


Szanowni Państwo! 

Prawdą znaną od wieków jest to, że podróże kształcą i wychowują. Dzięki poznawaniu innych krajów, ich kultur i obyczajów dowiadujemy się więcej 
o życiu i o samych sobie. Poszerzamy naszą wiedzę na temat współczesności, a także historii państw i narodów. Jest to najprostszy sposób 
poznawania kultur, tradycji, języków, osób czy kuchni z innych zakątków świata.

W czasach obecnych priorytetem podróży jest jednak wypoczynek, relaks i dobra zabawa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wyjazdy młodzieżowe. 
Czy nie wspaniale byłoby połączyć rozrywkę z nauką i zdobywaniem nowych doświadczeń? Z naszych imprez dzieci wracają nie tylko wypoczęte przed 
nadchodzącymi trudami w ławach szkolnych, lecz także bogatsze o nowe przyjaźnie oraz doświadczenia. Zdobywanie wiedzy przez zabawę przychodzi 
nam łatwiej i dłużej pozostaje w naszej pamięci. 

Od ponad piętnastu lat oferujemy Państwu receptę na zawsze udane kolonie i obozy młodzieżowe.  Przedstawiając nasz najnowszy katalog 
- zadbaliśmy nie tylko o  sprawdzone programy, które od lat cieszą się Państwa uznaniem i aprobatą, ale w miarę rozwoju turystyki młodzieżowej  
postaraliśmy się odpowiednio o nowe rozwiązania programowe oraz inne kierunki wyjazdów. W nadchodzącym sezonie młodzież wspólnie z naszym 
biurem rozwijać będzie swoje zdolności językowe na obozach lingwistycznych, poznawać sztuki walki na obozach capoeira czy fruwać nad taflą wody 
na obozach typu kitesurfing. Prócz tego uczestnicy naszych wyjazdów szaleć będą w największych parkach rozrywki, bądź odkrywać nieznane sobie 
jeszcze zakątki Starego Kontynentu. 

Proszę pamiętać o tym, że BT Turysta podczas organizacji imprez turystycznych szczególny nacisk kładzie na komfort i bezpieczeństwo uczestników. 
W tym celu stawiamy tylko na sprawdzone hotele o podwyższonym standardzie. Dysponujemy taborem nowych autokarów z pełnym wyposażeniem, 
którymi kierują tylko doświadczeni kierowcy. Wiemy również o tym, iż za młodzież podczas wypoczynku odpowiedzialna jest kadra wychowawców. 
Z tego powodu zatrudniamy tylko zaufany personel z odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycjami. 

Wypoczynek z naszym biurem to pewność przygód, dobrej zabawy i nowych odkryć. Pozwólcie porwać się w wir nowych przeżyć i doświadczeń. 
Podążając za maksymą Hansa Christiana Andersena „Podróżować to żyć”, żyjcie pełną piersią podczas podróży z BT TURYSTA. 

Zespół Turysta
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GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY - 50 zł
Gwarancja niezmienności ceny oznacza, że Klientów, którzy z niej skorzystają nie obejmą żadne ewentualne podwyżki ceny, w tym związane 

ze wzrostem kursów walut lub wzrostem ceny paliwa. Przy zakupie do 15.04.2014 – GRATIS!!!

GWARANCJA ZWROTU KOSZTÓW 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się może wydarzyć przed wyjazdem na wakacje. Różne nieprzewidziane przypadki mogą zmusić uczestnika 

do rezygnacji z wyjazdu. Przed ponoszeniem kosztów rezygnacji można się uchronić, wykupując Gwarancję Zwrotu Kosztów. 

Dodatkowa dopłata według poniższego:

przy cenie imprezy do 1500 zł - 45 zł
przy cenie imprezy od 1501 zł do 2000 zł - 60 zł

przy cenie imprezy od 2001 zł -75 zł

PROMOCJE WCZESNA REZERWACJA
Przy zakupie do dnia: 15.04.2014 uczestnicy otrzymują rabat w wysokości 100 zł.

W GRUPIE TANIEJ
Zbierz grupę minimum 5 znajomych i wyjedź taniej na wakacje. Każda z zapisanych osób otrzyma rabat w wysokości 50 zł.

STAŁY KLIENT
Klienci, którzy wyjeżdżają z nami po raz trzeci otrzymują rabat w wysokości 50 zł oraz Gwarancję Niezmienności Ceny GRATIS!

Szczegółowe warunki GWARANCJI i PROMOCJI dostępne są na stronie www.eturysta.pl

MAX BAGAŻ
Do autokaru można wziąć 1 bagaż główny i bagaż podręczny. Bagaż główny nie może przekraczać wagi 20 kg oraz łącznych wymiarów 

190 cm (wys. + szer. + dł.).

CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY 

608 197 685
Telefon alarmowy uruchomiony jest na czas realizacji naszych obozów i kolonii od dnia 28.06.2014 do 31.08.2014. 
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„MOJE WAKACJE Z TURYSTĄ”
Zarezerwuj dowolny wyjazd z naszego aktualnego katalogu, a po powrocie dostarcz nam 3 zdjęcia wraz z tytułem i opisem oraz imieniem i nazwiskiem 

autora. W opisie oczekujemy znaleźć informacje (poważne i/lub żartobliwe) o tym, gdzie zrobiono zdjęcie i dlaczego autor jest zadowolony,
że właśnie tu był.

Na Wasze fotografie czekamy do 14.09.2014 r.

Najlepsze fotografie ukażą się w kolejnej edycji naszego katalogu, a dodatkowo w konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce: Voucher o wartości 500 zł 
II miejsce: Voucher o wartości 300 zł
III miejsce: Voucher o wartości 100 zł

oraz 2 nagrody pocieszenia w postaci gadżetów turystycznych.

Voucher ważny jest przez 1 rok i można go wykorzystać przy zakupie ofert z naszych katalogów w wybranym przez siebie, dowolnym terminie.

Regulamin konkursu i szczegóły dostępne są na: 
www.eturysta.pl 

oraz na stronie Turysty na facebook’u.

www.facebook.com/B.T.TURYSTA



BOŚNIA I HERCEGOWINA NEUM + JEZIORA PLITVICKIE

NEUM - leży na wąskim 20 km pasie wybrzeża należącego do Hercegowiny i dzielącym na połowę wybrzeże chorwackie. Neum to tętniąca życiem, choć niewielka miejscowość 
przycupnięta na stromym zboczu. To jedyne miasto Bośni i Hercegowiny, które posiada dostęp do morza. Zwarta zabudowa Neum sprawia, że wszędzie jest tu blisko: na zakupy, 
do restauracji, do kawiarni, na plażę. Blisko stąd także na półwysep Pelješac skąd można udać się promem na wyspę Korčulę, do Dubrovnika (ok. 70 km) i Međugorje (ok. 60 km), 
dzięki czemu Neum jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania okolicznych miejscowości.

HOTEL ZENIT *** - nowoczesny obiekt, położony nad samym morzem, przy 
plaży, w otoczeniu zieleni. Miejsce gwarne i pełne życia. Plaża publiczna, 
długa, wydzielona część dla gości hotelu, piaszczysto-żwirkowa, platformy 
i skałki, mały pomost, zalecane obuwie ochronne, ok. 50 m od hotelu, zejście schodami 
lub windą Hotel oferuje 3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Kazdy pokój 
ma ok. 20 m², pokoje zadbane, łazienka (wanna lub prysznic, wc), telewizja 
satelitarna, telefon. Hotelowa restauracja serwuje wyśmienite, urozmaicone posiłki. 
Do dyspozycji uczestników: kryty basen ze słodką wodą (wymiary: 25mx12m), 
restauracja, kawiarnia, bar kawowy, cukiernia, piekarnia, sala TV, korty tenisowe, 
kompleks boisk sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), bilard, siłownia, sauna, 
codzienne animacje i dyskoteki.

Wycieczka autokarowa do Dubrownika jednego z najpiękniejszych miast 
na świecie, wpisanego na listę UNESCO. Spacer z przewodnikiem urokliwymi uliczkami 
starego miasta w trakcie którego poznamy jego historię. W programie wizyta 
w klasztorze franciszkanów wraz ze słynną apteką, zwiedzanie również Katedry 
ze skarbcem - ok. 25 Euro.
Wycieczka autokarowa do Splitu i Trogiru - Split drugie co do wielkości miasto 
w Chorwacji, położone w rejonie Dalmacji. Spacer po Rivie - nadmorskiej promenadzie 
obsadzonej palmami. Malowniczy port, kafejki i restauracje. Zwiedzimy: Pałac 
Dioklecjana (siedzibę rzymskiego cesarza, a później miejsce ucieczki dla uchodźców), 
Mauzoleum Rzymskie, Katedrę św. Dujama, pierwotny ratusz miejski oraz targ. Trogir 
mieści się na niedużej wysepce między stałym lądem, a wyspą Čiovo, nad zatoką Kastel. 
Zwiedzimy: bulwar przyportowy, z którego widoczny jest kamienny most na wyspę Čiovo, 
Bramę Morską z XVI w, konwent św. Mikołaja, plac Jana Pawła II pełen kafejek 
i restauracji, katedra św. Wawrzyńca, pałac Ćipiko, ratusz, wieżę zegarową i loggię 
miejską z przełomu XIV i XV w - ok. 25 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. 
Po drodze dłuższe postoje na toaletę oraz posiłki, nocny przejazd.
Dzień 2
Przyjazd do Neum w godzinach popołudniowych, zakwatrowanie w hotelu. 
Sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu. 
Wyjazd z Neum, przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Po zwiedzaniu 
gorący posiłek, a następnie wyjazd w drogę do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy, 
nocny przejazd.
Dzień 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich perły chorwackiej wpisanej 
na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. 16 jezior położonych tarasowo, 
połączonych ze sobą 92 wodospadami, turkusowa woda i ryby witające turystów. 
Świeże powietrze i natura, która sama ustala tutaj „zasady gry” co roku zmieniając wygląd 
Parku Narodowego. Rejs stateczkiem po drugim co do wielkości jeziorze i zjazd specjalną 
kolejką uczynią z wycieczki prawdziwą przyjemność. Dla wszystkich tych, którzy potrafią 
docenić dzień spędzony z naturą jest to wspaniałe przeżycie.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym (dla chętnych 
nauka podstaw pływania), animacje wodne na basenie oraz animacje w hotelu, dyskoteki 
w hotelu, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

16.07 - 26.07.2014 - 1895 zł
24.07 - 03.08.2014 - 1895 zł
02.08 - 14.08.2014 - 1895 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 15 euro - wstęp do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, 
6 euro - posiłek po zwiedzaniu Jezior Plitwickich,  wyjazdu z poszczególnych miast 
(patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
w Neum), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, 
ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE ADRIATYCKIE

HOTEL ZENIT ***

12 - 18 LAT
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BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKIBUDAPESZT + HAJDUSZOBOSZLO

ZŁOTE PIASKI - perła czarnomorskiego wybrzeża. Najbardziej popularny kurort, słynący ze skąpanej w słońcu złocistej 3,5 km plaży sięgającej do 100 m szerokości. Położone na niej 
zjeżdżalnie wodne i bezpłatne baseny o fantazyjnych kształtach przyciągają zarówno amatorów zabaw, jak i wodnego relaksu. Na miłośników sportów czeka 10 kortów tenisowych, 
kręgielnie, boiska do siatkówki i koszykówki, mini-golf, ścieżki rowerowe, stadniny koni, jachty, szkoła nurkowania, a w pobliżu znajduje się ogromny park wodny. Walory tego miejsca 
to spokój, gorące morze, piękny stary las podchodzący aż do plaży, lecznicze źródła mineralne i kompleksy balneologiczne.

