarskie i ochraniacze, strój kąpielowy, czepek
na basen, klapki, 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.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł

Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

POLSKA - SPORT
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OBÓZ
9-12 LAT
CENA:

1 340

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
WOSP1/21   08.07-15.07.2021

WOSP2/21   22.07-29.07.2021
KSWK2/20 20.07-30.07.2020

ZAKWATEROWANIE

„Dworek Wymysłowo”   www.dworekwymyslowo.pl
położony nad rzeką Brdą 4 km od Tucholi. 5-osobowe
domki drewniane z łazienkami. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, basen z atrakcjami wodnymi, sauna,
jacuzzi, boisko do piłki plażowej, przystań kajakowa,
plac zabaw, dwa zadaszone miejsca na ognisko, stół do
tenisa, bilard, alpaki, daniele, gołębie, pawie.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, instruktorzy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wycieczek pieszych, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, buty „do
zdarcia”, latarkę, czepek na basen, środek przeciw komarom i kleszczom, kieszonkowe. Mile widziana odzież
moro.

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
.

Białystok 205 zł
Bydgoszcz 65 zł
Konin 115 zł
Gdańsk 95 zł
Koszalin 185 zł
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Kraków 295 zł
Olsztyn 105 zł
Poznań 115 zł
Szczecin 195 zł
Tczew 85 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

POLSKA - SPORT

Warszawa 205 zł
Wrocław 185 zł
Toruń 95 zł
Włocławek 125 zł
Łódź 155 zł

WOSP3/21   16.08-23.08.2021
KSWK3/20 11.08-21.08.2020

OBÓZ SPORTOWY

BORY TUCHOLSKIE / WYMYSŁOWO, TUCHOLA

Udany wypoczynek to aktywny wypoczynek - trudno wyobrazić sobie lepszą aktywność niż urozmaicone zajęcia sportowe. W trakcie naszego multi sportowego obozu będziecie mieli do czynienia
zarówno ze sportami masowymi jak piłka nożna lub siatkówka plażowa, tymi mniej popularnymi jak
tenis stołowy lub badminton, po te niszowe jak łucznictwo czy boule. To jednak nie koniec atrakcji.
Przeczytajcie dokładnie opis proponowanych zajęć i wybierzcie się na naszą mini olimpiadę.

PROGRAM

W ramach poznawania ABC Sportowca
przybliżymy Wam reguły rozmaitych konkurencji sportowych, oraz różne aspekty
związane z technicznymi umiejętnościami
potrzebnymi do efektywnego ich uprawiania. Nie zapomnimy oczywiście o arcyważnej,
choć często niedocenianej rozgrzewce, która
powinna poprzedzać każdy intensywny wysiłek sportowy. Fani piłki nożnej będą mieli
okazję pogłębić swoją teoretyczną wiedzę na
temat zasad obowiązujących w tym najbardziej globalnym sporcie. Będzie można też
poćwiczyć rzuty karne, wolne, rożne, podania i panowanie nad piłką. W trakcie zajęć poświęconych siatkówce plażowej zmierzycie
się z siatkarskimi padami, techniką serwisu
i odbić piłki. Przekonacie się, jak ważny jest
refleks w dyscyplinach sportowych od lat
stanowiących domenę Azjatów – badmintonie i tenisie stołowym. A dla tych, którym
w sporcie bliższa jest koncentracja niż czysta dynamika, proponujemy typowe sporty
„celnościowe” – łucznictwo, strzelectwo
wiatrówkowe lub mało jeszcze spopularyzowane w Polsce francuskie boule. Cennym
i ciekawym punktem programu będą również
zajęcia dotyczące podstaw kajakarstwa i ratownictwa wodnego - zajęcia z instruktorem
którego zadaniem będzie zapoznanie Was
z zagadnieniami dotyczącymi sprzętu do
kajakarstwa, nauki zasad bezpieczeństwa
i zachowania w wodzie, pomocy osobie tonącej, nauce pływania i podstawy utrzymywania się w kajaku na wodzie. Zajęcia w parku
linowym to z kolei doskonała propozycja
dla fanów filmów o Tarzanie albo marzących
o uprawianiu sportów wspinaczkowych.
Konstrukcja parku oparta jest na systemie

rozpiętych pomiędzy drzewami lin i zapewnia emocjonującą, a przy tym bezpieczną rozrywkę na świeżym powietrzu. Nad wszystkim
czuwają oczywiście przeszkoleni instruktorzy (do wyboru dwie trasy), Interesującym
uzupełnieniem typowo sportowych zajęć
będzie również bieg samarytański – gra terenowa z rozwiązywaniem zadań i szyfrów,
kształtująca pozytywne postawy społeczne z elementami pomocy przedmedycznej
(warsztaty z pierwszej pomocy).
Jak uzupełnić spalone kalorie? Najlepiej podczas wspólnego gotowanie na kuchni polowej
grochówki wojskowej.

W PROGRAMIE TAKŻE:

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okh poznamy historię Indianina, wychowanego
w Ameryce, a walczącego w trakcie II wojny
światowej za Polskę, zobaczymy jak wyglądała prawdziwa wioska indiańska, dowiemy się
co znajdowało się we wnętrzu indiańskiego
tipi,
- dwa zajęcia na basenie pod opieka ratownika,
- nocne podchody,
- 2 ogniska z kiełbaskami,
- dyskoteki.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

10-12 LAT
13-15 LAT
CENA:

1 775

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20
24.07-03.08.2020
OSYP 1/21   18.07-25.07.2021

KMRZ2/20
03.08-13.08.2020
OSYP2/21   25.07-01.08.2021

OSYP3/21   01.08-08-08.2021

OBÓZ SPORTOWY

POJEZIERZE DRAWSKO-WAŁECKIE / SYPNIEWO

Po miesiącach spędzonych przed komputerem zapraszamy na świetny obóz sportowy.
Na Pojezierzu Drawsko-Wałeckim w pięknych okolicznościach przyrody. Jeśli lubisz ruch i chcesz
aktywnie spędzić wakacje – dobrze wybrałeś! Na tym obozie spróbujesz wielu dziedzin sportu:
pływania, tenisa ziemnego, piłki, kajakarstwa, kręgli i wielu innych. Dużo ruchu, aktywności
i przygód to super patent na udane sportowe wakacje!

PROGRAM

- podstawy nauki  gry w tenisa ziemnego zajęcia sportowe na korcie tenisowym związane z rekreacyjną grą w tenisa ziemnego
- aqua aerobik – połączenie zajęć fitness,
pływania oraz gimnastyki korekcyjnej
- gimnastyka korekcyjna w wodzie - zajęcia
dla dzieci kształtujące prawidłową sylwetkę
ciała
- nauka/doskonalenie stylów pływackich –
zajęcia w wodzie
- nauka gry w piłkę siatkową plażową –
zasady gry, nauka i doskonalenie odbić górnych i dolnych - nauka postaw piłki siatkowej
- rekreacyjne zajęcia sportowe – gry terenowe, podchody
- zajęcia ogólnorozwojowe w terenie –
marszobiegi, spacery, podchody
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
i siłowni
- spływ kajakowy w bardzo atrakcyjnych
okolicznościach przyrody
- zajęcia sportowe w parku linowym
- zajęcia taneczne w sali z lustrami
- zajęcia sportowe na kręgielni
- wycieczka do Bornego Sulinowa, zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem dowództwo garnizonu niemieckiego w budynku Urzędu Miejskiego, kantyna oficerska, szpital wojskowy, brama wjazdowa do
miasta, osiedle bloków mieszkalnych „Leningrad”, Dom Żołnierza, Dom Oficera, pozostałości willi oficerów niemieckich i radzieckich,
manewry wojskowe - przejażdżka sprzętem

Organizator:??
Organizator:
B. P. KRYSTAD

gąsienicowym (amfibia PTS-m) po wertepach
i nierównościach terenu dostarczająca dużo
rozrywki i adrenaliny, gra terenowa Celnicy
kontra Partyzanci: zadaniem jest „przeszmuglowanie” artefaktów, oczywiście tak, by
pozostać niezauważonym przez Celników.
Celnicy muszą sprawdzić każdego przekraczającego drogę. Jeśli towar został odnaleziony Celnik musi odprowadzić do więzienia
i odnieść na wyznaczone miejsce odebrany
artefakt (zabawa trwa ok. 1,5 h).
- 2 ogniska z kiełbaskami,
- dyskoteki.

OSYP4/21   08.08-15.08.2021

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,
kryta pływalnia, basen odkryty, korty tenisowe, kręgielnia, sala do fitnessu, siłownia, hale i boiska sportowe,
sauna, plac zabaw.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.18.00.
Odbiór dzieci do godz. 10.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, instruktorzy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać; legitymację szkolną
z numerem PESEL, wygodne buty i strój do wycieczek
pieszych, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, czepek na basen, środek przeciw komarom i kleszczom,
kieszonkowe.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

POLSKA - SPORT

1511

OBÓZ

OD 15. ROKU ŻYCIA
BEZ GÓRNEGO LIMITU
WIEKOWEGO

CENA:

2 395

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
TRAT1/21   08.07-15.07.2021

KSWK2/20 20.07-30.07.2020

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy „Wrzos” w Wielonku.
Ośrodek położony w nadleśnictwie Zamrzenica nad
brzegiem Zalewu Koronowskiego, w lesie iglastoliściastym na powierzchni ok. 5 ha. Zakwaterowanie
w domkach drewnianych 4,6- osobowych. W domkach
znajduje się łazienka z toaletą, lodówka, czajnik. Na terenie ośrodka znajdują się: restauracja, przystań, boisko
do siatkówki, stoły do tenisa, miejsca do grillowania
i organizowania ognisk.

WYŻYWIENIE

5 posiłków dziennie: dwa śniadania (pierwsze i drugie),
obiad, podwieczorek, kolacja, dwie 1,5l butelki wody mineralnej. Pierwsze świadczenie: obiad, ostatnie świadczenie: drugie śniadanie + suchy prowiant na drogę.

TRANSPORT

Autokar lub mikrobus z Bydgoszczy - opieka wychowawcy lub konwojenta. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.

ŚWIADCZENIA W CENIE

7 noclegów, dojazd i powrót do Bydgoszczy, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, instruktorzy, serwis rowerów.

UCZESTNICY MUSZĄ SPEŁNIĆ
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do wzięcia udziału w obozie,
- umiejętność pływania (na obozie doskonalimy technikę
i prędkość pływania, ale nie uczymy pływać od podstaw)
- posiadanie sprzętu niezbędnego do uprawiania
triathlonu - rower, kask, buty do biegania, okulary pływackie, czepek, bojka pływacka
Uczestnicy muszą posiadać:
- legitymację szkolną z numerem PESEL lub dowód
osobisty
- buty do biegania
- odzież treningową
- rower, kask, bidon/bidony
- buty „do zdarcia”
- okulary do pływania, czepek w jaskrawym kolorze,
bojkę
- nakrycie głowy
- latarkę
- środek przeciw komarom i kleszczom
- kieszonkowe
- telefon komórkowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wzięcia udziału w obozie
Warto posiadać także:
- koszulkę kolarską z kieszeniami na plecach
- rękawiczki rowerowe
- piankę do pływania
- power bank do telefonu
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ARENA IRONMANA

BORY TUCHOLSKIE / WIELONEK

Triathlon to stosunkowo młoda, ale zdobywająca ogromną popularność dyscyplina sportowa. Świętujemy
właśnie 21. rocznicę wpisania triathlonu na listę dyscyplin olimpijskich. Triathlon to kombinacja kolejno: pływania, kolarstwa i biegania. I to właśnie te dyscypliny będziemy szlifować podczas Areny.
Triathlon jest wszechstronny, a co za tym idzie - wymagający. Angażuje u zawodnika wszystkie grupy mięśni.
Najpopularniejsze triathlonowe zawody odbywają się rokrocznie na Hawajach na dystansie pełnym czyli tzw.
„IronManie”. Aby w ogóle myśleć o starcie na takim dystansie, trzeba być naprawdę solidnie przygotowanym fizycznie, kondycyjnie, siłowo, zdrowotnie i mentalnie. Na pełnym dystansie na pierwszy ogień bierzemy pływanie na dystansie 3800 metrów. Następnie w strefie zmian przesiadamy się na rower, którym pokonujemy
180 km. Wszystko zwieńczone jest klasycznym maratonem, czyli biegiem na dystansie 42km i 195m.
Istnieją też ewolucje dystansu IronMan czyli np. podwójny IronMan, potrójny... ;) Ale spokojnie - najbardziej
popularne dla „przeciętnego Kowalskiego” dystanse są o wiele krótsze. Dużym zainteresowaniem cieszą się
również tzw. sztafety, czyli triathlon, w którym każdy zawodnik z 3-osobowego zespołu pokonuje zaledwie
jedną dyscyplinę.
Do jakiego dystansu zalecamy się przygotować podczas Areny IronMana?
Kluczowe w tym aspekcie jest indywidualne podejście do każdego uczestnika. Uważamy, że obóz jest w stanie
w 100% przygotować zawodnika do startu w maksymalnym dystansie 1/4 IronMana. Jest to oczywiście i tak
dość wymagający start, bo pokonać trzeba w etapie pływackim 18 długości basenów, ale dużo luźniej robi się
już w etapie rowerowym, gdzie jest to już tylko 45 km, a w razie trudności etap biegowy można zamienić nawet
na etap „spacerowy” w długości 10km.
Brzmi strasznie? Spokojnie. Triathlon z pewnością nie jest dla osób, które nigdy nie były aktywne fizycznie
lub przez większość czasu w szkole były np. zwolnione z zajęć WF. Z drugiej strony nie potrzeba być mistrzem
olimpijskim w jakimkolwiek sporcie, żeby spróbować swoich sił w triathlonie. Wszystko jest kwestią chęci, predyspozycji i treningów.
Nad Areną IronMana czuwają nasi partnerzy z grupy „WAKE UP” czyli organizacji wspomagającej niepełnosprawnych sportowców.
Michał Klafetka: Akademicki Mistrz Europy, Młodzieżowy Wicemistrz Polski na dystansie długim, Brązowy
medalista Mistrzostwach Polski Seniorów, Kilkukrotny uczestnik zawodów wioślarskich m.in. w Berlinie czy
w Moskwie. Finisher ENEA Bydgoszcz Triathlon, Ocean Lava Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno, współtwórca Distance In Life - jednego z nielicznych na świecie triathlonowego duetu z osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.
Maciej Lenc: Wieloletni organizator eventów takich jak: Calisthenics Winter Camp, Street Workout World
Cup, Największy Trening Kalisteniki w Polsce, World Pull-Up Day, TEDxBydgoszcz, Finisher Ocean Lava
Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno, PKO Festiwalu Biegowego, współorganizator i kilkukrotny finisher Terenowej Masakry.