HOTEL DANA PALACE *** - Hotel znajduje się w centralnej części Złotych 
Piasków, w  odległości 350 m od plaży. Działa jako ośrodek młodzieżowy. 
W hotelu: restauracja, basen na wolnym powietrzu, bar przy basenie, lobby bar, 
plac zabaw dla dzieci, sauna, masaż, kantor. Pokoje 4-osobowe. W pokoju: balkon, 
WC/prysznic, TV, mini bar, klimatyzacja. Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja 
- bufet. W hotelu prowadzony jest program animacyjny (od poniedziałku do soboty: 
aerobik wodny, program sportowy, gry elektroniczne, dyskoteki przy basenie. Program 
prowadzony przez animatorów hotelowych). W hotelu znajduje się gabinet lekarski.

Wycieczka autokarowa do Warny - Park Nadmorski, Nadmorskie Łaźnie, Opera, 
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, zakupy - cena 20 Euro.
Pobyt w Parku Wodnym w Złotych Piaskach - jeden z najpiękniejszych parków 
wodnych w Europie wschodniej. Potężne rury wodne, zjeżdżalnie m. in. Kamikadze oraz 
sztuczna rzeka ze spływem pontonowym - cena ok. 16 Euro.
Wycieczka do Neseberu - zabytkowego, bajecznego miasteczka położonego 
na skalistym półwyspie. Neseber wpisany został na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Do dzisiejszych czasów zachowało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich 
oraz elementów charakterystycznych dla budownictwa czarnomorskiego. W mieście 
znajduje się sieć wąskich, krętych uliczek, które stwarzają niepowtarzalny nastrój 
minionej epoki - cena 25 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację, 
na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd na Węgry w godz. rannych. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. 
Po zwiedzaniu kolacja, a następnie wyjazd z Budapesztu do Bułgarii (nocny przejazd).
Dzień 3
Około południa przyjazd do Bułgarii do Złotych Piasków. Obiad. Zakwaterowanie w hotelu, 
sprawy organizacyjne, Kolacja, nocleg. 
Dzień 4 - 10
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 11 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu, ostatnie 
pożegnanie ze Złotymi Piaskami. Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Bułgarii, 
przejazd przez Rumunię na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 12
W godzinach rannych przyjazd na Węgry. 9 godzinny pobyt na basenach termalnych 
w Hajduszoboszlo. Po zabawie kolacja, następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski 
(nocny przejazd).
Dzień 13 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem - Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, 
Plac Św. Trójcy, Baszta Rybacka, Bazylika Św. Stefana, Parlament, Wzgórze Gellerta.
9 godzinny pobyt na basenach termalnych w Hajduszoboszlo na pow. 30 ha 
znajduje się 13 różnego rodzaju basenów m.in. ze sztucznymi falami, z wodą „szampańską” 
- musującą, baseny dla dzieci, sportowe, termalne itp. oraz wiele urządzeń 
rekreacyjnych. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym (dla chętnych 
nauka podstaw pływania), animacje wodne na basenie oraz animacje w hotelu, wyjścia 
do dyskotek w mieście (dodatkowo płatne), dyskoteki w hotelu, spacery po najbliższej 
okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

17.07 - 29.07.2014 - 1715 zł
25.07 - 06.08.2014 - 1715 zł
02.08 - 14.08.2014 - 1715 zł
10.08 - 22.08.2014 - 1715 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 2400 Ft - bilet wstępu na Baseny Termalne w Hajduszoboszlo 
oraz bilety na metro w Budapeszcie, 15 Euro - posiłki podczas podróży (2 obiady 
po zwiedzaniu Budapesztu i po pobycie na basenach termalnych w Haduszoboszlo), 
wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
w Bułgarii), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ dodatkowy obiad + suchy prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, 
medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, 
program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE CZARNOMORSKIE

HOTEL DANA PALACE ***

13 - 18 LAT
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BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI BUDAPESZT + AQUAPARK AQUAPOLIS + HAJDUSZOBOSZLO

ZŁOTE PIASKI - perła czarnomorskiego wybrzeża. Najbardziej popularny kurort, słynący ze skąpanej w słońcu złocistej 3,5 km plaży sięgającej do 100 m szerokości. Położone na niej 
zjeżdżalnie wodne i bezpłatne baseny o fantazyjnych kształtach przyciągają zarówno amatorów zabaw, jak i wodnego relaksu. Na miłośników sportów czeka 10 kortów tenisowych, 
kręgielnie, boiska do siatkówki i koszykówki, mini-golf, ścieżki rowerowe, stadniny koni, jachty, szkoła nurkowania, a w pobliżu znajduje się ogromny park wodny. Walory tego miejsca 
to spokój, gorące morze, piękny stary las podchodzący aż do plaży, lecznicze źródła mineralne i kompleksy balneologiczne.

HOTEL ZORA ** - położony jest wśród zieleni parku w północnej, górnej części kurortu, 
ok. 400 m od piaszczystej plaży (zejście schodkami pomiędzy hotelami) oraz nadmorskich 
deptaków z licznymi tawernami, restauracjami i klubami, ok. 600 m od nowoczesnego 
Aqua Parku. Jest to obiekt 2-piętrowy składający się z dwóch skrzydeł, zmodernizowany 
w 2007 roku. Do dyspozycji gości w hotelu znajdują się: przestronny hol recepcyjny, lobby 
bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji, kącik internetowy, 
basen, mini fitness, sauna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci. W hotelu jest 160 standar-
dowo urządzonych 3-osobowych pokoi z łazienką (WC, prysznic), większość z balkonem. 

Wycieczka autokarowa do Warny - Park Nadmorski, Nadmorskie Łaźnie, Opera, 
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Delfinarium, zakupy - 20 Euro.
Wycieczka autokarowa Bałczik i Kaliakra - Przejazd autokarem wzdłuż wybrzeża 
Morza Czarnego w kierunku Bałcziku (zwanego Białym Miastem), którego cechą 
charakterystyczną są wspaniałe skały wapienne. Zwiedzamy: Ogród Botaniczny (z ponad 
3 tysiącami gatunków roślin), stanowiącym imitację labiryntu Minosa, Pałacu królowej 
rumuńskiej Marii wraz z ekspozycją ikon oraz Rosarium, gdzie można podziwiać kolekcję 
egzotycznych kaktusów sprowadzanych z różnych zakątków świata. Przejazd na 
przylądek Kaliakra, gdzie będzie można podziwiać zabyki architektury bizantyjskiej oraz 
florę i faunę Bułgarii - 20 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację, 
na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd na Węgry w godz. rannych. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. 
Po zwiedzaniu kolacja, a następnie wyjazd z Budapesztu do Bułgarii (nocny przejazd).
Dzień 3
Około południa przyjazd do Bułgarii do Złotych Piasków. Obiad. Zakwaterowanie w hotelu, 
sprawy organizacyjne, Kolacja, nocleg.  
Dzień 4 – 11
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 12
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu, ostatnie 
pożegnanie ze Złotymi Piaskami. Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Bułgarii, 
przejazd przez Rumunię na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 13
W godzinach rannych przyjazd na Węgry. 9 godzinny pobyt na basenach termalnych 
w Hajduszoboszlo. Po zabawie kolacja i wyjazd w drogę powrotną do Polski (nocny 
przejazd).
Dzień 14
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 
 

Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem - Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, 
Plac Św. Trójcy, Baszta Rybacka, Bazylika Św. Stefana, Parlament, Wzgórze Gelerta. 
Pobyt w Parku Wodnym Aquapolis w Złotych Piaskach - jeden z najpiękniejszych 
parków wodnych w Europie wschodniej. Potężne rury wodne, zjeżdżalnie, Kamikadze, 
sztuczna rzeka ze spływem pontonowym.
9 godzinny pobyt na basenach termalnych w Hajduszoboszlo na pow. 
30 ha znajduje się 13 różnego rodzaju basenów m.in. ze sztucznymi falami, 
z wodą „szampańską” - musującą, baseny dla dzieci, sportowe, termalne itp. oraz wiele 
urządzeń rekreacyjnych. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym (dla chętnych 
nauka podstaw pływania), animacje wodne na basenie oraz animacje w hotelu, wyjścia 
do dyskotek w mieście (dodatkowo płatne), dyskoteki w hotelu, spacery po najbliższej 
okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

29.06 - 12.07.2014 - 1670 zł
08.07 - 21.07.2014 - 1670 zł
17.07 - 30.07.2014 - 1670 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 2400 Ft - bilet wstępu na Baseny Termalne w Hajduszoboszlo 
oraz bilety na metro w Budapeszcie, 15 Euro - posiłki podczas podróży (2 obiady 
po zwiedzaniu Budapesztu i po pobycie na basenach termalnych w Hajduszoboszlo), 
wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
16 Euro - bilet wstępu do Aquaparku Aquapolis w Złotych Piaskach, wycieczek 
fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (9 noclegów 
w Bułgarii), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ dodatkowy obiad + suchy prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, 
medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, 
program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE CZARNOMORSKIE

HOTEL ZORA ***

13 - 18 LAT
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CHORWACJA - CRIKVENICAJEZIORA PLITVICKIE

CRIKVENICA - perła chorwackiej riwiery - to niewielkie miasteczko, położone na chorwackim wybrzeżu około 35 km od Rijeki. Jest jednym z najstarszych kurortów w basenie 
Morza Śródziemnego i zapewnia turystom ponad 2500 słonecznych godzin w ciągu roku. Wraz z pobliską miejscowością Selce stanowi ważny punkt na turystycznej mapie Chorwacji. 
Latem jest tutaj szczególnie żywo - kawiarnie pełne są gwaru i głośnej muzyki, a lubiane są także liczne imprezy kulturalne, dzięki którym można poznać zwyczaje tego regionu. 
Polecamy także organizowane rewie mody, koncerty i przedstawienia.

PAWILONY OMORIKA ** -  znajdują się w lesie sosnowym, w odległości 150 m od 
morza (droga asfaltowa). Składają się z trzech pawilonów, w każdym do dyspozycji jest 
27 pokoi (24 trzyosobowe i 3 dwuosobowe). Pokoje z balkonami i łazienkami, większość
z widokiem w stronę morza. Stołówka znajduje się w innym pawilonie w odległości 
40 m od zakwaterowania. Plaża, która znajduje się 150 m od pawilonów jest żwirowa, 
z łagodnym dostępem do morza. Na plaży są dwie kawiarnie z tarasami. Istnieje również 
możliwość wynajęcia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne) lub sprzętu do plażowania 
(parasole, leżaki). Wzdłuż wybrzeża prowadzi promenada, którą dochodzi się do centrum 
Crikvenicy w 20 min. Wzdłuż promenady znajdują się kawiarnie, lodziarnie, piekarnie, 
stoiska, stragany itp. Naprzeciwko pawilonów znajduje się adrenalina park z paintballem, 
wspinaniem i rożnymi innymi ciekawostkami. Niedaleko ośrodka (5 min) znajduje 
się prywatne centrum sportowe z boiskiem piaszczystym, na którym można grać 
w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną itp. 

Dzień 1 
Wyjazd w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. 
Po drodze dłuższe postoje na toaletę oraz posiłki, nocny przejazd.
Dzień 2
Przyjazd do Crikvenicy w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, obiad. 
Sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu. 
Wyjazd z Neum, przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Po zwiedzaniu 
gorący posiłek, a następnie wyjazd w drogę do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy, 
nocny przejazd.
Dzień 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Crikvenicy - Klasztor zakonu Paulinów, wraz z przylegającym 
do niego kościołem Błogosławionej Dziewicy Marii, Zwiedzanie Kotoru. To najstarsza 
dzielnica Crikvenicy, Wielu wrażeń dostarczają umieszczone w Kotorze stanowiska 
archeologiczne, jak również pozostałości średniowiecznych zabudowań. Można tam 
również zwiedzić ślady obwarowań miejskich oraz ruiny średniowiecznego kościoła.
Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich - zwiedzanie16 tarasowo 
ułożonych jezior połączonych ze sobą 92 wodospadami, niezliczone strumyki 
i strumienie, potoki oraz rzeczki, stawy i dzikie rozlewiska. Dwa największe jeziora 
- Kozjak i Proscansko zajmują prawie dwie trzecie wodnego obszaru parku, przejazd 
stateczkiem.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, wyjścia do dyskotek w mieście (dodatkowo 
płatne), dyskoteki w hotelu Dramalj, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy 
z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu,
gry i zabawy integracyjne.