PROGRAM

- poranne rozruchy przed śniadaniem
18 jednostek treningowych:
- doskonalenie pływania
- treningi kolarskie
- treningi biegowe
- rozciąganie
- treningi siłowe
- trening funkcjonalny
- automasaż
- gra wodno-terenowa na terenie ośrodka, Borów
Tucholskich i Zalewu Koronowskiego

- wyprawa kajakowa po Zalewie Koronowskim
- wycieczka promem
- ogniska z kiełbaskami

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

10-17 LAT
CENA:

2 250

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20 24.07-03.08.2020

OKBM1/21   27.06-06.07.2021
KMRZ2/20 03.08-13.08.2020
OKBM2/21   07.07-16.07.2021

OKBM3/21   17.07-26.07.2021
OKBM4/21   27.07-05.08.2021

WAKACJE W SIODLE

BORY TUCHOLSKIE / BRANICA

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

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,

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 pomo-

Organizator:??
Organizator:
B. P. KRYSTAD

cy 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.
- wycieczki tramwajem konnym shopping
w Bukowcu (co drugi dzień)
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- gry i zabawy sportowe,
- wieczory filmowe o tematyce konnej z kubkiem kiślu lub budyniu,
- wypady na pobliskie kąpielisko.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

OKBM5/21   06.08-15.08.2021
OKBM6/21   16.08-25.08.2021

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 (25
osób). 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.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar lub pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie od godz.14.00.
Transport za dopłatą.

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.

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.

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

POLSKA - SPORT

1711

KOLONIE 9-13 LAT
OBÓZ 14-17 LAT
CENA OD:

1 735

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSWK1/20 09.07-19.07.2020
KSWK1/21   08.07-18.07.2021

KSWK2/21   30.07-09.08.2021
KSWK2/20 20.07-30.07.2020

ZAKWATEROWANIE

TAJEMNICE FORTÓW ŚWINOUJŚCIA

WYŻYWIENIE

ŚWINOUJŚCIE. To uzdrowisko, port morski, słońce, złoty piasek i niezwykłe krajobrazy.
W programie między innymi zabawa w Wiosce Wikingów, spotkanie oko w oko z XIX - wiecznym Pruskim Komendantem, gry i zabawy i kąpiele słoneczne na jednej z najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem.
W Świnoujściu nie można się nudzić. Jedna wizyta to za mało, żeby je w pełni poznać, ale wystarczająco aby się w nim zakochać i chcieć już zawsze do niego wracać.

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

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

TRANSPORT

Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Przy
dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00.
Transport za dopłata wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy,
kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach . 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 do pełnego biletu.

Bydgoszcz 190 zł
Gdańsk 190 zł
Koszalin 190 zł
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Olsztyn 180 zł
Poznań 200 zł
Szczecin 90 zł

Polska - MORZE BAŁTYCKIE

Tczew 190 zł
Warszawa 250 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE

POMORZE ZACHODNIE / ŚWINOUJŚCIE

PROGRAM

- wizyta w Wiosce Wikingów, gdzie na kilka
chwil przeniesiemy się w czasy średniowiecza.
Tu wszystkiego można dotknąć, założyć hełm
i zakręcić kołem garncarskim. W trakcie pobytu warsztaty pisania gęsim piórem, strzelanie z łuku i musztra wczesnośredniowieczna.
Te wszystkie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy się tu zręczność, czas
i orientacja w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki ze smacznymi dodatkami),
- wycieczka do Międzyzdrojów – zwiedzanie miasta kolejką turystyczną „Międzyzdroje
Express”, podczas której poznacie historię miasta, jego klimat i charakter,
- spacer po Świnoujściu - promenada nadmorska
z muszlą koncertową, Terminal Promowy - jeden z najnowocześniejszych na Bałtyku,
- całodzienny pobyt na poligonie w Trzebiatowie - Laser Tag – paintball laserowy – nowa
forma rozrywki, alternatywa dla klasycznego
paintballu. Jest bezbolesna, bezpieczna, dostarczająca wielu emocji. Uczestnicy dostają
karabinki automatyczne model HK G 36 – mega
celne – można trafić przeciwnika na odległość
200 metrów, co w klasycznym paintballu lub
ASG pozostaje w strefie marzeń. Czeka Was
mega zabawa! Team bulding – doskonały sposób na budowanie zespołu za pomocą zróżnicowanych form integracji. Każdy w uczestników
będzie miał okazję wykazać się kreatywnością,
dobrymi pomysłami i sprytem. To super zabawa
przy jednoczesnym sprawdzeniu współpracy
w grupie, zdolności przywódczych i sprawności
fizycznej. Na koniec niespodzianka, przejazd
wojskowym transporterem 6x6 Ural 375D
w bardzo ciężkim terenie. Będzie się działo!
- warsztaty bursztynnicze - poznacie kilka ciekawostek o bursztynie (m.in. jego pochodzenie,
największe okazy, szlak bursztynowy), zajęcia
warsztatowe polegające na szlifowaniu i polerowaniu bursztynów przez uczestników, nocne
zbieranie bursztynu - program realizowany po
zmroku z zastosowaniem lamp UV na terenie
plaży, grupę dzielimy na pary, każda para otrzymuję latarkę UV i woreczek na bursztyny,

- wizyta w Forcie Gerharda - szkolenie wojskowe przeprowadzone przez Pruskiego Komendanta - próba ciemności, wojskowa musztra,
pomyślne przejście szkolenia kończy się pasowaniem na kadeta. Na zakończenie ognisko
z pieczeniem kiełbasek,
- spacer do Wiatraka - wizytówki Świnoujścia,
Fortu Anioła i Fortu Zachodniego,
- Szlakiem Fortów Świnoujścia - gra terenowa
Fort Anioła. Zadania umysłowe i sprawnościowe - dzięki dobrej współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie niezdobyte dotąd forty,
podsumowanie gry, wręczenie nagród dla najlepszej drużyny,
- dla aktywnych - poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz,
wahadło i inne. To świetna forma aktywnego
spędzania wolnego czasu,
- wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki,
kalambury, wybory Miss i Mistera,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie
min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne
MENu:
- Heide Park (Niemcy) - całodzienny pobyt
w Parku Rozrywki. Koszt wycieczki od osoby
200 zł + 26 euro.
- Straslund Oceanarium w Niemczech - jeden
z największych oceanariów na świecie. Koszt
wycieczki od osoby 100 zł +17 euro
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator:
Organizator:
Milltour &
B. Europatravel
P. KRYSTAD

KOLONIE
10-17 LAT

CENA OD:

1 795

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KMRZ1/20 24.07-03.08.2020

KMRZ2/20 03.08-13.08.2020

KMRZ1/21 09.07-19.07.2021

NADMORSKA PRZYGODA

POMORZE ZACHODNIE / MRZEŻYNO

Mrzeżyno k. Kołobrzegu – nadmorska miejscowość wypoczynkowa - raj dla miłośników atrakcji
wodnych. W programie m.in.: relaks na plaży, paintball laserowy, super zabawa Team Bulding. Zachęcamy do spędzenia z nami wakacji.

PROGRAM

- całodzienny pobyt na poligonie w Trzebiatowie: Laser Tag – paintball laserowy – nowa
forma rozrywki, alternatywa dla klasycznego
paintballu. Jest bezbolesna, bezpieczna, dostarczająca wielu emocji. Uczestnicy dostają
karabinki automatyczne model HK G 36 – mega
celne – można trafić przeciwnika na odległość
200 metrów, co w klasycznym paintballu lub
ASG pozostaje w strefie marzeń. Czeka Was
mega zabawa! Team bulding – doskonały sposób na budowanie zespołu za pomocą zróżnicowanych form integracji. Każdy w uczestników
będzie miał okazję wykazać się kreatywnością,
dobrymi pomysłami i sprytem. To super zabawa
przy jednoczesnym sprawdzeniu współpracy
w grupie, zdolności przywódczych i sprawności
fizycznej. Na koniec niespodzianka.
- wycieczka do Zieleniewa – zabawa w Parku
Rozrywki Dziki Zachód: zwiedzanie miasteczka, wioski indiańskiej, strzelanie z łuku, indiańskie narty, przejażdżka jeepem (offroad), pokazy
kaskaderskie i inne,
- wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - Fort
Ujście - Latarnia Morska, Port Jachtowy, molo,
Stare Miasto, park zdrojowy,
- wodne szaleństwo w aquaparku w Kołobrzegu. Znajdziecie tu m.in.: kaskady, bicze wodne,
dzika rzeka, parasol wodny, ścienne hydromasaże, gejzer, leżanki do hydromasażu, przeciwprądy, łaźnia parowa, sauna, brodzik dla dzieci
o głębokości 40 cm, 4 jacuzzi oraz 2 zjeżdżalnie
rurowe,
- rejs statkiem Czerwony Szkwał wzdłuż wybrzeża,
- spacery po okolicy Mrzeżyna: port, przystań
jachtowa, promenada, plaża, Pomnik Zaślubin
Polski z Morzem,
- pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne –
zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownikiem
medycznym. Ćwiczenia na fantomach z wykorzystaniem defibrylatora, udzielanie pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach. Zastosowanie
sprzętu ratowniczego, wyposażenie apteczki,
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem
naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na
koniec pamiątkowe, kolorowe selfie,
- zajęcia plastyczne: pocztówka z wakacji
wykonana różnymi technikami z udziałem natu-

Organizator: Milltour & Europatravel

ralnych materiałów (piasek, muszelki, szyszki),
tworzenie witraży o tematyce morskiej,
- pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury i makijaże,
- dzień kolonisty - wychowawcy oddają władzę
w ręce kolonistów. Dzień kończy się apelem
i wręczaniem przez „jednodniowego władcę”
nagan i pochwał dla swoich podopiecznych,
- 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,
- gra świetlik polegająca na złapaniu dwóch
zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół
lotników, którzy poruszając się po polanie dają
co jakiś czas krótkie świetlne znaki sygnalizujące swoje położenie,
- Złoty Skarb – świetna zabawa dla miłośników
tajemniczych przygód i poszukiwaczy skarbów,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki, ping ponga,
- wybory Miss i Mistera,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- „Mokra Siatkówka Plażowa” - drużynowe
zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów
wypełnionych wodą,
- Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną,
- korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną
wodą – aquaaerobik,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki z D-jem.

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie
min. 30 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne
MENu :
- Tropical Islands - całodzienny pobyt w Parku
Wodnym. Koszt wycieczki od osoby 130 zł + 34
euro.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

KMRZ2/21 10.08-20.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek kolonijno-wczasowy Rutex
www.okw-rutex.pl położony ok. 300 m od morza.
Pokoje 4 - osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: kryty basen z podgrzewaną wodą, boisko
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, świetlica ze stołami do ping ponga, sala dyskotekowa, stołówka.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS.
Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta
Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz.
16:00. Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.
Olsztyn 180 zł
Ostróda 170 zł

Bydgoszcz 160 zł
Koszalin 100 zł

Poznań 210 zł
Warszawa 260 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE

1911

KOLONIE
12-14 LAT
CENA:

2 155

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OJAN1/21   03.07-17.07.2021

OJAN2/21   14.08-28.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA barka-jaroslawiec.pl położony w centrum Jarosławca, ok.
150 m od morza. Dwuletnie domki z bali dla 4-osób.
Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, natrysk), łóżkami, szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kryty basen
z podgrzewana wodą (o wymiarach 20x9, głębokość
110 cm), suchy basen dla młodszych dzieci, boisko do
piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej stoły bilardowe,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, świetlice ze sprzętem
rekreacyjnym i RTV, karaoke, plac zabaw. Teren w całości ogrodzony.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

14 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, 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.
Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

20

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

POLSKA - JAROSŁAWIEC

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

OBÓZ JĘZYKOWY POMORZE ZACHODNIE / JAROSŁAWIEC

Więc wysyłasz dziecko na kolonie i liczysz, że odpocznie, zażyje relaksu, naładuje baterie? Chyba w tablecie.
Odpoczynek i relaks – naturalnie. Ale czy wiesz, że wakacyjny reset obejmuje również głowę? Twoja pociecha
wróci do szkoły z głową wolną od trosk i… tego czego uczyła się do wakacji, przynajmniej jeśli chodzi o język
obcy. Tylko systematyczna nauka i ciągły kontakt z językiem gwarantują efekty i dają solidny fundament do
dalszego rozwoju.
Dlatego nasza oferta to, obok bogatego programu obozu, również nieustanny kontakt z językiem angielskim
poprzez 2 godziny ciekawych zajęć dziennie oraz ciągły kontakt z lektorem w czasie wolnym od zajęć. Obecność doświadczonego lektora, który nie posługuje się językiem polskim, jego komentarze i spostrzeżenia skłaniają dzieci do reakcji i sięgania po własne umiejętności w komunikacji. Początkowy stres i niechęć do porozumiewania się w języku obcym wraz z upływem kolejnych dni staną się rutyną i czymś naturalnym. Będzie to
namiastka, rodzaj oswojenia się z sytuacją w której być może dziecko się kiedyś znajdzie wybierając naukę za
granicą i pobyt u rodziny goszczącej. Przyjemne z pożytecznym? Z nami to proste!

PROGRAM

Nasz program nauki języka angielskiego:
- zajęcia oparte o materiały dydaktyczne takie jak
autorskie lekcje interaktywne,
- dyskusje oparte o ciekawe materiały video,
- omawianie memów i innych zabawnych materiałów,
- prowadzenie notatek z zajęć i codzienne utrwalanie
poznanego materiału,
- śpiewanie piosenek po angielsku, karaoke – okazja do własnej aranżacji znanych tytułów, (ciekawy
strój/makijaż itp.),
- gry, zabawy, konkursy po angielsku.
A ponadto:
- 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,
- 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, w 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
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min.
15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne MENu:
- wycieczka do Tropical Islands koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca obszar 66 tyś m². Czekają Was spacery po plaży Morza
Południowego, ekspedycja po lesie tropikalnym,
baseny i zjeżdżalnie wodne, Koszt wycieczki od osoby 135 zł + 35 euro.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
6-10 LAT

CENA:

1 525

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KJAR1/21 03.07-10.07.2021
KJAR2/21 10.07-17.07.2021

KJAR3/21 17.07-24.07.2021
KJAR4/21 24.07-31.07.2021

KJAR5/21 31.07-07.08.2021
KJAR6/21 07.08-14.08.2021

SZKOŁA
SURVIVALU
POMORZE ZACHODNIE / JAROSŁAWIEC

Jak przetrwać w zimną noc pod gwiazdami? Jakie umiejętności musisz posiadać aby się ochronić przed zimnem, głodem i zwierzętami? To tylko niektóre pytania. Odpowiedź znajdziesz na
naszej kolonii. Nauczysz się podstaw survivalu w warunkach kontrolowanych, zajęcia praktyczne z rozpalania ognia, nawigacji za pomocą przedmiotów terenowych , busoli oraz kompasu
i wiele innych.

PROGRAM

- zajęcia z survivalu (podstawy i trening
elementów w warunkach kontrolowanych)
i bushcraftu (podstawy i trening leśnego rzemiosła). Na zajęciach poruszane będą zagadnienia związane z radzeniem sobie w sytuacjach skrajnych i ekstremalnych, psychologii
przetrwania oraz budowania odpowiednich
postaw działania w sytuacjach kryzysowych.
Prowadzone będą zajęcia merytoryczne jak
i praktyczne dotyczące techniki rozpalania
ognia, nawigacji za pomocą przedmiotów terenowych oraz busoli i kompasu, filtrowania
i oczyszczania wody z naturalnego źródła,
wzywania pomocy i sygnalizacji ratowniczej,
budowy schronienia oraz techniki pracy narzędziami survivalowymi,
- zajęcie strzeleckie (podstawy, trening
i zawody strzeleckie). Wykorzystywana broń:
karabin snajperski ASG, pistolet wiatrówka,
karabinek wiatrówka, łuk klasyczny, proca
laserowa,
- zajęcia kajakowe i wioślarskie - uczestnicy wyposażeni zostaną w niezbędną wiedzę
i umiejętności do uprawiania kajakarstwa.
Poznają sprzęt, zasady bezpiecznego i zgodnego z poszanowaniem natury zachowania
na wodzie, spływ kajakowy,
- wycieczka rowerowa, turystyczno – krajoznawcza szlakami wytyczonymi w Jarosławcu i jego okolicach,
- 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,

Organizator: B. P. KRYSTAD

- 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,
- wejście na szczyt latarni morskiej,
- rejs statkiem,
- kąpiel w krytym basenie z podgrzewaną
wodą (1x w turnusie),
- shopping day – zakupowe szaleństwo
w kramikach z pamiątkami,
- podchody - przygotowanie trasy, zadań
i zagadek dla uczestników,
- gry integracyjne: 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.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

KJAR7/21 14.08-21.08.2021
KJAR8/21 21.08-28.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA
barka-jaroslawiec.pl położony w centrum Jarosławca,
ok. 150 m od morza. Dwuletnie domki z bali dla 4-osób.
Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, natrysk), łóżkami, szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kryty basen
z podgrzewana wodą (o wymiarach 20x9, głębokość
110 cm), suchy basen dla młodszych dzieci, boisko do
piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stoły bilardowe,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, świetlice ze sprzętem
rekreacyjnym i RTV, karaoke, plac zabaw. Teren w całości ogrodzony.

WYŻYWIENIE

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

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.

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.

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE

Wstęp do Tatralandii - 22 euro od 6 do11 roku życia, 24
euro powyżej 12 roku życia. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną z numerem PESEL, buty i odzież do „zdarcia”, 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.
Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

POLSKA - JAROSŁAWIEC
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KOLONIE
12-14 LAT
CENA:

1 425

zł

TERMINY TURNUSÓW:
JARO1/21 03.07-10.07.2021

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA
barka-jaroslawiec.pl położony w centrum Jarosławca,
ok. 150 m od morza. Dwuletnie domki z bali dla 4-osób.
Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, natrysk), łóżkami, szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kryty basen
z podgrzewana wodą (o wymiarach 20x9, głębokość
110 cm), suchy basen dla młodszych dzieci, boisko do
piłki siatkowej, boisko do piłki nożnejstoły bilardowe,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, świetlice ze sprzętem
rekreacyjnym i RTV, karaoke, plac zabaw. Teren w całości ogrodzony.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany.
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe
własnym zakwaterowanie po godz. 19.00. Transport
uczestnika (bez roweru) za dopłatą wg tabelki.
Transport uczestnika z własnym rowerem możliwy tylko
z Bydgoszczy - koszt 215 zł.
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.
PŁATNOŚCI DODATKOWE
Wypożyczenie roweru – 150 zł/os/turnus
UWAGI
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód
osobisty lub legitymację szkolną z numerem PESEL, wygodne buty, plecak podręczny, obuwie i strój sportowy,
strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, środek przeciw komarom i kleszczom, kieszonkowe.
Na wszystkie trasy dowozimy uczestników busem
z przyczepką rowerową.
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.
Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

22

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

POLSKA - JAROSŁAWIEC

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

ROWEREM WZDŁUŻ WYBRZEŻA

POMORZE ZACHODNIE / JAROSŁAWIEC

Jarosławiec i okolice są doskonałym miejscem do uprawiania rowerowej turystyki. To rowerowy raj dla każdego wielbiciela „dwóch kółek” niezależnie od wieku i kondycji. Zróżnicowany
krajobraz i bezpośredni kontakt z przyrodą to wymarzone miejsce na wypad rowerowy.

PROGRAM

- dla naszego bezpieczeństwa przypomnimy
sobie zasady poruszania się na ścieżkach rowerowych jak i zasady ruchu drogowego, sprawdzimy stan techniczny rowerów,
I trasa - zielony szlak rowerowy „wzniesienie
Barzowickie”. Lokalny szlak łączący trasy nadmorskie: Jarosławiec - Jezierzany - Naćmierz
- Bylica - Dzierźęcin - granica gminy Postomino - Barzowice (dystans 21 km). Po spakowaniu sprzętu pojedziemy busem do Darłowa na
krótki spacer po Rynku Miejskim i Starówce.
Wybierzemy się z wizytą na Zamek Książąt
Pomorskich i sprawdzimy jak rozprawiano się
z czarownicami w średniowieczu,
II trasa - piękne widoki, przesmyk między morzem a jeziorem. Dodatkowym atutem tej trasy
jest wieś Wicie - geograficzny środek polskiego
wybrzeża: Jarosławiec - Wicie - Jezioro Kopań
- przesmyk między jeziorem a Bałtykiem - kanał łączący jezioro z morzem - Darłówko - dalej
aż do drogi nr 205, która prowadzi do mostu
nad kanałem portowym (dystans 15,39 km),
III trasa - rowerami do stolicy „krainy
w kratę” - Swołowo, gdzie napotkać można
charakterystyczne szachulcowe zabudowania. Wiele z nich liczy 150 lat: Jarosławiec
- Jezierzany - Łącko - Korlino - Królewo Złakowo – Zaleskie - Starkowo – Swołowo
(dystans 27,94 km),
IV trasa na łebskie wydmy - łatwa do pokonania ze świetnymi walorami przyrodniczo –
krajoznawczymi: rejon jeziora Sarbsko - most
kanału łączącego Bałtyk z jeziorem Łebsko
- kanał portowy dla kutrów rybackich - Rąbka Słowiński Park Narodowy - muzeum z pozostałościami po II Wojnie Światowej - Góra Łącka
(wydma) (dystans: 10 km),
- 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,
- rejs statkiem,
- dzień leniucha kąpiel w krytym basenie
z podgrzewaną wodą (1x w turnusie), shopping
day zakupowe szaleństwo w kramikach z pa-

miątkami, plażowanie i kąpiele w morzu.
- podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników,
- gry integracyjne: 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.

EKWIPUNEK
ROWERZYSTY

1. Dobrze przygotowany rower i najważniejsze
części zamienne.
2. Ubrania, które uwzględniają wszystkie możliwe warunki atmosferyczne.
3. Kurtka przeciwdeszczowa.
4. Buty najlepiej wygodne sandały ze wzmocnionymi noskami, które nie obcierają i nie uciskają.
5. Kask, który będzie dobrze leżał na głowie,
posiadał otwory wentylacyjne i siateczkę przeciw owadom.
6. Rękawiczki rowerowe i okulary. Te pierwsze
zapobiegną tworzeniu się odcisków na dłoniach i zapewnią lepszy kontakt z kierownicą.
Okulary najlepsze będą przyciemniane ochronią oczy przed słońcem, ale jednocześnie będą
stanowić osłonę przed owadami i ewentualnymi przeszkodami mechanicznymi (np. gałęziami).
7. Bidon, ochraniacze na kolana i łokcie.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
10-16 LAT

1 615
2 185

CENA:

zł
zł*

TERMINY TURNUSÓW:
DJAR1/21   03.07-13.07.2021
DJAR2/21   14.07-24.07.2021

DJAR3/21   25.07-03.08.2021
DJAR4/21   04.08-14.08.2021

ZŁOTE PIASKI

POMORZE ZACHODNIE / JAROSŁAWIEC

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

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, w którym
zobaczyć można m.in. bursztynowy las, kopal-

Organizator: B. P. KRYSTAD

nię 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.

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie
min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne MENu:
- wycieczka do Tropical  Islands koło Berlina
- największa w Europie tropikalna wyspa zajmująca obszar 66 tyś m². Czekają Was spacery
po plaży Morza Południowego, ekspedycja po
lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie wodne,
Koszt wycieczki od osoby 135 zł + 35 euro
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

DJAR5/21*   14.08-28.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA
barka-jaroslawiec.pl położony w centrum Jarosławca,
ok. 150 m od morza. Dwuletnie domki z bali dla 4-osób.
Domki są jednoizbowe z łazienką (wc, umywalka, natrysk), łóżkami, szafą, stołem, krzesłami, szafkami i tv.
Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kryty basen
z podgrzewana wodą (o wymiarach 20x9, głębokość
110 cm), suchy basen dla młodszych dzieci, boisko do
piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stoły bilardowe,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki, świetlice ze sprzętem
rekreacyjnym i RTV, karaoke, plac zabaw. Teren w całości ogrodzony.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów (14 noclegów turnus DJAR5/21*), 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, 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.
Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

POLSKA - JAROSŁAWIEC
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KOLONIE
12-16 LAT
CENA:

1 695

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KGRZ1/21 08.07-19.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy SZEKLA www.grzybowo-szekla.
pl położony ok. 300 m od morza. Pokoje 3,4,5-osobowe
z łazienkami i TV LCD. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, świetlica, miejsce na ognisko, teren rekreacyjny, sprzęt plażowy. Ośrodek dysponuje 250 miejscami.
W pobliżu ORLIK – dwa boiska: piłkarskie i wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: 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.

Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł
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Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE

ŻAR TROPIKÓW

POMORZE ZACHODNIE / GRZYBOWO

GRZYBOWO k/Kołobrzegu Miejscowość letniskowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie
morza, około 400 m od jego brzegu, 5 km od Kołobrzegu. Grzybowo usytuowane jest dość
niezwykle, bo na terenie tzw. depresji grzybowskiej. Nieregularność tutejszej linii brzegowej
sprawia, że woda jest cieplejsza niż w Kołobrzegu. Grzybowo, podobnie jak cały pas nadmorski
gminy, leży w Strefie Chronionego Krajobrazu, obowiązują tu zasady Strefy Ochrony Uzdrowiskowej.

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,
- 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,
- wycieczka do Zieleniewa - wizyta w miasteczku westernowym - Dziki Zachód Show:
zwiedzanie stadniny i Mini ZOO, przejażdżka
na koniu lub kucyku, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela, indiańskie narty, scenki westernowe, konkursy z nagrodami m.in. poszukiwanie złota lub dojenie kozy,
- Park Linowy – trasa żółta obejmująca 13
przeszkód do pokonania: wejścia i zejścia (za
pomocą drabin, siatek, lin itp.), zestawu platform mocowanych do drzew, stanowiących
punkty „przesiadkowe”, oraz zamontowanych pomiędzy nimi atrakcjami z wiszących
mostków, kładek, lin, siatek, rur,
- 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 słod-

kich niespodzianek dla swojej drużyny,
- rejs statkiem,
- Neptunalia - spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- plażowanie i kąpiele w morzu,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
- 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 135 zł + 32 euro.
- Heide Parku k/Hamburga, największy park
rozrywki w północnej części Niemiec, o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwarantuje niezapomnianą wycieczkę! 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! Koszt wycieczki od 195 zł + 30 euro.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

15-18 LAT
CENA:

1 625

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ODAR1/21   03.07-13.07.2021

ODAR2/21   14.07-24.07.2021

ODAR3/21   25.07-03.08.2021

WAKACYJNY
RELAKS
ZACHODNIOPOMORSKIE / DARŁÓWKO

Darłówko – świetnie przygotowana pod względem turystycznym, przymorska dzielnica ślicznego, zabytkowego, a do tego pamiętającego średniowiecze miasta Darłowo – leży u ujścia
Wieprzy do morza. Atrakcyjne położenie tuż przy morzu, oddziaływający prozdrowotnie ze
względu na dużą wilgotność oraz zawartość jodu mikroklimat zachęca do aktywnego wypoczynku. Wypoczywających wita śliczna plaża – a faktycznie dwie plaże, ponieważ miejscowa
podzielona jest na wschodnią i zachodnią przez uchodzącą tutaj do morza rzekę. Wakacyjny
relaks gwarantowany.