24.07 - 03.08.2014 - 1695 zł
07.08 - 17.08.2014 - 1695 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 15 euro - wstęp do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, 
6 euro - posiłek po zwiedzaniu Jezior Plitwickich, wyjazdu z poszczególnych miast 
(patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
w Chorwacji), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika 
i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

ZATOKA KVARNERSKA

PAWILONY OMORIKA**

Wycieczka autokarowa na Wyspę Krk - zwiedzanie najciekawszych miasteczek 
wyspy” miasteczko Krk - stolicę wyspy. Doświadczysz starożytną Chorwację w całej jej 
wspaniałości: Plac Kamplin, Kasztel Fronkopański oraz Plac “Vela Placa” pełen kawiarni 
i restauracji gdzie zwiedzający mogą sie degustować smakiem różnorodnych potraw. 
Następnie przejedziemy zatoka Punat z wysepką Koszliun, na której znajduje się klasztor 
franciszkanów. Na koniec udamy się na odpoczynek w miejscowości Baška, 
w której  znajdują się jedne z największych i najpiękniejszych plaż na świecie - 20 Euro.
Rejs statkiem do Vrbenika na Wyspie Krk Vrbnik to nadmorskie miasteczko malo-
wniczo położone na szczycie skalistego klifu, skąd roztacza się piękna panorama gór. 
Jest to bez wątpienia wyspiarska stolica wina. Przechadzając się labiryntem wąskich 
uliczek zobaczymy: najwęższą uliczkę Europy, przydomowe winiarnie, oraz leniwe koty 
wylegujące się na pełnych uroku dziedzińcach. W samym mieście nie ma wiele 
zabytków, lecz jest „to coś” - klimat, ciasne uliczki i unoszący się w powietrzu swoisty 
zapach „produkcji wina” - 18 Euro.

10 - 13 LAT

14 - 18 LAT
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CHORWACJA - KARLOBAG JEZIORA PLITVICKIE

KARLOBAG - to chorwacka miejscowość w Dalmacji, u podnóża masywu górskiego Velebit, z widokiem na wyspę Pag. Jest świetnym miejscem wypadowym na wycieczki do Zadaru, 
Parku Narodowego Plitwickie Jeziora czy na pobliskie wyspy. W samym Karlobagu warto zobaczyć XIII-wieczną Forticę, a także klasztor Kapucynów z kościołem św. Jakuba z 1711r. 
Czyste morze i wyjątkowy klimat miasteczka gwarantują Państwu wspaniały wypoczynek. Spędzający tu urlop goście cenią Karlobag głównie za różnorodność tutejszego krajobrazu, od 
morskiego po górski. Szczególnie we wnętrzu lądu okolice Karlobag świetnie nadają się na piesze wędrówki. W drodze można podziwiać piękne widoki na Zatokę Kvarner oraz Dalmację.

HOTEL ZAGREB *** -  położony jest na wybrzeżu adriatyckim, u podnóża gór Velebit, 
w bliskim sąsiedztwie skalistej plaży. W hotelu znajdują się pokoje dwu, trzy 
i  czteroosobowe. W każdym pokoju jest łazienka z prysznicem, balkon, klimatyzacja,
lodówka i telefon. Ponadto w obiekcie znajdują się: sklep z  pamiątkami, sala 
telewizyjna, sala konferencyjna, restauracja w formie bufetu, kawiarnia, siłownia, 
sauna, kryty basen, jacuzzi, sala do gry w ping - ponga, dyskoteka oraz taras 
na świeżym powietrzu, gdzie można miło spędzić wieczór przy muzyce granej „na żywo”. 
Na terenie hotelu są boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i kort tenisowy 
oraz basen na świeżym powietrzu.

Dzień 1 
Wyjazd w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. 
Po drodze dłuższe postoje na toaletę oraz posiłki, nocny przejazd.
Dzień 2
Przyjazd do Karlobagu w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, obiad. 
Sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie 
z hotelu. Wyjazd z Neum, przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich. 
Po zwiedzaniu gorący posiłek, a nastę nie wyjazd w drogę do Polski przez Słowenię, 
Austrię, Czechy, nocny przejazd.
Dzień 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich - perły chorwackiej 
wpisanej na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. 16 jezior położonych 
tarasowo, połączonych ze sobą 92 wodospadami, turkusowa woda i ryby witające 
turystów. Świeże powietrze i natura, która sama ustala tutaj „zasady gry” co roku 
zmieniając wygląd Parku Narodowego. Rejs stateczkiem po drugim co do wielkości 
jeziorze i zjazd specjalną kolejką uczynią z wycieczki prawdziwą przyjemność. 
Dla wszystkich tych, którzy potrafią docenić dzień spędzony z naturą jest to wspaniałe 
przeżycie. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym - dla chętnych 
nauka podstaw pływania, dyskoteki w hotelu, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe 
na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

09.07 - 19.07.2014 - 1880 zł
17.07 - 27.07.2014 - 1880 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 15 euro - wstęp do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, 
6 euro - posiłek po zwiedzaniu Jezior Plitwickich,  wyjazdu z poszczególnych miast 
(patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
w Chorwacji), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika 
i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE ADRIATYCKIE

HOTEL ZAGREB***

10 - 13 LAT

Wycieczka autokarowa do Splitu i Trogiru - Split drugie co do wielkości miasto 
w Chorwacji, położone w rejonie Dalmacji. Spacer po Rivie - nadmorskiej promenadzie 
obsadzonej palmami. Malowniczy port, kafejki i restauracje. Zwiedzimy: Pałac 
Dioklecjana (siedzibę rzymskiego cesarza, a później miejsce ucieczki dla uchodźców), 
Mauzoleum Rzymskie, Katedrę św. Dujama, pierwotny ratusz miejski oraz targ. Trogir 
mieści się na niedużej wysepce między stałym lądem, a wyspą Čiovo, nad zatoką Kastel. 
Zwiedzimy: bulwar przyportowy, z którego widoczny jest kamienny most na wyspę Čiovo, 
Bramę Morską z XVI w, konwent św. Mikołaja, plac Jana Pawła II pełen kafejek 
i restauracji, katedra św. Wawrzyńca, pałac Ćipiko, ratusz, wieżę zegarową i loggię 
miejską z przełomu XIV i XV w - 25 Euro.
Wycieczka autokarowa do Parku Narodowego KRKA - park narodowy w Chorwacji, 
położony niedaleko miasta Szybenik .Park został założony w roku 1985 w środkowym 
i dolnym biegu rzeki Krka. Na terenie parku rzeka tworzy wodospady, kaskady 
oraz bystrzyny. Zwiedzanie parku z przewodnikiem oraz plażowanie i kąpiele - 25 Euro.
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14 - 18 LAT

10 - 13 LAT

14 - 18 LAT

SALONIKI + BUDAPESZT 
+ BASENY TERMALNE NA WYSPIE MAŁGORZATY



GRECJA - NEOS PANTELEIMONASSALONIKI + BUDAPESZT 
+ BASENY TERMALNE NA WYSPIE MAŁGORZATY

NEOS PANTELEIMONAS - Niewielkie, turystyczne miasteczko położone na Riwierze Olimpijskiej, niezwykle kameralne i spokojne. Piękna piaszczysta plaża, czyste, błękitne morze, 
w pobliżu ruiny zamku w Platamonas (ok. 2 km). Atrakcyjne połączenie gór, morza i typowej, śródziemnomorskiej atmosfery oraz kuchni. Starsza części miejscowości położona 
jest nieco wyżej. Doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek.

HOTEL SAN PANTELEIMON *** -  usytuowany jest w centrum miejscowości Neos Pante-
leimonas, w odległości 100 metrów od plaży. Obiekt ten oferuje restaurację, basen, a także 
klimatyzowane pokoje i apartamenty z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu 
oraz umeblowanym balkonem, z którego roztacza się widok na Morze Egejskie, górę Olimp 
lub ogród. Wszystkie pokoje 3,4,5-osobowe w rodzinnym hotelu San Panteleimon odznaczają 
się nowoczesnym wystrojem, zaś ich wyposażenie obejmuje telewizor z płaskim ekranem 
i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz lodówkę. W barze przekąskowym oferowane 
są lekkie posiłki i napoje. Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni lokalnej i między-
narodowej. Goście mogą zrelaksować się przy basenie, korzystając z dostępnych leżaków
 i parasoli – za odpłatnością 3 Euro/os/dz. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw. 
Od zamku Platamonas dzieli obiekt odległość zaledwie 2 km. Malownicza górska miejscowość 
Palaios Panteleimonas oddalona jest o 3 km od hotelu. Odległość od miejscowości 
Platamonas wynosi 5 km, zaś od miejscowości Paralia Katerinis – 30 km

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację, 
na Węgry (nocny przejazd)
Dzień 2
Przyjazd na Węgry w godz. rannych. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. 
Po zwiedzaniu kolacja, a następnie wyjazd z Budapesztu do Grecji (nocny przejazd).
Dzień 3
Przyjazd do Grecji do Salonik w godzinach rannych - 2 godzinne zwiedzanie Salonik 
z przewodnikiem. Po zwiedzaniu przejazd do Leptokarii. Zakwaterowanie w hotelu, 
sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg 
Dzień 4 - 11
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 12
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie z hotelu, 
ostatnie pożegnanie z Leptokarią. Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Grecji, 
przejazd przez Serbię, Macedonię na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 13 
W godzinach rannych przyjazd na Węgry. 9 godzinny pobyt na basenach termalnych 
na Wyspie Małgorzaty. Po zabawie kolacja, następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski 
(nocny przejazd). 
Dzień 14
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy

Zwiedzanie Salonik z przewodnikiem - nieoficjalnej stolicy Macedonii (Biała Wieża, 
Łuk i Mauzoleum Galeriusza, Kościół Św. Dimitriusza, Rotunda, bizantyjskie 
obwarowania).
Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem - Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, 
Plac św. Trójcy, Baszty Rybackie, Parlament, Góra Gellerta, ul. Vaci – słynny węgierski 
deptak.
8 godzinny pobyt na basenach na Wyspie Małgorzaty. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym - dla chętnych 
nauka podstaw pływania, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagroda-
mi, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy 
integracyjne.

29.06 - 12.07.2014 - 1795 zł 
08.07 - 21.07.2014 - 1795 zł 
17.07 - 30.07.2014 - 1795 zł 
26.07 - 08.08.2014 - 1795 zł 
04.08 - 17.08.2014 - 1795 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 2400 Ft - bilet wstępu na Baseny Termalne na Wyspie Małgorzaty 
w Budapeszcie oraz bilety na metro w Budapeszcie, 16 Euro - posiłki podczas podróży 
(2 obiady - po zwiedzaniu Budapesztu i po pobycie na basenach termalnych  na 
Wyspie Małgorzaty), wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (9 noclegów 
w Grecji), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, 
ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

RIWIERA OLIPIJSKA

HOTEL SAN PANTELEIMON ***

10 - 13 LAT

Wycieczka autokarowa do Meteorów - Wyprawa w świat bizantyjskich monastyrów 
„zawieszonych w powietrzu”, które stanowią największą atrakcję Grecji. Przepiękna 
architektura sakralna w połączeniu ze wspaniałymi opowieściami o najpiękniejszym, 
najbogatszym Cesarstwie świata - 25 Euro.
Wycieczka autokarowa do Aten z przewodnikiem - stolicy i największego miasta 
Grecji, z  zabytkami kultury antycznej, zwiedzanie: Akropol ateński ze słynną świątynią 
Partenon, teatr Dionizosa, słupy świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, Agora grecka (miejsce 
odbywania się targów), spacer po dzielnicy Plaka, Parlament - 40 Euro.
Wycieczka autokarowa na Olimp - 10 Euro.
Rejs statkiem na Wyspę Skhiatos - 45 Euro.
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GRECJA - NEOS PANTELEIMONAS BELGRAD + SALONIKI + BUDAPESZT
+ BASENY TERMALNE NA WYSPIE MAŁGORZATY

NEOS PANTELEIMONAS - Niewielkie, turystyczne miasteczko położone na Riwierze Olimpijskiej, niezwykle kameralne i spokojne. Piękna piaszczysta plaża, czyste, błękitne morze, 
w pobliżu ruiny zamku w Platamonas (ok. 2 km). Atrakcyjne połączenie gór, morza i typowej, śródziemnomorskiej atmosfery oraz kuchni. Starsza części miejscowości położona 
jest nieco wyżej. Doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek.