PROGRAM

- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką
ratownika,
- wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego na ruchome wydmy, zwiedzanie Muzeum Wyrzutni Rakiet,
- wycieczka do Kołobrzegu: zwiedzanie portu i miasta, wejście na szczyt latarni morskiej,
pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Zaślubin
Polski z Morzem oraz spacer 220 metrowym
molo,
- wspinaczka w Parku Linowym „Nad Bałtykiem” aktywna forma rozrywki dla młodzieży ze względu na zróżnicowaną trudność
tras: średnia z 19 przeszkodami lub trudna
z 21 przeszkodami (do wyboru),
- zabawa w Parku Wodnym JAN w Darłowie
w basenach ze słoną wodą (2 h),
- zabawa w Aquaparku BALTICLANDIA:
duży basen z podgrzewaną wodą, 2 tory do
pływania, dwie zjeżdżalnie, bicz wodny, 2 ekskluzywne 6-osobowe jacuzzi z chłodziarką,
beach bar, taras widokowy (2 h),
- rejs galeonem o zachodzie słońca,
- grill z pieczeniem kiełbasek,
- shopping day – zakupowe szaleństwo
w kramikach z pamiątkami,
- konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
- dyskoteki,
- rozgrywki sportowe w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną plażową,

Organizator: B. P. KRYSTAD

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą
wytyczne MENu:
- wycieczka do Tropical Islands koło Berlina - największa w Europie tropikalna wyspa
zajmująca obszar 66 tyś m². Czekają Was spacery po plaży Morza Południowego, ekspedycja po lesie tropikalnym, baseny i zjeżdżalnie
wodne. Koszt wycieczki od osoby 135 zł + 35
euro.
- spływ kajakowy rzeką Wieprz – 5 godzin
wiosłowania i podziwiania uroczych widoków. Koszt wycieczki od osoby 60 zł.

ODAR4/21   04.08-14.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Kolonijno- Wczasowy URSZULA
www.urszula-darlowko.pl położony 150 m od centrum
Darłówka i zaledwie 50 m od morza. Dwukondygnacyjne studia z 2 łazienkami. Studio składa się z 2 pokoi
na 2 poziomach, dzięki czemu w każdym z nich może
zamieszkiwać od 3 do 5 osób. Powierzchnia mieszkalna wynosi 55 m kw. Wszystkie domki wyposażone są
w telewizor, czajnik bezprzewodowy, suszarkę na ubrania. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boiska do
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej plażowej, plac zabaw dla dzieci, grill i miejsce na
ognisko, bezpłatne WiFi.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

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

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.

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.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG

Bydgoszcz 165 zł
Gdańsk 125 zł
Koszalin 95 zł
Olsztyn 165 zł
Poznań 185 zł

Słupsk 95 zł
Tczew 125 zł
Warszawa 225 zł
Ciechocinek 185 zł
Toruń 185 zł

Konin 165 zł
Włocławek 185 zł
Wrocław 205 zł

POLSKA - MORZE BAŁTYCKIE
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KOLONIE
9-15 LAT
CENA:

1 595

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KPMT1/21   27.06-07.07.2021
KPMT2/21   08.07-18.07.2021

KPMT3/21   19.07-29.07.2021
KPMT4/21   30.07-09.08.2021

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.

WYŻYWIENIE

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

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 tabelkii.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo 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.
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 do pełnego biletu.
Białystok 225 zł
Bydgoszcz 170 zł
Konin 185 zł
Gdańsk 195 zł
Koszalin 265 zł
Kraków 75 zł
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Olsztyn 175 zł
Kutno 165 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 195 zł
Warszawa 195 zł
Wrocław 185 zł

POLSKA - GÓRY

Toruń 155 zł
Włocławek 165 zł
Ciechocinek 165 zł
Łódź 165 zł
Poznań 165 zł

KPMT5/21   10.08-20.08.2021

MALI TATERNICY

PODHALE / PORONIN, ENERGYLANDIA, SPŁYW DUNAJCEM

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

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, po drodze Jaskinia Mroźna – przejście ok. 1 km wśród fantastycznych form
skalnych,
- 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 - największy ośrodek turystyczny w Polsce położony u stóp Giewontu Sanktuarium na Krzeptówkach, cmentarz na
Pęksowym Brzysku, kompleks Skoczni Narciarskich – wjazd na górę skoczni,
- 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.

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 15 uczestnikach):
- Chochołowskie Termy - kompleks ponad
30 basenów, beczek wypełnionych wodami
termalnymi, sauny, zjeżdżalnie, hydromasaże. Koszt wycieczki od osoby 65 zł (pobyt
całodzienny).
- relaks i kąpiele wodne w Termach „Gorący Potok” w Szaflarach. Koszt wycieczki od
osoby 35 zł (1,5 godziny).
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B.P. KRYSTAD

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

14-18 LAT

CENA:

2 000

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OTYS1/21   19.07-29.07.2021

ZDOBYWCY DWUTYSIĘCZNIKÓW

PODCHALE / CZERWONE WIERCHY, SZPIGLASOWA PRZEŁĘCZ, DOLINA CHOCHOŁOWSKA

PORONIN koło Zakopanego Jeśli jesteś odważny, wytrzymały i chcesz poznać uroki górskich
wędrówek, to ruszaj w Tatry! Zapewne dostrzeżesz kozice górskie na zboczach Kościelca, zadziwi Cię zarówno piękno ich skoków, jak i sztuka leniuchowania. Może zobaczysz niedźwiedzia albo świstaka? Tatrzańskie wędrówki z doświadczonym licencjonowanym przewodnikiem
dadzą Ci możliwość sprawdzenia siebie i nabrania poczucia pewności. Będziesz twardzielem
z charakterem, wszak to obóz tylko dla orłów. Piękna fotka młodych orłów na Orlej Perci pozostanie na zawsze w pamięci i wzbudzi szczery podziw rówieśników

PROGRAM

- spacer Drogą Papieską (Zakopane - Kościelisko - Gubałówka - Ząb - Bustryk - Sierocie
- Bańska Wyżna - Bańska Niżna - Maruszyna
- Ludźmierz) przez Gubałówkę na Butorowy
Wierch, zjazd kolejką do Zakopanego, powrót przez Ciągówkę,
- 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: Kopa Kondracka (2005 m n.p.m.), Małołączniak (2096 m
n.p.m.), Krzesanica (2123 m n.p.m.), Ciemniak
(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
Grześ, Rakoń, Wołowiec (2064 m n.p.m.)
- łatwy szlak nawet dla początkujących turystów, wspaniałe widoki słowackich Tatr
Zachodnich,
- wycieczka na Starorobociański Wierch
(2176 m n.p.m.) i Kończysty Wierch (2002
m n.p.m.) - pod względem widokowym jedna
z najpiękniejszych tras w tym rejonie,
- spacer Drogą Nad Reglami od polany Kalatówki do Doliny Białego, wejście na Sarnie
Skałki (1377 m n.p.m.) i zejście do Doliny

Organizator: B. P. KRYSTAD

Strążyskiej,
- spacer przy największych tatrzańskich
wodospadach: Wielka Siklawa, Wodogrzmoty Mickiewicza, Siklawica,
- 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.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 15 uczestnikach):
- relaks i kąpiele wodne w Termach „Gorący
Potok” w Szaflarach. Koszt wycieczki od osoby 35 zł (1,5 godziny).

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.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo 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. W zależności od pogody i kondycji dzieci 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 do pełnego biletu.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG

Białystok 225 zł
Bydgoszcz 170 zł
Konin 185 zł
Gdańsk 195 zł
Koszalin 265 zł
Kraków 75 zł

Olsztyn 175 zł
Kutno 165 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 195 zł
Warszawa 195 zł
Wrocław 185 zł

Toruń 155 zł
Włocławek 165 zł
Ciechocinek 165 zł
Łódź 165 zł
Poznań 165 zł

ZAGRANICA
POLSKA
- GÓRY
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OBÓZ

12-18 LAT
CENA:

1 575

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OBIE1/21   17.07-27.07.2021
wiek od 12- 14 lat

OBIE2/21/M   07.08-17.08.2021
wiek od 14 -18 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy SOLINKA www.solinka.com
położony w miejscowości Bukowiec. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami i balkonami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, kawiarnia, świetlica z salą TV, sala
rekreacyjna z mini siłownią, stół do tenisa, bilard, piłkarzyki, boiska sportowe, miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: 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.

Białystok 285 zł
Bydgoszcz 235 zł
Konin 195 zł
Gdańsk 265 zł
Koszalin 285 zł
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Kraków 185 zł
Olsztyn 235 zł
Kutno 215 zł
Szczecin 315 zł
Tczew 255 zł

POLSKA - GÓRY

Warszawa 185 zł
Wrocław 195 zł
Toruń 205 zł
Włocławek 195 zł
Łódź 185 zł

BIESZCZADZKIM SZLAKIEM

BIESZCZADY / SOLINKA

Czasem naprawdę potrzeba niewiele by wyruszyć na podbój świata. Nie musisz jechać aż na
drugi koniec świata by przeżyć wspaniałą przygodę. Podczas pobytu tutaj postaramy się, aby
„świat” zegarków, Internetu i telefonów komórkowych pozwolił na chwilę o sobie zapomnieć.
Kolonia ta, poza dostarczeniem niezapomnianych wrażeń uczestnikom, pokazuje i uczy jak korzystać ze sportów motorowych w zgodzie z innymi i samą przyrodą.

PROGRAM

- wycieczka do Polańczyka – rejs statkiem
po bieszczadzkim morzu czyli Jeziorze Solińskim. Przejazd do Soliny – spacer po największej w Polsce zaporze wodnej, zwiedzanie
Elektrowni Wodnej wraz z wnętrzem zapory
betonowej,
- wycieczka do Sanoka – wizyta w największym i najpiękniejszym Parku Etnograficznym w Polsce, gdzie prezentowana jest kultura polsko - ukraińskiego pogranicza Karpat
oraz ekspozycja malarstwa ikonowego, spacer po mieście,
- piesze wycieczki: z Ustrzyk Górnych na najwyższy szczyt Bieszczad: Tarnicę oraz Halicz; przez Małą i Wielką Rawkę na Krzemienic - to tutaj łączą się granice Polski, Słowacji
i Ukrainy; bieszczadzkie połoniny – zdobędziemy Połoninę Caryńską i Wetlińską oraz
zasiądziemy w „Chatce Puchatka”,
- przejażdżka bieszczadzką kolejką wąskotorową,
- zwiedzanie najbardziej znanych miejscowości Bieszczad: Cisnej, Wetliny i Ustrzyk
Górnych,
- pobyt na basenach w Ustrzykach Dolnych basen sportowy i rekreacyjny z atrakcjami
wodnymi i zjeżdżalnią rodzinną, brodzik dla
dzieci z grzybkiem wodnym, zjeżdżalnie typu
anaconda, siłownia zewnętrzna, plac zabaw
dla dzieci, bufet letni,
- wycieczka autokarowa po „małej” i „wielkiej” pętli bieszczadzkiej,

- wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów
oraz Plenerowym Muzeum Wypału Węgla
Drzewnego w Mucznem,
- szkoła przetrwania – sztuka przetrwania
w lesie, pozyskiwanie jedzenia, prowizoryczny nocleg, zasady bezpieczeństwa i zachowania się podczas ekstremalnych sytuacji, rozpalanie ogniska i opowieści o niedźwiedziach,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- dyskoteki.
Daj się ponieść emocjom i skorzystaj z zajęć
fakultatywnych:
- Paintball: rozgrywka 3 scenariuszy z instruktorem (300 kulek, marker, maska, strój
moro). Koszt od osoby 50 zł.
- Przejazd quadami: przejażdżka pełna
adrenaliny z instruktorem w terenie (15 min).
Koszt od osoby 50 zł.
- Bumper Ball: skoki, przewroty i turlanie
w przeźroczystych kulach.
Koszt od osoby 50 zł.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: B. P. KRYSTAD

KOLONIE
10-16 LAT

CENA:

1 585

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KZWA1/21   08.07-18.07.2021

PERŁABESKIDBESKIDÓW
ŻYWIECKI / ZWARDOŃ

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

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!
- wycieczka do Bielska Białej: zapraszamy do
„Świata bajek” czyli zwiedzania Wytwórni Filmów Rysunkowych. To tutaj powstały takie
bajki jak Bolek i Lolek, Reksio i Smok Wawelski.
W trakcie żywej, multimedialnej prezentacji
uczestnicy zajęć obcując z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci i rysunkami animacyjnymi, poznają kolejne etapy
produkcji filmowej, od scenariusza do gotowego
filmu; 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. Następnie –
coś dla miłośników historii - czyli 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

Organizator: B. P. KRYSTAD

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.

KZWA2/21   19.07-29.07.2021

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.

WYŻYWIENIE

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

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: 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 do pełnego biletu

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

POLSKA - GÓRY
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KOLONIE
9-16 LAT

CENA OD:

1 585

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KLAD1/21   19.07-29.07.2021

KLAD2/21   02.08-12.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel LIDO www.hotel-lido-ladek.pl
Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnych
oraz TV. Na terenie obiektu znajdują się: sala restauracyjno-kominkowa, taras z zapleczem rekreacyjnym,
internet wi-fi, sala dyskotekowa, miejsce na ognisko,
boisko do gry w piłkę plażową.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach . 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.
Olsztyn 180 zł
Mława 180 zł
Warszawa 200 zł
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Płock 160 zł
Wrocław 120 zł
Łódź 180 zł

POLSKA - GÓRY

Bydgoszcz 180 zł

GORĄCZKA ZŁOTA

KOTLINA KŁODZKA / LĄDEK ZDRÓJ

Lądek Zdrój. Szukasz przygody, ciekawych miejsc i nowych przyjaźni - zapraszamy do Kotliny Kłodzkiej. Czeka na was mnóstwo atrakcji. Zwiedzicie kopalnię złota, pokonacie własne słabości w Domu
kata i przeżyjecie wspaniałą przygodę płynąc Przełomem Bardzkim.

PROGRAM

- wizyta w Kopalni Złota w Złotym Stoku –
zwiedzanie Sztolni Gertruda, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci i legendy z nim związane, laboratorium Scharfenberga, Skarbiec,
a w nim 1066 „złotych” sztabek, Sztolnia Czarna
z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem
i ukrytymi skarbami III Rzeszy (Bursztynowa
Komnata, złoto), pokaz i samodzielne wybicie
pamiątkowej monety, przejazd Podziemnym
Pomarańczowym Tramwajem – największa
atrakcja turystyczna Kopalni Złota,
- wizyta w Parku Techniki, a tam koło młyńskie,
dźwig ręczny i urządzenia stosowane w dawnych kopalniach złota i hutach, które będziecie
mogli sami uruchomić. Na koniec odbędziecie
niesamowitą podróż labiryntem strachu do
Domu Kata,
- wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu - jedyne na świecie oceanarium poświęcone faunie
Afryki. Prezentuje wyłącznie gatunki zwierząt
pochodzące z Czarnego Lądu. Tu poczujecie
klimat gorącej Afryki i poznacie jej niezwykłych
mieszkańców,
- Międzygórze ze wspaniałym wodospadem
Wilczki i przełomem, jaki rzeka wyżłobiła
w skałach. Przejście do Ogrodu Bajek - rzeźby
wyobrażające postaci z baśni i filmów animowanych,
- piesza wycieczka do Radochowa – Sanktuarium na górze Cierniak, spotkanie z pustelnikiem Elizeuszem,
- Jaskinia Radochowska powstała wewnątrz
góry Bzowiec (697 m.n.p.m), jedna z największych i najciekawszych w Sudetach. Łączna
długość korytarzy 500 metrów, po drodze małe
jeziorko z reliktami polodowcowymi, Czeka Was
wyzwanie - część trasy trzeba będzie pokonać
przeciskając się przez wąskie szczeliny,
- Termy Cieplickie - kompleks rekreacyjny
z krytymi i zewnętrznymi atrakcjami, m.in.: zjeżdżalnie rurowe i trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna, leżanki wodne, jacuzzi, bicze i płaszcze wodne, dziką rzekę i huśtawkę wodną. Doskonałe
miejsce dla amatorów pływania i dobrej zabawy,
- górski rafting! – 3 godzinny spływ pontonowy
Przełomem Bardzkim na Nysie Kłodzkiej pod
okiem instruktorów i ratowników. Gwarantowana świetna zabawa z dawką adrenaliny,

- zwiedzanie Lądka-Zdroju: spacer po Starym
Mieście z kamieniczkami z XVII wieku, Rynek
z figurą św. Trójcy , gotycki most św. Jana, dzielnica uzdrowiskowa z pijalną wód,
- udział w lokalnych imprezach rozrywkowych
organizowanych przez miasto,
- wycieczki piesze szlakami turystycznymi m.in.
do punku widokowego na Trojanie i przełęczy
Lądeckiej,
- nocna gra terenowa świetlik polegająca na
złapaniu dwóch zrzuconych niedawno przez
nieprzyjaciół lotników, którzy poruszając się po
polanie dają co jakiś czas krótkie świetlne znaki
sygnalizujące swoje położenie,
- ekopodchody - czeka na Was wielka przygoda
w lesie. Zostaniecie podzieleni na dwa zespoły.
Uciekający zostawia za sobą ślady w postaci
wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać
w trakcie pogoni,
- mini olimpiada sportowa: turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego,
- pokaz talentów - „Mali Giganci” – Karaoke,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE ( przy grupie
min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne
MENu :
- wycieczka do Pragi (Czechy) - wizyta w Muzeum Miniatur – zwiedzanie m.in. Mala Strana Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Zegar Orloj,
Rynek Staromiejski, Vaclavskie Namesti. Koszt
wycieczki od osoby 145 zł.
- spacer Ścieżką w Obłokach – Czechy/Polska
u podnóża Masywu Śnieżnika. Przejście drewniano – stalową ścieżką, będącą połączeniem
wieży i promenady spacerowej. Czeka Was niesamowita przygoda. Koszt wycieczki od osoby
70 zł.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: Milltour & Europatravel

KOLONIE
10-17 LAT

CENA OD:

1 750

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KSZC1/21   18.07-28.07.2021

BESKIDZKA PRZYGODA

BESKID ŚLĄSKI / SZCZYRK

Szczyrk. Miasto położone w Beskidzie Śląskim, w głębokiej dolinie rzeki Żywicy. Otoczony od
północy grupą górską Klimczoka, a od południa masywem Skrzycznego. Czeka na Was ciekawy program oraz dzień szaleństwa i masa atrakcji w największym kompleksie rozrywkowym
w Polsce.

PROGRAM

- Energylandia - to ogromny, nowoczesny kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego typu
w Polsce. Na 26 hektarach znajduję się aż 57
różnych atrakcji i urządzeń. Ta kraina radości
i zabawy podzielona jest na 3 strefy (dla najmłodszych, familijna i ekstremalna). Dużą dawkę adrenaliny i niesamowitych wrażeń dostarczy
przejażdżka Dragon Roller Coasterem mającego wysokość 7 piętrowego wieżowca! Na terenie parku znajdują się także teatry i amfiteatry,
na których każdego dnia utalentowani artyści
prezentują pokazy artystyczne – m.in. pokaz
żonglerki, jazdy na motocyklach czy pokazy pirotechniczne,
- wycieczka autokarowa do Zakopanego,
gdzie odwiedzimy XIX-wieczny cmentarz na
Pęksowym Brzyzku - miejsce pochówku wielu
znamienitych Polaków zasłużonych dla miasta
i Tatr m.im: Kornela Makuszyńskiego, Stanisława Witkiewicza, Władysława Hasiora, skocznia narciarska Wielka Krokiew, Gubałówka
– z piękną panoramą Tatr i Zakopanego, wjazd
i zjazd kolejką, na koniec Krupówki z możliwością zakupu pamiątek, W drodze powrotnej pobyt na basenach termalnych w Chochołowie
– 3 godziny wodnego szaleństwa, znajdziecie tu
takie atrakcje jak: gejzery, rwącą rzekę, sztuczną
falę, zjeżdżalnię pontonową , z cebulą, z zapadnią, piaszczystą plażę i wodnym placem zabaw,
- wjazd kolejką linową na Szyndzielnię - przejście piesze szlakiem górskim do schroniska pod
Klimczokiem, zejście do Sanktuarium Maryjnego „ Na Górce”(miejsce objawienia z 1894 r.),
- wjazd kolejką linową na Skrzyczne (najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego 1257 m.n.p.m) –
przejście szlakiem widokowym przez Malinowską Skałę i Malinów na Przeł. Salmopolską,
- wizyta w stacji centralnej GOPR - prelekcja
na temat pracy ratowników górskich, pokaz
sprzętu ratowniczego,
- pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne –
zajęcia z ratownikiem medycznym teoretyczne
i praktyczne. Ćwiczenia na fantomach z wykorzystaniem defibrylatora, udzielanie pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach. Zastosowanie
sprzętu ratowniczego, wyposażenie apteczki,

Organizator: Milltour & Europatravel

- zwiedzanie Szczyrku – skocznia narciarska,
zespół wyciągów narciarskich, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- Scrapbooking - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych materiałów
takich jak: kartka, papier, pieczątka z dodaniem elementów znalezionych podczas pobytu.
Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- nocny seans filmowy z kubkiem popcornu,
- gra świetlik polegająca na złapaniu dwóch
zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół lotników, którzy poruszając się po polanie dają co
jakiś czas krótkie świetlne znaki sygnalizujące
swoje położenie,
- turniej siatkówki,
- wieczór satyry i humoru, kalambury,
- wodna bitwa balonowa,
- góralska dyskoteka w zrobionych przez siebie
strojach, oraz wybory Góralskiej Miss i Mistera,
- nauka gwary góralskiej z mini słownikiem,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE ( przy grupie
min. 30 uczestnikach) - jeżeli pozwolą wytyczne
MENu :
-Tatralandia - całodzienny pobyt w Parku Wodnym . Koszt wycieczki od osoby 65 zł + ok. 23
euro od 6 do 11 roku życia, ok. 26 euro powyżej
12 roku życia.

KSZC2/21   01.08-11.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel PANORAMA-Szczyrk www.panoramaszczyrk.pl
Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: stołówka, sale wykładowe, stół do tenisa,
sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, mini siłownia,
miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach . 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 do pełnego biletu.

* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Olsztyn 180 zł
Mława 180 zł
Warszawa 200 zł

Częstochowa 160 zł
Katowice 120 zł
Łódź 180 zł

Bydgoszcz 180 zł

POLSKA - GÓRY
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KOLONIE
10-17 LAT

CENA OD:

1 755

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KWIS1/21   18.07-28.07.2021

KWIS2/21   01.08-11.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy Kłos www.klos.wisla.pl
Pokoje 4,5-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, boisko do piłki nożnej, sala dyskotekowa, stół do tenisa, piłkarzyki, siłownia, miejsce na ognisko i grilla, Wi-Fi na terenie obiektu.

WYŻYWIENIE

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE

Bilet wstępu do parku wodnego Tropikana w Wiśle - ok.
25 zł (dzieci do lat 14) i ok. 50 zł (dzieci powyżej 14 lat).
Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez
uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach . 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 do pełnego biletu.
Olsztyn 180 zł
Mława 180 zł
Warszawa 200 zł
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Częstochowa 160 zł
Katowice 120 zł
Łódź 180 zł

POLSKA - GÓRY

Bydgoszcz 180 zł

MIASTO
SKOCZKÓW
BESKID ŚLĄSKI / WISŁA

Wisła - perełka Beskidu Śląskiego, miejscowość Adama Małysza, znana z wielu ciekawych
miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. To nie tylko wędrówki szlakami górskimi, ale również
wspaniała zabawa w Energylandii i w parku wodnym Tropikanie.

PROGRAM

- wycieczka do Energylandii- największego
w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki, gdzie
na 26 hektarach znajduje się aż 57 różnych
atrakcji. To kraina radości i zabawy podzielona na 3 strefy (dla najmłodszych, familijna
i ekstremalna). Dużej dawki adrenaliny i niesamowitych wrażeń dostarczy przejażdżka
Dragon Roller Coasterem mającego wysokość 7 piętrowego wieżowca! Na terenie parku znajdują się również teatry i amfiteatry,
na których każdego dnia artyści prezentują
m.in.: pokazy żonglerki, jazdy na motocyklach
czy pokazy pirotechniczne,
- wycieczka autokarowa Małą Pętlą Beskidzką: Wisła - Przeł. Kubalonka – Istebna – Koniaków – Przeł. Kubalonka - Wisła
Czarne – Wisła Malinka – Wisła. Podczas
wycieczki zobaczymy: Chata Kawuloków
z 1863 r – prelekcja o życiu górali beskidzkich z pokazem gry na regionalnych instrumentach, Muzeum i Galeria Koronki Koniakowskiej, pokaz gry na trąbitach pasterskich,
Muzeum Pasterskie, Bacówka Pasterska,
zamek Prezydenta RP (z zewnątrz), skocznia
narciarska,
- wycieczka na Czantorię – wjazd kolejką
linową na Polanę Stokłosica, zwiedzanie
Sokolarni (możliwość zrobienia zdjęcia z sokołem na ręku), wejście na Szczyt Czantorii
(995 m n.p.m), zejście na Stokłosice, zjazd
kolejką,
- wizyta w Galerii Adama Małysza – znalazły się w niej wszystkie najważniejsze trofea
zdobyte przez naszego mistrza m.in.: 4 kryształowe kule, medale z mistrzostw świata
w Lahti, Sapporo i Val Di Fiemme, kombinezon narciarski oraz czerwone i żółte plastrony,
- zwiedzanie atrakcji Wisły – zameczek
Habsburgów, Dom Zdrojowy z figurą Adama
Małysza wykonaną z czekolady, spacer Aleją
Gwiazd,

- wodne szaleństwo w Parku Wodnym Tropikana w hotelu Gołębiewski wstęp na 1,5 h
płatny indywidualnie (ok. 25 zł dzieci do lat
14 i ok. 50 zł dzieci powyżej 14 lat),
- ekopodchody - czeka Was wielka przygoda. Zostaniecie podzieleni na dwa zespoły.
Uciekający zostawia za sobą ślady w postaci
wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać
w trakcie pogoni,
- scrapbooking – własnoręcznie wykonana
kartka z wakacji przy użyciu klasycznych materiałów takich jak: kartka, papier, pieczątka
z dodaniem elementów znalezionych w terenie. Stwórz swoją wymarzoną kartkę,
- mini olimpiada sportowa: turnieje piłki nożnej, siatkowej, ringo i freezby,
- zajęcia na siłowni wyposażonej w bieżnię,
rowerki, drabinki, piłki do pilates,
- kąpiele w rzece Wisła – kaskada 3 poziomowa: 90, 60, 30 cm,
- dyskoteki.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 30 uczestnikach) - jeżeli pozwolą
wytyczne MENu
- wycieczka autokarowa do Wiednia (Austria) - Wzgórze Kahlenberg, Kościół św Józefa (Kaplica Sobieskiego), Grinzing, zabytki
Ringu, Hofburg, Plac Marii Teresy, Plac Bohaterów, Parlament, Ratusz. Świetna zabawa
w Parku Rozrywki Prater: Diabelski Młynsymbol Wiednia, tunele śmiechu, strzelnice,
salony gier. Koszt wycieczki od osoby: 205 zł
+ ok. 30 euro.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: Milltour & Europatravel

OBÓZ

9-15 LAT
CENA:

1 735

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KOJA1/21 27.06-07.07.2021
KOJA2/21 08.07-18.07.2021

KOJA3/21 19.07-29.07.2021
KOJA4/21 30.07-09.08.2021

ŚLADAMI DUCHA KARKONOSZA

JAGNIĄTKÓW / PRAGA, DREZNO, SKALNE MIASTO

JAGNIĄTKÓW k/Jeleniej Góry. Urokliwa miejscowość, położona u stóp Karkonoszy, pomiędzy Szklarską Porębą a Karpaczem, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych. Charakterem
swym przypomina małe górskie miasteczko. Rozpościera się stąd przepiękny widok na okalające szczyty gór. Blisko położony Karkonoski Park Narodowy stanowi wielką atrakcję dla zapalonych miłośników pieszych wędrówek.