HOTEL SAN PANTELEIMON *** -  usytuowany jest w centrum miejscowości Neos Pante-
leimonas, w odległości 100 metrów od plaży. Obiekt ten oferuje restaurację, basen, a także 
klimatyzowane pokoje i apartamenty z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu 
oraz umeblowanym balkonem, z którego roztacza się widok na Morze Egejskie, górę Olimp 
lub ogród. Wszystkie pokoje 3,4,5-osobowe w rodzinnym hotelu San Panteleimon odznaczają 
się nowoczesnym wystrojem, zaś ich wyposażenie obejmuje telewizor z płaskim ekranem 
i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz lodówkę. W barze przekąskowym oferowane 
są lekkie posiłki i napoje. Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni lokalnej i między-
narodowej. Goście mogą zrelaksować się przy basenie, korzystając z dostępnych leżaków
i parasoli - za odpłatnością 3 Euro/os/dz. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw. 
Od zamku Platamonas dzieli obiekt odległość zaledwie 2 km. Malownicza górska miejscowość 
Palaios Panteleimonas oddalona jest o 3 km od hotelu. Odległość od miejscowości 
Platamonas wynosi 5 km, zaś od miejscowości Paralia Katerinis - 30 km

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację i Węgry 
do Serbii (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do Belgradu w godz. przedpołudniowych - 3 godzinne zwiedzanie Belgradu 
oraz pobyt na basenach. Wieczorem kolacja, a następnie wyjazd z Belgradu do Grecji 
przez Macedonię (nocny przejazd).
Dzień 3
Przyjazd do Grecji do Salonik w godzinach rannych - 2 godzinne zwiedzanie Salonik 
z przewodnikiem. Po zwiedzaniu przejazd do Leptokarii. Zakwaterowanie w hotelu, 
sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg 
Dzień 4 - 10 lub 11
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 11 lub 12
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie z hotelu, 
ostatnie pożegnanie z Leptokarią. Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Grecji, 
przejazd przez Serbię, Macedonię na Węgry (nocny przejazd).
Dzień 12 lub 13
W godzinach rannych przyjazd na Węgry. 9 godzinny pobyt na basenach termalnych 
na Wyspie Małgorzaty. Po zabawie kolacja, następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski 
(nocny przejazd).
Dzień 13 lub 14
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy

Zwiedzanie Belgradu - Stare Miasto ze śladami architektury tureckiej potężna, 
zbudowana przez Turków Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięknym widokiem 
na Sawę i Dunaj. Bulwar Kneza Mihailova, cerkwie, meczety, bazylika Sveti Sava, wieża 
zegarowa oraz pałac księżnej Ljubicy.
Pobyt na basenach w Belgradzie.
Zwiedzanie Salonik - nieoficjalnej stolicy Macedonii (Biała Wieża, Łuk i Mauzoleum 
Galeriusza, Kościół Św. Dimitriusza, Rotunda, 
Zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, 
Baszty Rybackie, Parlament.
Pobyt na basenach na Wyspie Małgorzaty
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym - dla chętnych 
nauka podstaw pływania, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, 
zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy 
integracyjne.

04.08 - 17.08.2014 - 1785 zł
13.08 - 25.08.2014 - 1695 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 2400 Ft - bilet wstępu na Baseny Termalne na Wyspie Małgorzaty 
w Budapeszcie oraz bilety na metro w Budapeszcie, 5 euro - baseny termalne 
w Belgradzie, 18 euro - posiłki podczas podróży (2 obiady - po zwiedzaniu Belgradu 
i po pobycie na basenach termalnych na Wyspie Małgorzaty), wyjazdu z poszcze-
gólnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 lub 9 noclegów 
w Grecji), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, 
ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

RIWIERA OLIMPIJSKA

HOTEL SAN PANTELEIMON ***

10 - 13 LAT

Wycieczka autokarowa do Meteorów - Wyprawa w świat bizantyjskich monastyrów 
„zawieszonych w powietrzu”, które stanowią największą atrakcję Grecji. Przepiękna 
architektura sakralna w połączeniu ze wspaniałymi opowieściami o najpiękniejszym, 
najbogatszym Cesarstwie świata - 25 Euro.
Wycieczka autokarowa do Aten z przewodnikiem - stolicy i największego miasta 
Grecji, z  zabytkami kultury antycznej, zwiedzanie: Akropol ateński ze słynną świątynią 
Partenon, teatr Dionizosa, słupy świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, Agora grecka (miejsce 
odbywania się targów), spacer po dzielnicy Plaka, Parlament - 40 Euro.
Wycieczka autokarowa na Olimp - 10 Euro.
Rejs statkiem na Wyspę Skhiatos - 45 Euro.
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HISZPANIA - BLANESPARYŻ + GARDALAND

COSTA BRAVA - to hiszpańskie wybrzeże ciągnie się 200 kilometrowym odcinkiem na południe od granicy z Francją do Blanes. Jego nazwa pochodzi od często wiejącego tu, silnego 
północnego wiatru. Brzeg morza jest w większości stromy i skalisty, przez co trudno dostępny. Liczne zatoki z piaszczystymi plażami zakończone są urwistymi klifami. Sosnowe lasy 
często dochodzą do samego brzegu morza. BLANES to turystyczna miejscowość, oddalona ok. 6 km od Lloret de Mar. Położone jest w malowniczej scenerii: górzysty teren schodzący 
do morza i zatoka z portem jachtowym, w której cumują również stateczki turystyczne. Długa, piaszczysta plaża jest podzielona na dwie części wzniesieniem - cyplem, z którego 
rozciąga się widok na miasto i morze. Posiada długą, wysadzaną palmami, ozdobioną klombami i oczkami wodnymi promenadę, przy której znajdują się kolorowe kawiarenki, 
puby i restauracje.

HOTEL ESPLENDID *** -  Hotel położony jest ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży
i ok. 1 km od centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen + 2 małe. 
Hotel ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe (koszt wynajmu 1 kortu za godzinę 
to ok. 7 euro), kryty basen klimatyzowany, fitness club. Przez cały sezon w hotelu 
organizowane są animacje. W godzinach porannych jest to np. aerobik przy basenie lub 
aqua gym. Wieczorem np. pokaz tańca flamenco, karaoke lub wspólny taniec 
przy muzyce disco. Posiłki w hotelu podawane są w formie stołu szwedzkiego. 
Pokoje 2, 3, 4-osobowe z TV, wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę 
i są klimatyzowane. Każdy pokój z balkonem (widok na basen lub na ulicę). 
Autokar może podjechać bezpośrednio pod drzwi hotelu)

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Niemcy do Francji 
(nocny przejazd).
Dzień 2
W godzinach rannych przyjazd do Paryża i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 
Po zwiedzaniu kolacja, a następnie wyjazd do Hiszpanii (nocny przejazd).
Dzień 3
W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Blanes, zakwaterowanie, obiad, sprawy 
organizacyjne, kolacja, nocleg. 
Dzień 4 - 9
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 10 
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie z hotelu, 
ostatnie pożegnanie z Blanes. Obiad. W godz. popołudniowych wyjazd z Hiszpanii, 
przejazd przez Francję do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 11
Przyjazd w okolice Werony. Śniadanie - suchy prowiant. Całodniowy pobyt w parku 
rozrywki Gardaland we Włoszech. Kolacja, a następnie wyjazd w drogę powrotną 
do Polski (nocny przejazd).
Dzień 12
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy

Całodniowe zwiedzanie Paryża: Plac Concorde z Łukiem Triumfalnym, Pałac 
Inwalidów z Grobem Napoleona, Luwr, Wyspa La Cite z Katedrą Notre Dame i Dzielnicą 
Łacińską, Wzgórze Montmartre z Placem Pigalle i Mulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur, 
Wieza Eiffla.
Całodniowy pobyt w parku rozrywki Gardaland we Włoszech - mnóstwo różnych 
zjeżdżalni,, kolejek naziemnych i podziemnych, dużo szybkich i emocjonujących atrakcji 
na wodzie, lądzie i w powietrzu.
Wycieczka do Barcelony: Stadion Camp Nou (wstep dodatkowo płatny) - FC Barcelona 
Katedra Sagrada Familia, Park Guell, pomnik Kolumba, Wzgórze Montjuic, Rambla, 
Katedra, Plaza Sant Jaume, Port, Plac Królewski, budynki Antonio Gaudiego: Casa Mila 
i Casa Batllo, Spektakl Grających Fontann na Pl. Hiszpańskim - 30 Euro.
Wycieczka do Tossa de Mar jednej z najpiękniejszych i najpopularniejszych miejsco-
wości na Costa Brava.
Nauka podstaw hiszpańskiego.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym - dla chętnych 
nauka podstaw pływania, animacje wodne na basenie oraz animacje w hotelu, wyjścia 
do dyskotek w mieście (dodatkowo płatne), dyskoteki w hotelu, spacery po najbliższej 
okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu, gry i zabawy Integracyjne.

29.06 - 10.07.2014 - 2265 zł
06.07 - 17.07.2014 - 2265 zł
13.07 - 24.07.2014 - 2265 zł
20.07 - 31.07.2014 - 2265 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 60 euro - realizacja programu (Wieża Eiffla, metro w Paryżu, 
Gardaland, dodatkowe posiłki w Paryżu, Hiszpanii, Włoszech) wyjazdu z poszcze-
gólnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (7 noclegów 
w Hiszpanii), obowiązkową opłatę klimatyczną, wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika 
i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

HOTEL ESPLANDID ***

Pobyt w Water Word - miasteczko wodne ze zjeżdżalniami, basenami, jacuzzi - 25 Euro.
Wstęp na Stadion Camp Nou  - ok. 15 Euro.
Nauka języka hiszpańskiego - intensywny kurs 24 godz w turnusie - 15 Euro.

13www.eturysta.pl

COSTA BRAVA

13 - 18 LAT



14 www.eturysta.pl

HAJDUSZOBOSZLO - najsłynniejsze uzdrowisko węgierskie, położone we wschodniej części kraju, o specyficznym mikroklimacie i dużej ilości dni słonecznych. Największą atrakcją 
jest park zdrojowy o pow. 30 ha. Na jego terenie znajduje się 13 różnego rodzaju basenów m.in. ze sztucznymi falami, z wodą „szampańską” - musującą, baseny dla dzieci, sportowe, 
termalne itp. oraz wiele urządzeń rekreacyjnych. Na terenie przylegającym do kąpieliska znajduje się największy park wodny - Aquapark, oferujący wiele różnych atrakcji.

HOTEL THERMAL VICTORIA*** usytuowany jest na terenie prywatnego parku 
w miejscowości Hajdúszoboszló, która słynie ze źródeł termalnych. Zaledwie 600 metrów dzieli 
obiekt od kompleksu Hungarospa, a jego oferta obejmuje zaplecze spa oraz odkryty basen. 
Wszystkie pokoje dysponują balkonem lub tarasem. Zaplecze spa obejmuje biosaunę, saunę 
na podczerwień, solarium oraz siłownię. Dostępne są również różne zabiegi terapeutyczne, 
w tym hydroterapia oraz zabiegi przeciwreumatyczne. Pokoje dysponują częścią 
wypoczynkową i wyposażone są w minibar oraz telewizor. Goście znajdą w nich również 
łazienkę z suszarką do włosów i szlafrokami. Na terenie całego obiektu można korzystać 
z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Restauracja dysponuje tarasem 
i serwuje dania kuchni międzynarodowej i węgierskiej, a także zdrowe potrawy oraz posiłki 
spełniające specjalne wymagania dietetyczne. Goście mogą grać w minigolfa, koszykówkę, 
siatkówkę i ping ponga. Dla dzieci w hotelu przygotowano różne atrakcje i rozrywki, a także 
plac zabaw. 

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację na Węgry 
(nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do Hajduszoboszlo w godzinach porannych, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 10
Śniadanie. Przyjazd do Budapesztu- zwiedzanie miasta. Kolacja, a następnie wyjazd 
w drogę powrotną do Polski (nocny przejazd)..
Dzień 10 lub 11
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. Budapeszt  Stolica  Węgier, nie bez 
powodu uważana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Magiczne miasto, które warto 
odwiedzić. Leży nad rzeką  Dunaj, która dzieli go na dwie części prawobrzeżną, 
pagórkowatą Budę i lewobrzeżny, nizinny Peszt. Po stronie Budy zobaczymy: Zamek 
Królewski, Kościół Macieja - dawniej miejsce koronacji i ślubów królewskich, Baszty 
Rybackie, Wzgórze Gellerta skąd roztacza się piękna panorama miasta i niezapomniane 
widoki na Dunaj. Natomiast po stronie Pesztańskiej znajdują się: Bazylika Św. Stefana, 
Opera Narodowa, Parlament, zabytkowa Aleja Andrassy, Plac Bohaterów, Zamek 
Vajdahunyad oraz słynny deptak Vaci utca.
7 razy korzystanie z Kąpieliska w Hajdúszoboszló. Rozciągające się na 30 
hektarach zieleni kąpielisko odkryte czynne jest od 1-go maja do 30 września. 
Rokrocznie setki tysięcy wczasowiczów znajdują orzeźwienie w 13 basenach, wśród 
których wymienić należy sztuczne fale, basen z bąbelkami, brodziki i inne atrakcje.
Kąpiele na basenie hotelowym, animacje wodne na basenie, spacery po najbliższej 
okolicy,turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

30.06 - 10.07.2014 - 1360 zł
 09.07 - 19.07.2014 - 1360 zł
19.07 - 29.07.2014 - 1360 zł
29.07 - 08.08.2014 - 1360 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 9000 Ft - siedmiodniowy karnet na baseny termalne, 
8 euro - dodatkowy obiad w Budapeszcie, wyjazdu z poszczególnych miast 
(patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
na Węgrzech), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę), opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy 
i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

KĄPIELISKA TERMALNE

HOTEL THERMAL VICTORIA***

10 - 13 LAT

Wycieczka Hortobag - Debreczyn - W programie puszta, przejażdżka bryczką 
i pokazy hippiczne, zwiedzanie warsztatu ceramiki czarnej i stajni. Na terenie puszty 
założono pierwszy na Węgrzech park narodowy. W jego skład wchodzą liczne rezerwaty. 
Wśród zwierząt tu występujących przeważa dzikie ptactwo wędrowne. Ludność puszty 
zajmuje się przede wszystkim hodowlą bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, rolnictwem 
i gospodarką rybacką. W centrum puszty znajduje się zabytkowa wielka karczma, 
Muzeum Pasterskie i Etnograficzne oraz jarmark - 25 Euro.
Wstęp do Aquaparku - kompleks zjeżdżalni: czteropasmowa, dwa rodzaje 
„kamikadze”, zjeżdżalnia ślimakowa, „czarna dziura” i „szalona rzeka”. W tej ostatniej 
można się „poruszać” tylko w gumowych nadmuchiwanych pasach. Dzieci mogą 
podziwiać akcesoria świata morskiego, makiety słoni, które stoją w basenach i mogą 
bawić się na dwóch, przeznaczonych dla nich zjeżdżalniach oraz na placu zabaw, 
wyposażonym w zabawki z drewna - 2900 Ft.

14 - 18 LAT

WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO BUDAPESZT + BASENY TERMALNE



WŁOCHY - ARMIA DI TAGGIAWENECJA + SAN REMO + GARDALAND

LIGURIA - trzeci najmniejszy włoski region, sąsiaduje z Francją od zachodu, zaś z pozostałych stron jego granice stanowią Apeniny, Alpy i Morze Liguryjskie. Przyciąga miliony 
turystów. Wody Morza Liguryjskiego są ciepłe, pogoda zazwyczaj dopisuje, bogata zaś baza noclegowa sprawia, że w Ligurii naprawdę przyjemnie jest się zatrzymać. Liguria to także 
perły średniowiecznej architektury. ARMA DI TAGGIA - jest przepiękną miejscowością nadmorską na wybrzeżu liguryjskim, stolicą gminy Imperia. Posiada przepiękną historyczną 
starówkę oraz wspaniałe plaże, jest ważnym i znanym turystycznym miasteczkiem.

HOTEL EUROPA ** położony jest zaledwie ok 150 m od piaszczystej plaży, w centrum 
znanego kurortu turystycznego Arma di Taggia, oddalonego o ok 5 km od centrum 
San Remo. W obiekcie znajdują się pokoje 3 i 4-osobowe. Wszystkie pokoje wyposażone 
są w: prysznic, WC, ręczniki, TV. Do dyspozycji gości w hotelu znajdują się: restauracja, 
bar, sala telewizyjna oraz sala spotkań. Obiekt położony w otoczeniu gaju palmowego. 
W pobliżu znajduje się piękny park „Viale delle Palme”, gdzie można odpocząć i ochłodzić 
się po dniu spędzonym na plaży. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne 
są klimatyzowane. 

Wycieczka autokarowa do Genui - gotycka katedra San Lorenzo, dom Krzysztofa 
Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, Via Garibaldi z eleganckimi 
pałacami - 25 Euro
Wycieczka autokarowa na Lazurowe Wybrzeże - Księstwa Monako. 
Zwiedzanie Pałacu Książęcego i spacer po placu Pałacowym Wizyta w katedrze Saint 
Nicolas z książęcymi grobowcami z ołtarzem z czerwonego, pozłacanego orzecha. 
Spacer ulicami Monte Carlo obok znanych na całym świecie kasyn oraz toru 
wyścigowego Formuły 1, Cannes - piękne przystanie jachtowe, zatoki, Pałac Grimaldich, 
wzgórza Le Suquet i promenada biegnąca wzdłuż plaży, tereny festiwalowe, Nicea 
- Promenada Anglików Wzgórza Chateaux z niesamowitym widokiem rozciągającym 
się na całe miasto i na Morze Śródziemne - 40 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do Wenecji ok. godz. 08.00. Zwiedzanie Wenecji. Po zwiedzaniu przejazd 
na Wybrzeże Liguryjskie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 8 lub 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 9 lub 10
Śniadanie. Przyjazd w okolice Werony. Całodniowy pobyt w parku rozrywki Gardaland 
we Włoszech. Kolacja, a następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski (nocny przejazd).
Dzień 10 lub 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Wenecji - miasta położonego na licznych bagnistych wyspach (plac 
św. Marka z Bazyliką, Pałac Dożów, Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Dzwonnica, 
przejażdżka tramwajem wodnym - Vaporetto po Kanale Grande
Zwiedzanie San Remo najsłynniejszy kurort nad Morzem Liguryjskim, znany 
z festiwali, kasyna gry i targów kwiatowych. Spacer po Corso Imperatrice z egzotycznymi 
palmami i zwiedzanie Starego Miasta - La Pigna 
Pobyt w parku rozrywki Gardaland we Włoszech - mnóstwo zjeżdżalni, kolejek 
naziemnych i podziemnych, dużo szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie 
i w powietrzu.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe 
na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

26.07 - 04.08.2014 - 1870 zł
02.08 - 12.08.2014 - 1990 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 25 euro - wstęp do Gardalandu, 7 euro - rejs statkiem w Wenecji, 
8 euro - opłata klimatyczn, 8 euro - kolacja po pobycie w Gardalandzie, wyjazdu 
z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (7 lub 8 noclegów 
we Włoszech), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę), opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy
i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE LIGURYJSKIE

HOTEL EUROPA **

15www.eturysta.pl

10 - 13 LAT

14 - 18 LAT



WŁOCHY - VARAZZE WENECJA + GARDALAND

LIGURIA - trzeci najmniejszy włoski region, sąsiaduje z Francją od zachodu, zaś z pozostałych stron jego granice stanowią Apeniny, Alpy i Morze Liguryjskie. Przyciąga miliony 
turystów. Wody Morza Liguryjskiego są ciepłe, pogoda zazwyczaj dopisuje, bogata zaś baza noclegowa sprawia, że w Ligurii naprawdę przyjemnie jest się zatrzymać. Liguria to także 
perły średniowiecznej architektury. VARAZZE – miejscowość na Wybrzeżu Liguryjskim położone w odległości około 30 km na zachód od Genui i około 11 km na północny wschód 
od Savony - jest ważnym i znanym turystycznym miasteczkiem.

PARK HOTEL *** Hotel położony jest w spokojnej części miejscowości Varazze 
na  przepięknym Wybrzeżu Liguryjskim. Znajduje się zaledwie 200 metrów od  morza 
i 500 m od starego miasta oraz w pobliżu nowej przystani „Marina di Varazze”. 
Aby spełnić najwyższe oczekiwania gości, wszystkie pokoje hotelowe zapewniają komfort 
i wygodę, jakich można oczekiwać od hotelu tej klasy. Udogodnienia pokojowe obejmują 
prysznic, WC, ręczniki, suszarkę, TV, telefon, klimatyzację. Do dyspozycji gości w hotelu 
znajdują się: restauracja, bar, parking, winda, sala TV, sala spotkań, wi-fi 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Wyżywienie: Śniadania wzmocnione serwowane. 
Obiady serwowane składające się z obfitego pierwszego dania np.: zupa, makaron, 
lasagna, deser lub owoc, woda w dzbankach, chleb. Kolacje serwowane składające 
się z obfitego drugiego dania, 2 przystawek, deser lub owoc, woda w dzbankach, chleb. 

Wycieczka autokarowa na Lazurowe Wybrzeże - San Remo najsłynniejszy kurort 
nad Morzem Liguryjskim, znany z festiwali, kasyna gry i targów kwiatowych. Spacer po 
Corso Imperatrice z egzotycznymi palmami i zwiedzanie La Pigna - malowniczego 
średniowiecznego Starego Miasta. Przejazd do maleńkiego państwa na Riwierze 
Francuskiej - Księstwa Monako. Zwiedzanie Pałacu Książęcego i spacer po placu 
Pałacowym Wizyta w katedrze Saint Nicolas z książęcymi grobowcami z ołtarzem 
z czerwonego, pozłacanego orzecha. Spacer ulicami Monte Carlo obok znanych 
na całym świecie kasyn oraz toru wyścigowego Formuły 1, Cannes- piękne przystanie 
jachtowe, zatoki, Pałac Grimaldich, wzgórza Le Suquet i promenada biegnąca wzdłuż 
plaży, tereny festiwalowe, Nicea - Promenada Anglików Wzgórza Chateaux 
z niesamowitym widokiem rozciągającym się na całe miasto i na Morze Śródziemne 
- cena 40 Euro.
Wycieczka autokarowa do Genui - gotycka katedra San Lorenzo, dom Krzysztofa 
Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, Via Garibaldi z eleganckimi 
pałacami - cena 20 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do Wenecji ok. godz. 08.00. Zwiedzanie Wenecji. Po zwiedzaniu przejazd 
na Wybrzeże Liguryjskie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie. Przyjazd w okolice Werony. Całodniowy pobyt w parku rozrywki Gardaland 
we Włoszech. Kolacja, a następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski (nocny przejazd).
Dzień 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Wenecji - miasta położonego na licznych bagnistych wyspach (plac 
św. Marka z Bazyliką, Pałac Dożów,   Most  Westchnień, Wieża Zegarowa, Dzwonnica, 
przejażdżka  tramwajem wodnym - Vaporetto po Kanale Grande.
Pobyt w parku rozrywki Gardaland we Włoszech - mnóstwo zjeżdżalni, kolejek 
naziemnych i podziemnych, dużo szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, 
lądzie i w powietrzu.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, wyjścia do dyskotek w mieście (dodatkowo 
płatne), spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
Rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

16.07 - 26.07.2014 - 2070 zł
24.07 - 03.08.2014 - 2070 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 25 euro - wstęp do Gardalandu, 7 euro - rejs statkiem w Wenecji, 
8 euro - opłata klimatyczna, 8 euro - kolacja po pobycie w Gardalandzie, wyjazdu 
z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
we Włoszech), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę), opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy 
i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE LIGURYJSKIE

PARK HOTEL ***

10 - 13 LAT

16 www.eturysta.pl

14 - 18 LAT



17www.eturysta.pl

WŁOCHY - LIDO DI LICOLARZYM + MONTE CASINO + POMPEJE + NEAPOL 
+ WERONA + GARDALAND

KAMPANIA - to rejon, który rozciąga się w okolicach Neapolu i oprócz lądu należą do niego także słynne wyspy Ischia i Capri. Kampania jest znana z przepięknego środowiska 
naturalnego i przeźroczystego morza. Dzięki bardzo dogodnej pogodzie był ten obszar gęsto osiedlony już od dawny czasów i dlatego tu zachowało się mnóstwo historycznych monu-
mentów. Cały region chlubi się bardzo cennymi zabytkami - w okolicy Paestum dotrzymały się ruiny świątyni, która jest najbardziej dochowanym budynkiem greckiej sztuki budownictwa 
na włoskim lądzie. Urlop według swoich wyobrażeń spędzą tu ci, którzy niezadowolą się tylko z leniuchowaniem na plaży, ale również pragną poznawać i odkrywać stale coś nowego. 