PROGRAM

- zdobycie Śnieżki – królowej Karkonoszy
– wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę,
przejście do Schroniska Samotnia, a następnie odpoczynek w Kotle Małego Stawu, zejście piesze,
- Szklarska Poręba – spacer po mieście, wejście na Szrenicę przez Wodospad Kamieńczyk i Halę Szrenicką, zejście przez Końskie
Łby,
- Karpacz – skocznia narciarska, dolna stacja
wyciągu krzesełkowego, Dziki Wodospad,
Świątynia Wang, Karpacz Górny, zapora na
Łomnicy, tor saneczkowy „Kolorowa”, spacer
na Krucze Skały – grupa granitowych skał
o wysokości do 20 metrów z punktem widokowym na Karkonosze,
- 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 na Zamek Książ - jeden z największych zamków w Polsce. Tak monumentalny i pięknie położony kompleks architektoniczny jest wyjątkowy w skali całej
Europy.Tomiejscespotkańkoronowanychgłów,
w którym historia arystokratycznego rodu
von Hochberg przeplata się z tajemnicami
II Wojny Światowej…zwiedzanie z przewodnikiem trasy „Od Piastów do Tajemnic II
Wojny Światowej”. Spacer po tarasach ogrodowych i podziwianie Zamku z punku wido-

Organizator: B. P. KRYSTAD

kowego,
- Termy Cieplickie - zaszalejemy w „cebuli”
i na zjeżdżalniach (1 wejście),
- rozgrywki sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ringo, kometka,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 15 uczestnikach) - jeżeli pozwolą
wytyczne MENu :
– 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.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

KOJA5/21 10.08-20.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat BOROWIK** www.borowik.com.pl
(lub inny o podobnym standardzie). Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się:
stołówka, hala sportowa, boisko pokryte sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną, siłownia, stół do tenisa, bilard z grami zręcznościowymi, sauna, jacuzzi, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci,
zadaszone miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE

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

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.

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), 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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.
Białystok 255 zł
Bydgoszcz 125 zł
Gdańsk 185 zł
Koszalin 285 zł
Kraków 185 zł

Olsztyn 165 zł
Poznań 125 zł
Szczecin 225 zł
Tczew 185 zł
Warszawa 205 zł

Wrocław 85 zł
Toruń 175 zł
Włocławek 185 zł
Łódź 195 zł
Konin 195 zł

POLSKA - GÓRY
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KOLONIE
10-17 LAT

CENA OD:

1 755

zł

TERMINY TURNUSÓW:
KKAR1/21 10.07-20.07.2021

KKAR2/21 21.07-31.07.2021

ZAKWATEROWANIE

MIASTO POD ŚNIEŻKĄ

WYŻYWIENIE

Karpacz - to karkonoskie miasto położone u podnóża Śnieżki. Oprócz odpoczynku w górach
i narciarstwa gwarantuje dużo innych atrakcji. W programie m.in.: zdobycie najwyższego
szczytu Karkonoszy – Śnieżki, niezapomniana wizyta na zamku Czocha, zamku Lenno i zaporze
w Pilchowicach, a ponadto wodne szaleństwo w Termach Cieplickich oraz gry terenowe i turnieje sportowe.

Pensjonat Złoty Widok www. zloty-widok.pl
Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu
znajdują się: restaurację, miejsce do grillowania, ogród,
plac zabaw i boisko sportowe.

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

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.
Na trasach antenowych pociąg, mikrobus lub PKS. Pociąg - opieka wychowawcy lub konwojenta Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 17:00.
Transport za dopłatą wg tabelki.

ŚWIADCZENIA W CENIE

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja
programu, opieka wychowawców, przewodnicy lokalni.

UWAGI

Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną
z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania
z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. W przypadku wycieczek fakultatywnych
obowiązkowo ważny dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy.

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 uczestnikach. 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 do pełnego biletu.

Bydgoszcz 160 zł
Olsztyn 140 zł
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Łódź 130 zł
Warszawa 160 zł

POLSKA - GÓRY

Wrocław 120 zł

SUDETY ZACHODNIE / KARPACZ

PROGRAM

- wycieczka autokarowa na Zamek Czocha – zwiedzanie z przewodnikiem jednego
z najbardziej zagadkowych miejsc Dolnego
Śląska. Kryje w sobie sieć podziemnych korytarzy, z którymi łączą się liczne legendy m.in.
pochody upiorów, Biała Dama, ukryty skarb
Gutschowa i eksperymenty prowadzone
przez Niemców podczas II wojny światowej,
- zamek Lenno – zwiedzicie jeden z 3 najstarszych murowanych zamków w kraju,
a z zamkowej baszty rozpościera się wspaniały widok na Góry i Podgórze Izerskie,
Kaczawskie i Karkonosze. O mieszkańcach
zamku i legendach z nim związanych opowie
Wam miejscowy przewodnik,
- spacer po Zaporze Pilchowickiej, drugiej
co do wysokości po Solinie zaporze w kraju
(67 metrów wysokości),
- wycieczka na Krzyżną Górę i Sokolik - dwa
bliźniacze szczyty z piękną panoramą na pasmo Karkonoszy, Rudawy Janowickie Góry
Izerskie i Kaczawskie. Schodząc zajrzymy do
schroniska Szwajcarka, będącego inspiracją
do stworzenia kopi obok zamku Ludwika Szalonego w Bawarii . Przejazd do Miedziankimiasteczka widmo, miejsca gdzie… czas płynie w drugą stronę. Miasteczko, które kiedyś
liczyło 3000 mieszkańców dziś zaledwie 25,
a piękny śląski rynek z zabudowaniami legł
w gruzach. Dlaczego miasteczko zniknęło?
Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie podczas wycieczki,
- Termy Cieplickie - kompleks rekreacyjny
z krytymi i zewnętrznymi atrakcjami, m.in.:
zjeżdżalnie rurowe i trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna, leżanki wodne, jacuzzi, bicze
i płaszcze wodne, dziką rzekę i huśtawkę
wodną. Doskonałe miejsce dla amatorów
pływania i dobrej zabawy,
- zdobywamy Śnieżkę – wyprawa z prze-

wodnikiem na najwyższy szczyt Karkonoszy
(1602 m n.p.m), wjazd kolejką linową, piesze
przejście od Kościółka Wang do Schroniska
Samotnia i Strzecha Akademicka,
- wizyta w muzeum Karkonoskie Tajemnice podziemna, multimedialna ekspozycja
przedstawiająca legendarny i historyczny
świat Karkonoszy oraz ich władcy Ducha
Gór!,
- spacer do zapory na Łomnicy, Dzikiego
Wodospadu, skoczni narciarskiej „Orlinek”,
Kruczych Skał,
- spacer po okolicy: Skwer Śladami Zdobywców. Zostawili tu swoje ślady m.in.: Jerzy Kukuczka, Wanda Rudkiewicz, Maciej Berbeka,
- zaginione skarby - gra terenowa, uczestnicy podzieleni na grupy za pomocą mapy mają
za zadanie odnaleźć w pobliskim lesie ukryte
skarby,
- turnieje sportowe: koszykówka, siatkówka,
- gry i zabawy,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.
PROPOZYCJE FAKULTATYWNE (przy grupie min. 30 uczestnikach) - jeżeli pozwolą
wytyczne MENu :
- wycieczka do Pragi (Czechy), zwiedzanie
z przewodnikiem.
Koszt wycieczki od osoby 120 zł.
- wycieczka do Skalnego Miasta (Czechy),
rejs łódką po jeziorze.
Koszt wycieczki od osoby 115 zł
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego i
wysokości jego składki– dodatkowa opłata 2 zł na TFP.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dodatkowa opłata 2 zł na TFG.

Organizator: Milltour & Europatravel

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT

CENA:

2 485

zł

TERMINY TURNUSÓW:
HISZ1/21   21.07-01.08.2021

VIVA ESPAÑA

FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY / DISNEYLAND, BARCELONA, MONTE CARLO, GARDALAND

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

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na nocleg
w okolice Paryża,
Dzień 2: śniadanie. Całodzienny pobyt w Disneylandzie - słynne miasteczko bohaterów
filmów Disneya, z mnóstwem dodatkowych
atrakcji. 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.
Około godz. 03.00 nad ranem wyjazd do Monaco,
Dzień 10: śniadanie w formie suchego prowiantu, zwiedzanie Monaco: Katedra św.
Mikołaja (z zewnątrz), Pałac Grimaldich
(z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo.
Przejazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy,
Dzień 11: śniadanie, przejazd Parku Wodnego Gardaland – całodzienny pobyt w jednym

Organizator: B. P. KRYSTAD

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 podpisywaniu
umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
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.
* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

ZAKWATEROWANIE

Hotel ROGER de FLOR PALACE**** w Lloret de Mar
(lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu,
pokoje 3,4-osobowe łazienkami. Położony na wzgórzu,
w spokojnej części miasta, 200 m od morza. Wyposażenie pokoju: klimatyzacja, TV Sat, sejf (płatny), balkon.
Na terenie obiektu: basen, taras słoneczny z widokiem
na morze, recepcja, sejf w recepcji (płatny), restauracja
główna, lobby bar, bar przy basenie, internet (płatny).
Podczas noclegów tranzytowych hotele ** i ***.

WYŻYWIENIE

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

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 (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Disneyland, Gardaland), obiadokolacja w Disneylandzie, taksy
klimatyczne, wycieczka do Barcelony, przewodnicy 120 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo
dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

ZAGRANICA

35

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT
CENA:

2 125

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ITAL1/21   10.07-20.07.2021

ITAL2/21   24.07-03.08.2021

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 Akademik Uniwersytetu
w Bratysławie w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

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

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 (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Park
Rozrywki Mirabilandia, Mirabilandia Beach), taksy
klimatyczne - 55 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników
obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo
dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy,
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.
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ZAGRANICA

BELLA ITALIA

WŁOCHY / CESENATICO, SAN MARINO, RZYM

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

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Włoch,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd na Riwierę Adriatycką
w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok.
godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4-9: 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 10: śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Posiłek w formie suchego prowiantu.
Nocny przejazd do Polski,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, zakończenie obozu.

PROPOZYCJA FAKULTATYWNA
Realizowana przy min. 30 uczestnikach
(deklarację uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu
umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
- 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
55 euro.

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT

CENA:

2 525

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ITWW1/21   17.07-28.07.2021

WŁOSKIE WAKACJE

WŁOCHY / RZYM, WATYKAN, SAN GIMIGNANO, SIENA, MIRABILANDIA

Lazio (Lacjum) to niesamowity region Włoch, który tworzą wulkaniczne krajobrazy, piękne
jeziora, gorące źródła, gaje oliwne oraz rozległe winnice. Oprócz znanego wszystkim Rzymu
to miejsce zachwyca małymi, malowniczymi miejscowościami takimi jak Monte Casino czy
Viterbo słynące z gorących źródeł leczniczych. Warto zajrzeć także nad jezioro Bracciano,
gdzie można podziwiać niesamowity zamek – symbol tego miasta.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny
przejazd do Włoch,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do San Gimignano perełki
środkowej Toskanii, miasta wież i najsmaczniejszych lodów włoskich. Wąskie uliczki,
historyczne kamienice i place, najlepsze
trattorie i świetne lody, a wokół przepiękna
sceneria toskańskich wzgórz z winnicami.
Zobaczymy urokliwą starówkę z Piazza del
Duomo, Kolegiatę di San Gimignano a także
Ratusz Palazzo Nuovo del Podesta z najwyższą wieżą w miasteczku. Przejazd nad Jezioro
Bracciano, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg,
Dzień 4: śniadanie, przejazd do Ladispoli:
plażowanie, kąpiele, obiad, program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,
Dzień 5: śniadanie, przejazd do Rzymu, Audiencja Generalna u Ojca Świętego Franciszka (jeżeli przebywa w Rzymie), zwiedzanie
Watykanu: Bazylika św. Piotra z nagrobkiem
bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Spacer: Plac
Navona, Panteon, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 6: śniadanie, przejazd do Santa Severa: plażowanie, kąpiele, obiad, program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,
Dzień 7: śniadanie, przejazd do Pienza – miasteczka w którym kręcono film Gladiator.

Organizator: B. P. KRYSTAD

Spacer urokliwymi uliczkami; Sieny – Piazza
del Campo w kształcie muszli, Katedra, dom
narodzin św. Katarzyny, Via di Citta ze wspaniałymi pałacami. Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 8: śniadanie, przejazd i zwiedzanie
Rzymu starożytnego: Forum Romanum i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac
Wenecki, Kapitol, Lateran, Bazylika św. Jana.
Tivoli Obiadokolacja, nocleg,
Dzień 9: śniadanie, plażowanie i kąpiele nad
Jeziorem Bracciano, obiad, program animacyjny, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, przejazd 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. Obiadokolacja, nocny przejazd
do Słowacji,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

ZAKWATEROWANIE

Hotel Villa MARIA w Lago di Bracciano
www.villamariadaenzo.it (lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami (z suszarkami do włosów), TV. Położony ok. 400 m
od jeziora. Na terenie obiektu: restauracja, 25 m basen,
brodzik dla dzieci, ogród oliwny z leżakami, bezpłatne
WiFi. Podczas noclegów tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

2 lub 3 posiłki dziennie podczas pobytu we Włoszech –
patrz program. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja,
ostatnie – obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni
- patrz program.

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. baseny
Velky Meder, Park Rozrywki Mirabilandia), taksy klimatyczne, przewodnicy, metro w Rzymie, wjazdy do miast 125 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo
dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.