LE ANCORE HOTEL RESORT **** - znajduje się w miejscowości Lido di Licola, 
na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego, w regionie Kampania. Położony jest w odległości 
ok. 100 m od plaży i 3 km od centrum miejscowości. Posiada pokoje 3,4 i 5 osobowe 
pokoje z łazienkami (wanna lub prysznic) i WC, wyposażonych w: TV, klimatyzację 
i ręczniki. W hotelu do dyspozycji gości znajdują się: restauracja, bar, parking, sala TV, 
basen, ogród, plaża (płatna) oraz program animacyjny (w lipcu i sierpniu).

Wycieczka na Wezuwiusz - wjazd na jeden z najbardziej znanych wulkanów 
na świecie, którego widok wpisał się trwale w wizytówkę Neapolu - 20 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przyjazd na nocleg tranzytowy 
do Czech, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie w hotelu, wyjazd przez Austrię do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 3
Przyjazd do Rzymu rano. Zwiedzanie Rzymu i Watykanu. Po zwiedzaniu przejazd 
do hotelu - okolice Rzymu, kolacja, nocleg.
Dzień 4
Śniadanie, przejazd na Monte Cassino – zwiedzanie, następnie przejazd do Pompejów 
- zwiedzanie. Po zwiedzaniu przejazd do Lido di Licola, kolacja, nocleg.
Dzień 5 -9 
Wypoczynek i realizacja programu.
Dzień 10 
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie z hotelu, 
ostatnie pożegnanie z Morzem Tyrreńskim. Obiad. W godz. wieczornych wyjazd 
z hotelu, przejazd do Werony (nocny przejazd).
Dzień 11 
Śniadanie - suchy prowiant. Zwiedzanie Werony, następnie 9 godzinny pobyt w parku 
rozrywki Gardaland we Włoszech. Po zabawie - kolacja i wyjazd w drogę powrotną 
do Polski (nocny przejazd).
Dzień 12 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie z przewodnikiem Rzymu i Watykanu - Bazylika św. Piotra, grób 
Papieża Jana Pawła II, Forum Romanum, Koloseum, Łuk Konstantyna, Schody 
Hiszpańskie, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi.
Zwiedzanie Monte Cassino - Polski Cmentarz Wojenny, Opactwo Benedyktyńskie.
Zwiedzanie Pompejów - starożytne miasto rzymskie cesarskiej prowincji Italia, które 
24 sierpnia 79 r. zniszczył wybuch Wezuwiusza. Miasto przykryła kilkumetrowa warstwa 
popiołu wulkanicznego. Wykopaliska archeologiczne.
Zwiedzanie Neapolu: starówka, spacer ulicą szopkarzy neapolitanskich, Spaccanapoli, 
obok najważniejszych Kościołów: St. Lorenzo, St. Domenico, St. Chiara i Gesù Nuovo, 
Galeria Umberto I, zamek Castel Nuovo, Teatr San Carlo, i Piazza Plebiscito, Pałac 
Palazzo Reale. promenada Neapolu obol Castel dell’Ovo i Borgo Marinaro.
Zwiedzanie Werony - Rzymski Amfiteatr Arena, Plazma de Sidnoni, Casa Capuletti 
ze słynnym Balkonem Julii, i inne.
9 godzinny pobyt w parku rozrywki Gardaland we Włoszech - mnóstwo różnych 
zjeżdżalni,, kolejek naziemnych i podziemnych, dużo szybkich i emocjonujących atrakcji 
na wodzie, lądzie i w powietrzu. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, spacery po najbliższej okolicy, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe 
na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

28.06 - 09.07.2014 - 2180 zł
04.07 - 15.07.2014 - 2180 zł 
10.07 - 21.07.2014 - 2180 zł 
16.07 - 27.07.2014 - 2180 zł 

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 25 euro - wstęp do Gardalandu, 8 euro - kolacja po pobycie 
w Gardalandzie, 7 euro - opłata za metro i słuchawki w Rzymie, 8 euro - opłata klima-
tyczna, wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów: 
6 w Hotelu Le Ancore + 2 tranzytowe), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną), opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, 
ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny i animacyjny, nagrody i upominki

Terminy

Cena zawiera Cena nie zawiera

WYBRZEŻE MORZA TYRREŃSKIEGO

LE ANCORE HOTEL RESORT ****

13 - 18 LAT



WŁOCHY - RIMINI WENECJA

RIMINI - jeden z najpopularniejszych adriatyckich Kurortów, kusi piaszczystymi, szerokimi plażami ieleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, zapełniającymi się tłumem 
wczasowiczów w porze wieczornej. Rimini to także raj dla dzieci i młodzieży kolorowe życie promenady, dyskoteki, parki rozrywki z Aquafanem i Mirabilandią na czele oraz doskonałe 
miejsce wypadowe do zwiedzania całej Italii powodują, że pobyt w Kurorcie musi być udany. 

HOTEL VILLA ITALA *** - położony jest w popularnej miejscowości Rimini w dzielnicy 
Marina Centro , jednej z najbardziej eleganckich dzielnic miasta, zaledwie 300 metrów 
od plaży.   Jest to tradycyjny i rodzinny hotel, któremu nie brakuje nowoczesnych 
udogodnień i usług wysokiej klasy. Hotel otoczony jest zielenią, co oddziela go od hałasu 
miasta, a daje relaks i spokój, by móc odpocząć od żywiołowości Rimini. W odległości 
spaceru znajdują się place zabaw, dyskoteki, kluby nocne i najważniejsze ośrodki 
tętniącego życiem miasta. W pobliżu hotelu znajdują się wszystkie środki transportu. 
W hotelu do dyspozycji gości znajdują się: recepcja, bar, parking, winda, sala telewizyjna 
oraz przytulna weranda. Przestronne i wygodne pokoje z łazienkami wyposażone są w: 
TV, WI-Fi, klimatyzację (za dodatkową opłatą) oraz telefon. Szef kuchni każdego dnia 
przygotowuje delikatne dania mięsne lub rybne z bogatym bufetem warzywnym. 
Daje nam gwarancje smacznego posiłku odpowiedniego dla każdego podniebienia.  

Wycieczka do Mirabilandii drugiego pod względem liczby odwiedzających park 
we Włoszech, zlokalizowanego na adriatyckim wybrzeżu, w Ravennie bardzo blisko 
popularnego Rimini. Na terenie parku znajdziemy  7 obszarów tematycznych, około 40 
atrakcji, a także restauracje i bary. Obok parku zajduje się Mirabilandia Beach - aquapark 
o tematyce karaibskiej, w którym do dyspozycji odwiedzających są baseny, zjeżdżalnie 
i plaże. Cena 25 euro.
Wycieczka do San Marino stolicy najstarszej republiki Europy o tej samej nazwie. 
Maleńkie Państwo San Marino założone zostało przez św. Marinusa – mnicha żyjącego 
w IV w. Republika, usytuowana na stromej Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki 
pocztowe, drużynę piłki nożnej, a nawet tysięczną armię. W tym małym kraju granice 
w najszerszym miejscu dzieli odległość 12 km. Podczas naszego spaceru na szczyty 
Monte Titano, zobaczymy m.in. stare miasto, bazylikę San Marino, przełęcz Czarownic, 
zamki obronne San Marino, które połączono murem. Cena 10 euro.
Wstępy do dyskotek - BLOW UP, CARNABY, ALTROMONDO. Cena 10 - 12 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do Rimini w godzinach południowych, zakwaterowanie w hotelu, obiad, sprawy 
organizacyjne, zapoznanie z miastem, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Wenecji - zwiedzanie miasta. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę do Polski przez Austrię, 
Słowację (nocny przejazd).
Dzień 10 lub 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Wenecji, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród podróżnych 
odwiedzających Włochy. Na cały świat rozsławiły ją przede wszystkim liczne kanały, 
po któych snują się leniwie gondole oraz brak typowych dróg. Nie można zapomnieć 
o niespotykanej architekturze, na którą składają się przede wszystkim wytworne pałace 
i zabytkowe świątynie. Z Wenecją kojarzą się również gondolierzy, romantyczne 
zachody słońca oraz  karnawał, podczas którego niezbędnym rekwizytem są  maski 
weneckie. Podczas zwiedzania zobaczymy: Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów, słynny 
Most Westchnień, Wieżę Zegarową, Dzwonnicę oraz Most Rialto. 
Zwiedzanie historycznego centrum Rimini - Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny 
amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą papieża 
Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio Malatestiano uznawany 
za arcydzieło włoskiego renesansu. Realizacja ewentualnego programu fakultatywnego.
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, wyjścia do dyskotek w mieście (dodatkowo 
płatne), spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

30.06 - 10.07.2014 - 1805 zł 
08.07 - 18.07.2014 - 1805 zł
16.07 - 26.07.2014 - 1805 zł 

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 7 euro - rejs po Kanale w Wenecji, 8 euro - opłata klimatyczna, 
wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
we Włoszech), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną), 
opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody 
i upominki

Terminy

Cena zawiera

Cena nie zawiera

RIWIERA ADRIATYCKA

HOTEL VILLA ITALA ***

15 - 18 LAT
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WŁOCHY - SAN MAURO MAREWENECJA

SAN MAURO MARE - położone jest na wschodnim wybrzeżu Italii, na Riwierze Adriatyckiej oddalona 7 km od Cesenatico i 15 km od popularnego Rimini. To bardzo spokojna 
i bezpieczna miejscowość znajdująca się pomiędzy Gatteo Mare i kilka kroków od ścisłego centrum Bellarii tętniącego życiem i oferującego swoim gościom szeroki wybór rozrywek.

HOTEL VILLA CELESTE *** - położony jest 300 m od morza, 250 m od głównego 
deptaku i 10 min spacerem od ogromnego centrum handlowego. Możliwość korzystania 
z niewielkiej bezpłatnej miejskiej plaży. Do dyspozycji w hotelu przeszklona restauracja, 
bar, holl, sala kominkowa, weranda, winda, ogromny rekreacyjny ogród z leżakami 
i stolikami do gier, hamak, huśtawki, plac zabaw dla dzieci, zacieniony parking. 
Doskonałą atrakcję zapewni świetnie położony park zabaw z torem gokartowym, mini-
golfem, trampolinami. Wszystkie pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami oraz balkonem. 
Na wyposażeniu pokoi: suszarka, ręcznik kąpielowy, TV, sejf, telefon, klimatyzacja 
(dodatkowo płatna). Doskonałe położenie zapewnia turystom możliwość korzystania 
z regularnych środków transportu do centrum Rimini przez cały dzień i noc. Hotel 
zapewnia dla chętnych codzienny transport do słynnych dyskotek w Rimini: Carnaby 
i Blow Up. Bardzo dobre wyżywienie: śniadanie - wędlina, ser, dżem lub nutella, 
3 rodzaje płatków śniadaniowych, sucharki, chleb, masło, mleko, kawa, herbata, soki. 
Obiad - pierwsze danie - makaron z sosem; drugie danie: mięso lub ryba, jarzyny 
gotowane lub sałaty sezonowe, ziemniaki lub chleb, woda. Podwieczorek: deser lub 
owoce, kolacja - zupa lub risotto lub makaron z sosem; drugie - mięso lub ryba 
lub wędliny lub omlet, ziemniaki lub chleb, woda.