ZAGRANICA
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OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT
CENA:

2 425

zł

TERMINY TURNUSÓW:
ITMJ1/21   10.07-20.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel Grifone*** w Jesolo www.vhotelgrifonejesolo.it
(4 noclegi) w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami (z ręcznikami) i balkonami. Położony ok. 150 m
od morza. Na terenie obiektu: restauracja, klimatyzacja
sterowana centralnie, bezpłatne WiFi. Hotel
Gardesano*** w Bussolengo www.hotelgardesano.it
(5 noclegów) w trakcie pobytu, pokoje 3,4-osobowe
z łazienkami(z ręcznikami). Położony ok. 7 km od jeziora.
Na terenie obiektu: restauracja, taras, basen z leżakami
i parasolami, boisko do koszykówki i piłki nożnej, ogród,
klimatyzacja sterowana centralnie, sklepiki, bezpłatne
WiFi. Podczas noclegów tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie, w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

2 lub 3 posiłki dziennie podczas pobytu we Włoszech
– patrz program. Pierwsze świadczenie we Włoszech
- obiadokolacja, ostatnie – obiadokolacja. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program.

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. Park
Wodny Caribe Bay, Park Rozrywki Gardaland, rejs
w Wenecji, rejs do Limone), taksy klimatyczne, przewodnicy, wjazdy do miast - 125 euro. Wydatki programowe są obligatoryjne i opłacane indywidualnie przez
uczestników obozu.

UWAGI

Uczestnicy obozu powinni posiadać: obowiązkowo
dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 miesięcy,
legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy,
nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
to min. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu pobierana
będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro za ewentualne zniszczenia.
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ZAGRANICA

WŁOCHY PÓŁNOCNE Z GARDALANDEM

WŁOCHY / WENECJA, PADWA, WERONA

Północna część Włoch jest niezwykle różnorodna. Zobaczyć tu można nie tylko liczne zabytkowe miasta, jak Werona, Padwa czy oczywiście jedne z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie – Wenecję, ale również wysokie góry, jeziora Garda i Como, oraz piękne wybrzeża Morza
Śródziemnego i Morza Adriatyckiego. Północne Włochy to doskonałe miejsce na prawdziwie
włoskie wakacje!

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny przejazd do
Włoch, zakwaterowanie w hotelu w Lido di
Jesolo, obiadokolacja i nocleg,
Dzień 3-5: wypoczynek i realizacja programu:
- rejs statkiem po Lagunie Weneckiej do
Placu św. Marka. Spacer historycznym centrum: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), słynny Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Dzwonnica, przejście na Most Rialto
- najstarszy wenecki most przebiegający nad
Kanałem Grande,
- całodzienny pobyt w największym parku
wodnym Północnych Włoch CARIBE BAY
– to aquapark przypominający karaibską wyspę, z ogromną zjeżdżalnią, skokami na bungee, pokazami i rozrywką,
- wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
Dzień 6: śniadanie, przejazd do Padwy: Bazylika św. Antoniego czczonego tutaj portugalskiego misjonarza i patrona miasta, zwanego
il Santo; jeden z najstarszych Uniwersytetów
na świecie; Katedra oraz baptysterium z XI-XII wieku, Bazylika Świętej Justyny, drugiej
patronki Padwy, Pałace – dwunastowieczny
Casa de Ezzelino, trzynastowieczny Palazzo
Della Ragione i Logia del Consiglio, Prato
della Vale - eliptyczny plac z 78 posągami
zasłużonych mężów (także dwóch Polaków).
Przejazd do Werony miasta słynnych romantycznych kochanków - Romea i Julii. Zwiedzanie: dziedziniec domu Julii i najsłynniejszy balkon świata, rzymski amfiteatr Arena
(z zewnątrz), Palazzo del Capitano, Palazzo
degli Scaligeri oraz Torre de Lamberti – XII-wieczna wieża, z której można podziwiać
panoramę całego miasta. Przejazd w okolice
Jeziora Garda, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,

Dzień 7-9: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do Sirmione – idyllicznego miasteczka w południowej części Jeziora Garda.
wyjątkowo położonego na wąskim półwyspie, który wbija się w jezioro na 4 km. Znajdziemy tu mnóstwo skarbów – zamek Scaglierich na wodzie, termy, grotę Katullusa,
piękny park i plaże, piękne wille i eleganckie
motorówki, które z gracją suną turkusowymi
wodami jeziora,
- wycieczka do Malcesine - urokliwego, średniowiecznego miasteczka, które zachwyca
odrestaurowanymi kamieniczkami, kameralnymi placami i niewielkim portem. Niegdyś
głównie port rybacki, a dziś mały kurort pełen turystów wypoczywających na niewielkich, żwirkowych plażach z transparentną
wodą. Rejs statkiem do Limone – prestiżowego kurortu z luksusowymi hotelami i najpiękniejszą plażą nad Jeziorem Garda,
- wypoczynek nad jeziorem – plażowanie i kąpiele,
Dzień 10: 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, nadziemnych i podziemnych
oraz emocjonujących atrakcji na wodzie,
lądzie i w powietrzu. Obiadokolacja, nocny
przejazd,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT

CENA:

1 995

zł

TERMINY TURNUSÓW:
GROL1/21 03.07-14.07.2021
GROL2/21 10.07-21.07.2021

GROL3/21 17.07-28.07.2021
GROL4/21 24.07-04.08.2021

U
STÓP
OLIMPU
GRECJA, SŁOWACJA / RIWIERA OLIMPIJSKA, SKATHOS, METEORY, WATERLAND

Grecja jest krainą pełną słońca, uroku i spokoju. To kraj mitów o starożytnych bogach i herosach, miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich, kolebka naszej europejskiej cywilizacji. Właśnie tutaj, na Olimpie siedzibę mieli starożytni bogowie. Właśnie stąd
wywodzą się filozofowie, kształtujący naszą kulturę. Ciepłe morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Zapewne, u stóp Olimpu, wpatrzeni w jego masyw, usłyszycie szepty herosów i poczujecie, że jesteście u źródeł greckich legend…

PROGRAM
Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji, zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Grecji,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie w hotelu ok. godz.
18.00 obiadokolacja, zapoznanie się z bazą
noclegową, nocleg,
Dzień 4-9: wypoczynek i realizacja programu:
- wycieczka do Litochoro: przejście przez
malownicze miasteczko górskie Litochoro,
a następnie rekreacyjny spacer kanionem
rzeki Enipeas aż do Wodospadów Withos,
podziwianie najwyższego szczytu - Mytikas
(2917 m n.p.m.) uważanego za tron Zeusa,
- całodniowy rejs statkiem wycieczkowym
na bajkową wyspę Skiathos. Na pokładzie
tańczymy ZORBĘ. Może uda się wykonać
piękną fotkę z częstymi gośćmi tych wód delfinami?
- wycieczka do Lasu Meteorów - malowniczo usytuowanych klasztorów pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, wizyta
w wytwórni ikon,
- mini Olimpiada Sportowa na wesoło,
- nauka tańca Sirtaki - potocznie zwanego
przez nas zorbą,
- wypoczynek nad morzem,
- program animacyjny, zajęcia sportowe,
- dyskoteki,
Dzień 10: śniadanie, przejazd do parku wod-

Organizator: B. P. KRYSTAD

nego Waterland koło Salonik. Całodzienna
zabawa w basenach z licznymi zjeżdżalniami,
gejzerami i fontannami. Obiadokolacja na terenie parku, przejazd nocny przez Macedonię
i Serbię,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg do
Słowacji,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA - realizowana przy min. 10 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w imprezie fakultatywnej
należy zgłosić przy podpisywaniu umowy,
płatność w autokarze u kierownika obozu):
- Ateny - największy grecki port Pireus, Stadion Olimpijski, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana, Akropol, ruiny Biblioteki
Hadriana, Katedra Ateńska, zmiana warty
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W drodze powrotnej Termopile - miejsce słynnej
bitwy Greków z Persami. Koszt wycieczki od
osoby 50 euro

GROL5/21 31.07-11.08.2021
GROL6/21 07.08-18.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel Filoxenia Beach Leptokaria
Pokoje 3,4 -osobowe z łazienką, 5 osobowe (na życzenie) TV/SAT, w każdym pokoju jest bezpłatne Wi-fi
i lodówka. Hotel posiada windę Położony ok. 250 m od
morza. Na terenie obiektu: bar-restauracja, w pobliżu
hotelu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, oraz plac zabaw dla dzieci. Podczas noclegów
tranzytowych Akademik Uniwersytetu w Bratysławie,
w miejscowości Gabcikovo.

WYŻYWIENIE

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

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 (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. rejs
statkiem na Skiathos, Meteory, Litochoro, park wodny
Waterland, baseny termalne na Słowacji), taksy klimatyczne, przewodnicy - 95 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

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. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu
pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro
za ewentualne zniszczenia.

ZAGRANICA
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OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

15-18 LAT
CENA:

2 425

zł

TERMINY TURNUSÓW:
GRUH1/21 03.07-14.07.2021

GRUH2/21 17.07-28.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel BARBARA w Loutraki (5 noclegów) na Peloponezie. Pokoje 3,4-osobowe z łazienką, balkonem, TV,
bezpłatne WiFi. Położony 40 m od morza. Na terenie
obiektu: restauracja. Podczas noclegów tranzytowych
Akademik Uniwersytetu w Bratysławie w miejscowości Gabcikovo (2 noclegi), w Grecji hotel w Salonikach
(1 nocleg) i na Riwierze Olimpijskiej (1 nocleg).

WYŻYWIENIE

2 posiłki dziennie.
Pierwsze świadczenie - śniadanie, ostatnie - śniadanie.
Dokładny opis wyżywienia w poszczególnych dniach patrz program.

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. baseny
termalne na Słowacji, Jaskinia Jezior, kolejka wąskotorowa, Argolida), taksy klimatyczne, usługa pilota i rezydenta, przewodnicy - 95 euro. Wydatki programowe są
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

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. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu
pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro
za ewentualne zniszczenia.
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ZAGRANICA

UROKI HELLADY

GRECJA, SŁOWACJA / PELOPONEZ, ATENY, KANAŁ KORYNCKI

To fascynująca propozycja dla tych z Was, którzy chcą poznać wspaniałości architektury i historii antycznej Grecji. Ateny z ruinami Akropolu, Peloponez z miastami króla Agamemnona,
słynący z akustyki teatr grecki w Epidauros, sfotografować Kanał Koryncki. Nie zabraknie też
czasu na kąpiele w morzu, plażowanie, gry i zabawy. To będą prawdziwe greckie wakacje.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Słowacji, zakwaterowanie, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach Velky Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do Grecji,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie w hotelu ok. godz.
18.00 obiadokolacja, spacer po Salonikach:
Łuk Galeriusza, Rotunda, bizantyjskie świątynie (Bazylika Św. Demetriusza, Agia Sofia)
oraz słynna Biała Wieża, nocleg,
Dzień 4: śniadanie, wyjazd do Loutraki: po
drodze w Termopilach postój przy pomniku króla Leonidasa, który stanął przeciwko
przeważającej sile Persów w bitwie pod Termopilami. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, wieczorna kąpiel w morzu, nocleg,
Dzień 5-6: śniadanie, wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele, plażowe igrzyska olimpijskie, pokaz mody starożytnej,
przegląd współczesnej muzyki greckiej, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 7: śniadanie, wycieczka w Góry Peloponezu. Podróż rozpoczniemy przejazdem
kolejką wąskotorową przez wąwóz Vouraikos, która kursuje z wioski Diakopto do Kalavrity. 22 kilometrowa trasa prowadzi przez
góry, tunele, nad przepaściami i pod nawisami skalnymi. Odwiedzimy również Jaskinię
Jezior, w której oprócz ciekawych stalaktytów i stalagmitów, będziemy podziwiać kaskadowo uformowane jeziora, które stanowią fenomen tej jaskini. Wizyta w Kalavrita,
spokojnym, górskim miasteczku, którego
mieszkańcy zajmują się wyrobem różnych
lokalnych specjałów. W drodze powrotnej
zwiedzanie klasztoru Mega Spilio - najstarszego klasztoru w Grecji. Powrót na obiadokolację, nocleg,

Dzień 8: śniadanie, przejazd nad Kanałem
Korynckim łączącym Zatokę Koryncką
z Zatoką Sarońską - sesja zdjęciowa, zwiedzanie Myken: słynna Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, wykopaliska.
Spacer w miasteczku Nauplio, pierwszej
stolicy Grecji po wyzwoleniu. Przejazd do
Epidauros najlepiej zachowanego i największego amfiteatru Grecji. Powrót na obiadokolację, nocleg,
Dzień 9: wczesne śniadanie, przejazd do
Aten. Zwiedzanie z przewodnikiem Akropolu: Świątynia Nike, Propyleje, Partenon,
Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon Herodesa Attykusa oraz spacer po Atenach:
Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa - Olimpejon,
Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro,
Plac Syndagma, zmiana warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, spacer uliczkami
Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grecka. Przejazd na Riwierę Olimpijską,
obiadokolacja, nocleg,
Dzień 10: śniadanie, wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele. Obiadokolacja.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną, przejazd nocny przez Macedonię i Serbię,
Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd na obiadokolację i nocleg do
Słowacji,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

MŁODZIEŻOWY

12-18 LAT

CENA OD:

2 065

zł

TERMINY TURNUSÓW:
BULG1/21   10.07-21.07.2021
BULG2/21   17.07-28.07.2021

SŁONECZNY BRZEG

BUŁGARIA / SŁOWACJA

Słoneczny Brzeg określany jest często mianem Las Vegas Europy Wschodniej, z licznymi hotelami, restauracjami, dyskotekami, klubami i parkami wodnymi. Czeka na Was wiele atrakcji
m.in.: wieczór bułgarski, pobyt w parku wodnym Action Aquapark, rejs statkiem wzdłuż wybrzeża. Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony czas, pełen atrakcji, który na zawsze pozostanie w pamięci.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd na Słowację, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na
basenach termalnych w Wielkim Mederze.
Kompleks rekreacyjny z 9 basenami krytymi
i odkrytymi z licznymi zjeżdżalniami o temperaturze wody nawet do 38 stopni Celsjusza,
obiadokolacja. Nocny przejazd do Bułgarii,
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Słonecznego Brzegu.
Zakwaterowanie, zapoznanie uczestników
z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4-9: wypoczynek, realizacja programu:
- spacer po Słonecznym Brzegu – popularnym kurorcie tętniącym życiem 24 h/dobę,
- wycieczka do Nessebaru nazywanego też
„perłą Bułgarii”. Ze względu na wyjątkową
wartość historyczną wpisany został na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spacer uliczkami Starego Miasta z klimatycznymi kawiarenkami i pozostałościami
budowli z czasów starożytnych,
- wieczór bułgarski, który pozwoli na poznanie bułgarskiej tradycji i kultury. Program
folklorystyczny z pokazami tańców. W trakcie tradycyjne potrawy kuchni bułgarskiej,
- 3,5 h rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Słonecznego Brzegu - na pokładzie gry i zabawy
z animatorem, dyskoteka z D-jem. Możliwość
korzystania ze zjeżdżalni wodnej, która znajduję się na statku. Ponadto podczas rejsu
uczestnicy otrzymają obiad, wodę i napoje
bezalkoholowe. Udana zabawa zagwarantowana!

Organizator: Milltour & Europatravel

- wodne szaleństwo w parku wodnym Action Aquapark – park o powierzchni ok. 36
000 m2, oferujący ponad 30 różnych atrakcji
wodnych. Znajdziecie tam basen z największą zjeżdżalnią o wysokości 18 m i długości
120 m, z której zjedziecie z prędkością ponad
60 km/h. Poza tym do dyspozycji zjeżdżalnie:
Kamikadze, tajemnicza Czarna Dziura, Niagara, Wyspa Przygód,
- gry i zabawy na plaży – freezby, ringo, piłka
wodna, siatkówka,
- konkursy na najoryginalniejszą rzeźbę z piasku,
- wybory Miss i Mistera obozu,
- wypoczynek nad morzem – plażowanie
i kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
Dzień 10: śniadanie, plażowanie, „shopping”,
ostatnie wspólne zdjęcia, obiad. Wyjazd
z Bułgarii, nocny przejazd na Słowację,
Dzień 11: przyjazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.
* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

BULG3/21   24.07-04.08.2021
BULG4/21   31.07-11.08.2021

ZAKWATEROWANIE

Hotel Sunny Beauty Palace 4 * w Słonecznym Brzegu
(lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT, lodówką
i klimatyzacją. Położony ok. 800 m od plaży. Na terenie
obiektu: basen z leżakami, restauracja, WI-FI w holu
przy recepcji, bar przy basenie i lobby bar, recepcja, kantor wymiany walut. Podczas noclegów tranzytowych
hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE

Podczas pobytu w Słonecznym Brzegu wersja All inclusive - 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadania,
obiady, kolacje. Dodatkowo pomiędzy posiłkami przekąski m. in. ciasta, owoce lub lody. Woda dostępna przez
cały dzień. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie obiad. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program.

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 (szczegóły str. 3)

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wstępy (m.in. park wodny Wielki Meder, park wodny
Action Aquapark, rejs statkiem, wycieczka do Nessebaru, wieczór bułgarski), opłata klimatyczna, dodatkowy
obiad na Słowacji + suchy prowiant, dodatkowy obiad w
Bułgarii - około 85 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

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

ZAGRANICA
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OBÓZ

12-18 LAT
CENA:

2 785

zł

TERMINY TURNUSÓW:
CHOR1/21   17.07-28.07.2021

ZAKWATEROWANIE

Kompleks Dalmacja*** w Zaostrog położony ok. 150
m od morza i 200 m od centrum. Usytuowany w lesie
piniowym wśród roślinności dalmatyńskiej - lawenda,
drzewka oliwne. Zakwaterowanie w pokojach 3,4-os
z łazienkami i TV (2 łóżka pojedyncze i 1 łóżko piętrowe
w pokoju). Na terenie obiektu bezpłatne WiFi. Podczas
noclegów tranzytowych hostele lub hotele**.

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji.
Śniadanie w formie bufetu, lunch i obiadokolacja serwowane. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni śniadanie.

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.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wydatki związane z realizacją programu (m.in. baseny
termalne, bilety wstępu), przewodnicy, taksy klimatyczne – około 65 euro. Wydatki programowe są opłacane
indywidualnie przez uczestników obozu.

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. 50 euro). W dniu przyjazdu do hotelu
pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 15 euro
za ewentualne zniszczenia.
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ZAGRANICA

CHORWACKI RAJ

CHORWACJA, BOŚNIA / MAKARSKA, TROGIR, SPLIT, KORCULA

Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Chorwacji
odnajdziemy wiele doskonale zachowanych zabytków z okresu cesarstwa i poczujemy zapomnianą potęgę jego doskonałości. Zauroczy nas starówka Trogiru, urokliwy port i starówka w
Makarska, a także pałac Dioklecjana w Splicie. Chorwacja urzeka krajobrazami, krystalicznie
czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga łagodnym, śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie.

PROGRAM

Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Słowacji, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Chorwacji,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 3-10:
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele,
- program animacyjny, zajęcia rekreacyjne,
spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach dalmatyńskiego wybrzeża,
- wycieczka do Trogiru i Splitu: bajeczny
przejazd trasą nadmorską do najpiękniejszego miasta Dalmacji czyli Trogiru – wpisanego
na listę UNESCO. Najciekawsze zabytki to:
wenecka Katedra św. Lovro, renesansowa
Kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca
wieża obronna „Kula Kumerlenga”. Przejazd
do Splitu, spacer z przewodnikiem: deptak
Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą
kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana
wpisane na listę UNESCO.
- wycieczka do miejscowości Makarska: Stare Miasto z wąskimi klimatycznymi uliczkami,
kościół św. Marka, port,
- wycieczka do Mostaru, miasta kultury muzułmańskiej, chrześcijańskiej i żydowskiej.
Na trasie zwiedzania symbol Mostaru – Stary
Most nad Neretvą, dzielnica muzułmańska
Carsija, stary bazar Kujundziluk, meczet Koskin-Mehmed Paszy, Wodospady Kravica
jedna z bardziej znanych i popularnych przyrodniczych atrakcji Bośni i Hercegowiny,
Medjugorie zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego,
- wieczór bałkański - wieczór folklorystycz-

ny pozwoli zapoznać się ze wspaniałą bałkańską muzyką i tańcem,
Dzień 11: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Słowacji na obiadokolację i
nocleg.
Dzień 12: śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu.

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE - realizowane przy min. 30 uczestnikach (deklarację
uczestnictwa w imprezie fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu):
RAFTING – spływ pontonami pod okiem instruktorów rzeką Cetiną – adrenalina, emocje, niesamowite przeżycie, które będziecie
długo wspominać. Koszt wycieczki od osoby
- 45 euro.
FISH PICKNIK – rejs statkiem na wyspę Korczula - stare miasto, średniowieczne baszty,
Pałac Książęcy, Katedra św. Marka, kościół
św. Piotra, Dom Marco Polo, forteca św. Vlaha,, marina. Koszt wycieczki od osoby - 35
euro.

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego
i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.

Organizator: B. P. KRYSTAD

OBÓZ

12-18 LAT
CENA:

2 485

zł

TERMINY TURNUSÓW:
OKAR1/21 03-14.07.2021

ALPEJSKA KRAINA JEZIOR

WIEDEŃ / KLAGENFURT, PLANICA

Austriacka Karyntia to region słynący z tysięcy ciepłych i krystalicznie czystych jezior, niesamowitego krajobrazu gór od pagórkowatych wzniesień poprzez skalne wierzchołki do wysokich alpejskich
szczytów, źródeł termalnych i gorących basenów. Czekają Was wędrówki najpopularniejszymi szlakami, przejażdżki kolejkami górskimi, wizyta w jedynym prywatnym w Europie Muzeum Porsche i
wiele innych atrakcji.

PROGRAM

Dzień 1: w godzinach porannych wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy na Słowację, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, spacer po najstarszej części miasta – zobaczymy
zabytki Ringu, Parlament i Hofburg, Katedrę św.
Szczepana oraz Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej (z zewnątrz). Przejazd
do Karyntii - wiecznie słonecznej krainy Austrii.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: śniadanie, wycieczka piesza na najwyższy szczyt okolicy, czyli Gerlitzen (1909 m
n.p.m.), skąd rozpościera się niesamowity widok
na Karyntię, Alpy włoskie i słoweńskie. Po południu powrót do hotelu, obiadokolacja, a wieczorem gry i zabawy sportowe (siatkówka plażowa,
badminton, tenis stołowy), nocleg.
Dzień 4: śniadanie, zjedziemy kolejką górską
nad jezioro Ossiacher i podejdziemy pod zamek Landskron. Tutaj największą atrakcją
oprócz średniowiecznej budowli jest jedyny
w Austrii pokaz tresury wielkich drapieżnych
ptaków. Siedząc na AdlerArenie zobaczymy
w swoim żywiole orły, sokoły i myszołowy.
Później zwiedzimy jeszcze jedyny w Alpach rezerwat makaków, czyli śnieżnych małp pochodzących z Japonii. Powrót do ośrodka kolejką
górską, obiadokolacja, a po niej dyskoteka i zabawa w stylu karaoke, nocleg.
Dzień 5: śniadanie, zjazd do autokaru kolejką
górską Gerlitzen, wyjazd do doliny Molltaller,
gdzie kolejką górską Erlebnis 3000 wjedziemy
na wysokość 2800 m n.p.m. Spacer po lodowcu
Molltaler Gletscher i zjazd na dół. Na koniec
dnia wjedziemy jeszcze trzecią kolejką górską
– tym razem najbardziej stromą linowo-terenową kolejką Europy – Reisseck, gdzie maksymalny kąt nachylenia wynosi 82%. Wieczorem
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: śniadanie, następnie przejedziemy
autokarem przez jedną z najbardziej malowniczych górskich dróg Karyntii – pokonamy drogę

Organizator: B. P. KRYSTAD

Villacher, na końcu której będzie czekał na nas
spacer na szczyt Dobratsch (2166 m n.p.m.).
Tutaj rozpościera się niesamowity widok na
Alpy austriackie, słoweńskie i włoskie, a w dole
1500 metrów poniżej widać autostradę prowadzącą do słonecznej Italii. Po południu powrót
do ośrodka kolejką górską Gerlitzen, obiadokolacja, a następne dyskoteka i karaoke, nocleg.
Dzień 7: śniadanie, zjazd do autokaru kolejką
górską Gerlitzen, przejazd do alpejskiej doliny Malta, gdzie znajduję się najwyższa zapora
wodna Austrii, na którą my….wjedziemy autokarem. Na miejscu odbędziemy spacer po koronie, staniemy na szklanej platformie widokowej
i dotrzemy do jednego z dwóch schronisk położonych nad zbiornikiem. Następnie przejedziemy do miejscowości Gmund - tutaj zwiedzimy
zabytkowe uliczki starówki i prywatne muzeum Porsche – pierwsze i najstarsze w Europie.
Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8: śniadanie, wypoczynek na kąpielisku
nad jeziorem miejskim Ossiacher, gdzie temperatura wody dochodzi latem do 26°C, plażowanie, gry i zabawy sportowe, po południu
obiad oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe na
terenie ośrodka, a wieczorem ognisko w alpejskiej scenerii, nocleg.
Dzień 9: śniadanie, następnie wyjazd do Słowenii, do Kranjskiej Gory, czyli górskiej stolicy tego
kraju. Po krótkim zwiedzaniu miasta przejedziemy pod największą atrakcję sportową Słowenii
– kompleks skoczni narciarskich Planica i jedną
z największych mamucich skoczni narciarskich
świata – Letalnica. Po południu wrócimy do Austrii, gdzie w Villach zobaczymy kolejną znaną
z Pucharu Świata skocznię narciarską – Villacher Alpenarena. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10: śniadanie, zjazd kolejką górską Gerlitzen nad jezioro Ossiacher, gdzie odbędziemy
rejs statkiem, dotrzemy do Ossiach – zobaczymy klasztor, w którym znajduje się domniemany
grób polskiego króla. Po zwiedzeniu klasztoru

OKAR2/21 07-18.08.2021

ZAKWATEROWANIE

SportHotel ALPINUM w Treffen (lub inny o podobnym standardzie), położony na wysokości 1500 m n.p.m
(wjazd i zjazd do hotelu gondolą), pokoje 4,5,6-osobowe
z łazienkami i TV. Na terenie obiektu: restauracja, świetlica, sala kominkowa, mini kino, bilard, dart, stół do tenisa, miejsce na ognisko. Podczas noclegów tranzytowych
hotele lub hostele.

WYŻYWIENIE

2 posiłki dziennie + prowiant podczas pobytu (śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja). Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie
w pozostałe dni - patrz program.

TRANSPORT

Autokar turystyczny, (klimatyzacja, WC, barek, video/
DVD). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus.

ŚWIADCZENIA W CENIE

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

WYDATKI PROGRAMOWE
OBLIGATORYJNE

Wstępy (m.in. kolejki górskie (5x), muzeum Porsche, kąpielisko nad jeziorem Ossiacher, wieża widokowa Pyramidenkogel, rejs statkiem po jeziorze Ossiacher) - około
95 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

UWAGI

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

druga część rejsu po jeziorze. Po południu powrót do ośrodka,
obiadokolacja, wieczorna dyskoteka, nocleg.
Dzień 11: po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka, przejazd do
miejscowości Keutschach am See, której największą atrakcją jest
punkt widokowy Pyramidenkogel – wjedziemy na wieżę, z której
rozpościera się niesamowity widok na otaczające Alpy. Później
przejedziemy do Klagenfurtu, na krótki spacer po Starówce, następnie ruszymy w dalszą drogę w kierunku Polski. Wieczorem
obiadokolacja i nocleg tranzytowy na terenie Czech lub Słowacji.
Dzień 12: śniadanie, powrót do Polski, zakończenie obozu.
* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa
opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
* Od 01.01.2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nowo utworzonego Turystycznego Funduszu
Pomocowego i wysokości jego składki– dodatkowa opłata 10 zł na TFP.
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