Wycieczka do Mirabilandii drugiego pod względem liczby odwiedzających park 
we Włoszech, zlokalizowanego na adriatyckim wybrzeżu, w Ravennie bardzo blisko 
popularnego Rimini. Na terenie parku znajdziemy  7 obszarów tematycznych, około 40 
atrakcji, a także restauracje i bary. Obok parku zajduje się Mirabilandia Beach - aquapark 
o tematyce karaibskiej, w którym do dyspozycji odwiedzających są baseny, zjeżdżalnie 
i plaże. Cena 25 euro.
Wycieczka do San Marino stolicy najstarszej republiki Europy o tej samej nazwie. 
Maleńkie Państwo San Marino założone zostało przez św. Marinusa - mnicha żyjącego 
w IV w. Republika, usytuowana na stromej Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki 
pocztowe, drużynę piłki nożnej, a nawet tysięczną armię. W tym małym kraju granice 
w najszerszym miejscu dzieli odległość 12 km. Podczas naszego spaceru na szczyty 
Monte Titano, zobaczymy m.in. stare miasto, bazylikę San Marino, przełęcz Czarownic, 
zamki obronne San Marino, które połączono murem.Cena 10 euro.
Wyjazdy do dyskotek - BLOW UP, CARNABY, ALTROMONDO cena 10 - 12 Euro.

Dzień 1 
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch (nocny przejazd).
Dzień 2
Przyjazd do San Mauro Mare w godzinach południowych, zakwaterowanie w hotelu, 
obiad, sprawy organizacyjne, zapoznanie z miastem, kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 9
Wypoczynek i realizacja programu. 
Dzień 10
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Wenecji - zwiedzanie miasta. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę do Polski przez Austrię, 
Słowację (nocny przejazd).
Dzień 11 
Przyjazd do poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 

Zwiedzanie Wenecji - która cieszy się niezwykłą popularnością wśród podróżnych 
odwiedzających Włochy. Na cały świat rozsławiły ją przede wszystkim liczne kanały, 
po któych snują się leniwie gondole oraz brak typowych dróg. Nie można zapomnieć 
o niespotykanej architekturze, na którą składają się przede wszystkim wytworne pałace 
i zabytkowe świątynie. Z Wenecją kojarzą się również gondolierzy, romantyczne 
zachody słońca oraz  karnawał, podczas którego niezbędnym rekwizytem są  maski 
weneckie. Podczas zwiedzania zobaczymy: Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów, słynny 
Most Westchnień, Wieżę Zegarową, Dzwonnicę oraz Most Rialto. 
Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu, wyjścia do dyskotek w mieście (dodatkowo 
płatne), spacery po najbliższej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
rekreacyjne, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu, gry i zabawy integracyjne.

08.07 - 18.07.2014 - 1855 zł
16.07 - 26.07.2014 - 1855 zł
24.07 - 03.08.2014 - 1855 zł
01.08 - 11.08.2014 - 1855 zł
09.08 - 19.08.2014 - 1855 zł
17.08 - 27.08.2014 - 1855 zł

dzieci powinny posiadać ważne paszporty 
lub dowody osobiste, wycieczki fakulta-
tywne będą realizowane przy co najmniej 
25 osobach chętnych

Program ramowy

Zakwaterowanie

Fakultatywnie

Atrakcje

Uwagi

Obowiązkowo: 7 euro - rejs po Kanale w Wenecji, 8 euro - opłata klimatyczna, 
wyjazdu z poszczególnych miast (patrz rozkład jazdy)
Nieobowiązkowo: wycieczek fakultatywnych (płatne w dniu przyjazdu)

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (8 noclegów 
we Włoszech), wyżywienie (3 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną), 
opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika i pilota, ubezpieczenie NNW, KL, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny i animacyjny, nagrody 
i upominki

Terminy

Cena zawiera

Cena nie zawiera

RIWIERA ADRIATYCKA

HOTEL VILLA CELESTE ***

10 - 13 LAT

14 - 18 LAT
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KOŁOBRZEG + PARK WODNY + REJS STATKIEMŁAZY

ŁAZY to typowa miejscowość letniskowa położona nad najczystszym brzegiem Bałtyku, na mierzei pomiędzy Bałtykiem a jeziorami Jamno i Bukowo, niedaleko Kanału Jamneńskiego. 
Bezpośrednie sąsiedztwo morza i jeziora oraz rozległych lasów sosnowych nadaje tutejszemu powietrzu właściwości zdrowotne wskazane dla mieszkańców miast, szczególnie tych 
cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych. Letnicy zgodnie przyznają, że Łazy to miejscowość, gdzie dobrze rozwinięta baza turystyczna nie przysłania naturalnego, 
dziewiczego piękna przyrody nadmorskiej. Łazy posiadają rozległy odcinek piaszczystej plaży, gdzie każdy z pewnością znajdzie dla siebie dużo wolnego miejsca na rozłożenie koca 
i parawanu. Ponadto łagodne dno morskie umożliwia bezpieczną kąpiel nawet najmłodszym dzieciom.

OW BRYZA - Ośrodek zajmuje powierzchnię 2,6 hektara oddzieloną tylko ulicą Leśną 
od zalesionych wydm nadmorskich, w odległości tylko 100m od głównego wejścia 
na plażę. Ośrodek składa się z dwóch odrębnych placówek: kolonijnej i wczasowej. 
Część kolonijna to odrębny teren z trzema piętrowymi budynkami, które mieszczą 111 
pokoi 3 - osobowych z własnymi łazienkami. Do dyspozycji gości: stołówka, boiska 
do koszykówki i siatkówki, tenis, sprzęt sportowy, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill 
i ognisko, „ścieżka zdrowia”, salki telewizyjne, parking na zamkniętym terenie. 

Podczas pobytu rozkoszować się będziecie kąpielą słoneczną i morską. Czeka Was 
również wiele atrakcji min. turystycznych i rozrywkowych. W otoczeniu zadrzewionego 
kompleksu rekreacyjno - sportowego macie możliwości do realizacji swoich szalonych 
pomysłów. Wspólnie odbędziemy wycieczki po najbliższej okolicy, jak również wycieczki 
wyjazdowe i zajęcia rekreacyjno - sportowe. Przygotowaliśmy również kilka gier i zabaw 
terenowo - plenerowych. Codziennie do wyboru dyskoteki, karaoke, projekcja filmów, 
dyskoteka pod chmurką, ognisko z pieczeniem kiełbasy. Zorganizujemy dla Was między 
innymi: 
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu Nowa Starówka, Basztą 
Prochową, Akademia Rycerska, Ratusz neogotycki z XIX w. Muzeum Oręża Polskiego, 
fort Ujście z latarnią morską, port rybacki, przystań żeglugi i port Marynarki Wojennej. 
Wstęp do Parku Wodnego w Kołobrzegu - spirala zewnętrzna, zjeżdżalnia 
wewnętrzna, kilka basenów, wanna z hydromasażem, wodospady do  hydromasażu.
Rejs statkiem. 
Bursztynowa przygoda - to wypłukiwanie na sitach drobin bursztynu z poletek 
złotodajnych - poletka uprzednio zasilone są kawałkami bursztynu - ciekawa rywalizacja 
w grupach, bursztyn dzieci otrzymują na pamiątkę. Kolonijne Szanty - nauka piosenek 
i tańców żeglarskich - prezentacja przy ognisku. Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, tańca. Gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, 
piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody. Gry i zabawy integracyjne - wybory Miss 
i Mistera, śluby, randka w  ciemno, familiada, chrzest, tańce integracyjne, szansa 
na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia, neptunalia.

PROGRAM rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

WYBRZEŻE BAŁTYCKIE

OW BRYZA

7 - 12 LAT

Siatkówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi.

Obóz sportowy

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz 
wykrywaczem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, 
którego grupy otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony 
odpoczynek i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Pracka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają 
się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem patykami
Malarstwo – akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe przedmioty 
przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. Nauczysz 
się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły w projekty. 
Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - plastyczny
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13 - 16 LAT

24.07 - 03.08.2014 - 1390 zł
03.08 - 13.08.2014 - 1390 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, stroje sportowe, strój kąpielowy, 
ręcznik plażowy, klapki basenowe, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną 
kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy



ŚWINOUJŚCIE + MIĘDZYZDROJE 
+ WOLIŃSKI PARK NARODOWY 

MIĘDZYWODZIE - mała, malownicza miejscowość na Wyspie Wolin, stanowiąca idealne miejsce jako baza wypadowa do zwiedzania regionu bardzo atrakcyjnego turystycznie. 
Cechująca się wyjątkowymi walorami mikroklimatu, otoczona lasami sosnowymi i mieszanymi. Międzywodzie jako miejscowość nadmorska posiada bardzo ładną plażę. Jest ona 
oddzielona od miejscowości piaszczystą wydmą, którą porasta las sosnowy. Plaża w Międzywodziu jest naprawdę czysta i zadbana, wiec opalanie się niej jest prawdziwą przyjemnością. 
A gdy będziemy już mieli dość opalania to zawsze możemy wybrać się na smaczny posiłek, do pobliskiej restauracji.

OW. BURSZTYN - położony w odległości 150 m od plaży i własnego strzeżonego 
kąpieliska. Zajmuje rozległy ponad 2 ha teren, poprzecinany licznymi alejkami 
z ławeczkami, częściowo zalesiony, sprzyjający organizacji różnorodnych zajęć. 
Na terenie ośrodka znajdują się: boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do koszykówki, 
boisko do kometki, plac zabaw dla dzieci, wytyczone miejsce na ognisko z ławkami, stoły 
do tenisa stołowego, jeden na otwartej przestrzeni, drugi pod osłoniętą wiatą. Dysponuje 
pokojami typu studio z łazienkami w układzie 3+3 lub 2+4. Na terenie ośrodka znajdują 
się : duża stołówka z zapleczem kuchennym, sala dyskotekowa z TV i nagłośnieniem sala 
75 m2 z przeznaczeniem na różne zajęcia 3 przestronne hole z TV gabinet pielęgniarski, 
izolatki OWK „Bursztyn” jest obiektem monitorowany całodobowo i posiada sieć
internetowe wifi udostępniane dla kadry.

Podczas pobytu rozkoszować się będziecie kąpielą słoneczną i morską. Czeka Was 
również wiele atrakcji min. turystycznych i rozrywkowych. Na terenie naszego ośrodka 
rekreacyjno-wypoczynkowego macie możliwości do realizacji swoich szalonych 
pomysłów. Wspólnie odbędziemy wycieczki po najbliższej okolicy, jak również wycieczki 
wyjazdowe i zajęcia rekreacyjno - sportowe. Przygotowaliśmy również kilka gier i zabaw 
terenowo - plenerowych. Codziennie do wyboru dyskoteki, karaoke, projekcja filmów, 
dyskoteka pod chmurką, ognisko z pieczeniem kiełbasy. Zorganizujemy dla Was między 
innymi: 
Wycieczka autokarowa do Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie 
zobaczymy turkusowe jezioro, rezerwat żubrów, klify, Międzyzdrojów znanych 
z corocznego Europejskiego Festiwalu Gwiazd, gdzie przespacerujemy się promenadą 
gwiazd, i molo. Następnie przejedziemy do Świnoujścia, w którym zwiedzimy Kościół p.w. 
Chrystusa Króla, wieżę kościelną, zabytkową dzielnicę nadmorską, muszlę koncertową, 
dawny Ratusz Miejski i odbędziemy przeprawę promową. 
Całodniowa wycieczka do Centrum Słowian i Wikingów - z warsztatami archeolo-
gicznymi - zapoznajemy się z życiem ludzi sprzed tysiąca lat temu.
Rejs statkiem. 
Bursztynowa przygoda - to wypłukiwanie na sitach drobin bursztynu z poletek 
złotodajnych - poletka uprzednio zasilone są kawałkami bursztynu - ciekawa rywalizacja 
w grupach, bursztyn dzieci otrzymują na pamiątkę. Kolonijne Szanty - nauka piosenek 
i tańców żeglarskich - prezentacja przy ognisku. Turnieje, konkursy z nagrodami, 
zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, tańca. Gry sportowe 
i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, 
koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody. Gry i zabawy integracyjne - wybory Miss 
i Mistera, śluby, randka w  ciemno, familiada, chrzest, tańce integracyjne, szansa 
na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia. Neptunalia - zaślubiny z morzem, 
tzw. chrzest.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, latynoamerykańskiego, zorby, salsy, ćwiczenia 
na indywidualne występy oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE.
Capoeira uczestnicy obozu zapoznają się z wywodząca się z tradycji afrykańskiej
i brazylijskiej sztuką walki, której formy są rytmiczne i akrobatyczn. Istotą capoeiry 
są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
Warsztat aktorsko-wokalne - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia zbudowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu zbudowa-
nie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości ciała, 
gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia

Obóz aktorsko - wokalny

MIĘDZYWODZIE

WYSPA WOLIN

O.W. BURSZTYN

7- 12 LAT
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14.07 - 24.07.2014 - 1385 zł
24.07 - 03.08.2014 - 1385 zł
03.08 - 13.08.2014 - 1385 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, stroje sportowe, strój kąpielowy, 
ręcznik plażowy, klapki basenowe, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną 
kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy

13- 16 LAT

Siatkówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi.

Obóz sportowy



TRÓJMIASTO + KRYNICA MORSKA + FROMBORK

MIKOSZEWO - to wieś rybacko-turystyczna, położona po wschodniej stronie ujścia przekopu Wisły, na początku Mierzei Wiślanej. Miejscowość posiada połączenie promowe 
ze Świbnem a także szlak kolei wąskotorowej do Sztutowa i Nowego Dworu Gdańskiego. Przy samym ujściu Wisły utworzony został rezerwat „Mewia Łacha”. Sezon letni to okres, 
kiedy Mikoszewo staje się miejscem często odwiedzanym przez turystów. Bliskość miasta Gdańska to atut, dzięki któremu Mikoszewo jest wspaniałym miejscem wypadowym 
jak również dłuższy pobyt.

OW KORONA - położony jest na skraju lasu, w odległości ok. 900 metrów od morza. 
Zajmuje rozległy, zadrzewiony i ogrodzony ponad 2 hektarowy teren, na którym znajdują 
się cztery boiska- do piłki siatkowej, do kometki, do piłki nożnej, do koszykówki, par-
king na autokary i plac manewrowy podświetlany basen, wytyczone miejsce na ognisko 
z altaną i ławkami plac zabaw dla dzieci młodszych.. Pawilony murowane jednokondy-
gnacyjne po remoncie w 2012 roku. Pokoje 3 i 5 osobowe z łazienkami - łącznie na 270 
miejsc, wyposażone w stolik z krzesełkami, półki, tapczaniki, szafy ubraniowe. Stołówka 
- mieszcząca jednorazowo 200 osób, sala dyskotekowa z nagłośnieniem dla 300 osób, 
dwie sale TV oraz salka gimnastyczna. Sprzęt sportowy, gry zręcznościowe, 
gry planszowe Gabinet lekarski, cztery 2-3 osobowe izolatki z pełnymi węzłami 
sanitarnymi, sklepik. 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdańsk - Ratusz 
Głównomiejski, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, Katedra Oliwska; 
Sopot – molo, Gdynia Błyskawica, bulwar nadmorski.
Spacer aleją prezydencką - otwarta pierwsza w Polsce Aleja Prezydencka, wzdłuż, 
której umieszczono odciski dłoni wszystkich prezydentów Polski.
Wycieczka autokarowa do Krynicy Morskiej.
Rejs statkiem po Zatoce Krynica Morska - Frombork – Krynica Morska.
Zwiedzanie Fromborka z przewodnikiem - średniowieczna, gotycka katedra, dawny 
pałac biskupi (obecnie siedziba Muzeum Mikołaja Kopernika), dzwonnica zwana Wieżą 
Radziejowskiego, Wieża Kopernika, były szpital św. Ducha, Wieża wodna.
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy, dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci, turnie-
je, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, 
piosenki, tańca, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody,
gry i zabawy integracyjne - wybory Miss i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, 
chrzest, tańce integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia.

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, latynoamerykańskiego, zorby, salsy, ćwiczenia 
na indywidualne występy oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE
Capoeira uczestnicy obozu zapoznają się z wywodząca się z tradycji afrykańskiej 
i brazylijskiej sztuką walki, której formy są rytmiczne i akrobatyczn. Istotą capoeiry 
są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
Warsztat aktorsko-wokalne - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia z budowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie – nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Obóz aktorsko - wokalny

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów w 
ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

MIERZEJA WIŚLANA

OW KORONA

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - platyczny

Siatkówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi

Obóz sportowy

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Łowiecka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają się pod 
osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.
Bursztynowa przygoda - to wypłukiwanie na sitach drobin bursztynu z poletek 
złotodajnych - poletka uprzednio zasilone są kawałkami bursztynu - ciekawa rywalizacja 
w grupach, bursztyn dzieci otrzymują na pamiątkę. 

Podróżnik łowca przygód

MIKOSZEWO

7 - 12 LAT

13 - 16 LAT

28.06 - 08.07.2014 - 1270 zł
08.07 - 18.07.2014 - 1270 zł
24.07 - 03.08.2014 - 1270 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, 
stroje sportowe, strój kąpielowy, ręcznik plażo-
wy, klapki basenowe, mały plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy
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TRÓJMIASTO + KITESURFING

PUCK - Zatoka Pucka znana jest na całym świecie ze znakomitych warunków do uprawiania wielu sportów między innymi windsurfingi i kitesurfingu. Według znawców windsurfingu 
Zatoka ma kategorię A0. Wody Zatoki są na tyle spokojne, że ryzyko wypadku jest minimalne. Puck to niewielkie kaszubskie miasteczko położone na Pobrzeżu Gdańskiem, przy ujściu 
Płutnicy do Zatoki Puckiej. Dzieli je zaledwie 25 km od Trójmiasta i 40 km od Helu. Turystów do Pucka przyciągają przede wszystkim niewątpliwe walory przyrodnicze. Morski klimat, 
powietrze zawierające duże ilości jodu, czyste wody i strzeżone kąpieliska - to wszystko sprawiło, że miasto już pięć razy zdobyło tytuł „Wirtualnej Perły Pomorza”. Puck to miasteczko 
dla miłośników sportów. W Zatoce Puckiej rozwija się windsurfing i żeglarstwo. Przy plaży znajdują się boiska do siatkówki plażowej. Puck zachwyca pięknem, architekturą, ilością 
zabytków, miejsc do odpoczynku

OŚRODEK SZKOLENIOWO SPORTOWY „DELFIN” - położony w strefie ochronnej 
krajobrazu zabytkowego, w bezpośrednim sąsiedztwie portu jachtowego oraz kompleksu 
sportowego, dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek dysponuje 
148 miejscami noclegowymi w 55 pokojach 2,3,4,5-osobowych, pokojach typu studio 
(2+1) oraz czterech apartamentach. Oferuje pokoje z łazienkami z przytulnymi i jasnymi 
wnętrzami. We wszystkich pokojach jest telefon i bezprzewodowy dostęp do internetu. 
W ośrodku jest wypożyczalnia sprzętu sportowego. Ponadto przy ośrodku znajduje się: 
boisko, siłownia, sala gimnastyczna, a także wypożyczalnia sprzętu do treningów 
lub zabaw w frisbee, latająca Zośka, krykiet, boule, badminton, tenis ziemny, tenis 
stołowy, łuki, hula hop, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłkarzyki, judo, 
wspinaczka, unihokej, szachy plenerowe, dart, koszykówka, nordic walking. Boisko jest 
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Na boisku można uprawiać następujące 
dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny. 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdańsk - Ratusz 
Głównomiejski, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, Katedra Oliwska; Sopot 
- molo; Gdynia - Błyskawica, bulwar nadmorski.
Spacer aleją prezydencką - otwarta pierwsza w Polsce Aleja Prezydencka, wzdłuż, 
której umieszczono odciski dłoni wszystkich prezydentów Polski.
Rejs statkiem. 
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z piecze-
niem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, 
tańca, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody, 
gry i zabawy integracyjne - wybory Miss i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, 
chrzest, tańce integracyjne, szansa na  sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia.

PROGRAM rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
do kitesurfingu: pianki, trapezy, kapoki, kaski, latawce, deski (w przypadku obozu 
kitesurfingowego), sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny 
+ bilety wstępów, udział w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

O.S.P. DELFIN

ZATOKA PUCKA

Proponujemy obóz kitesurfingowy dla młodzieży, na którym obozowicze nauczą 
się pływać na kitesurfingu od podstaw, a w przyszłości będą mogli zostać samodzielny-
mi kitesurferami. Kitesurfing jest dziedziną dość młodą, ale bardzo szybko rozwijającą 
się i z roku na rok znajdującą coraz większe grono zwolenników. Sport ten można 
uprawiać praktycznie w każdym wieku. 
Celem obozu jest nauczenie każdego uczestnika sterowania latawcem, opanowanie 
deski i w końcu skoordynowanie latawca i  deski, co pozwala samodzielnie pływać 
na kitesurfingu i gwarantuje niezapomniane wrażenia z pływania w ślizgu i latania. 
Każdego uczestnika nauczymy jak sobie poradzić ze sprzętem, jak poradzić sobie 
w nieprzewidzianych sytuacjach i jak ich uniknąć.  Zajęcia prowadzone są w małych 
grupach, co zapewnia maksymalną intensywnośći i efektywność zajęć sportowych 
- ZAWSZE szkolimy w grupach max 4-osobowych - 6 godzin dziennie.
Na naszym obozie oferujemy Wam:
Szkolenie na najwyższym światowym poziomie wg standardów IKO (International 
Kiteboarding Organization).
Pełna i profesjonalna opieka instruktorów od momentu przyjęcia obozowicza.
Komplet najnowszego i najlepszego sprzętu do kitesurfingu (pianki, trapezy, 
kapoki, kaski, latawce, deski).
Zajęcia teoretyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, sprzętu, doboru akwenu itd.
Po naszym kursie uczestnik nauczy się pełnego, bezpiecznego i SAMODZIELNEGO 
kitesurfingu i zdobędzie całkowicie wystarczające podstawy do samodzielnych ćwiczeń 
na sprzęcie wypożyczonym lub własnym.

Obóz kitesurfingu

Siatkówka – podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi

Obóz sportowy

PUCK
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12 - 14 LAT

15 - 18 LAT

13.07.2014 - 23.07.2014 - 1365 zł 
- obóz rekreacyjny i sportowy

13.07.2014 - 23.07.2014 - 1840 zł 
- obóz kitesurfingowy

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, stroje sportowe, strój kąpielowy, 
ręcznik plażowy, klapki basenowe, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną 
kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy



WYSPA WOLIN

15 - 18 LAT

ROWY SŁOWIŃSKI PRAK NARODOWY + DOLINA SŁUPI 
+ DOLINA CHARLOTTY + AQUAPARK + REJS STATKIEM

ROWY - nadmorska miejscowość położona na zachód od jeziora Gardno, między Łebą a Ustką. W okolicy występują wybrzeża klifowe i ruchome wydmy Słowińskiego Parku 
Narodowego, które rozciągają się na wschód od miejscowości. W Rowach warto zobaczyć neoromański kościół z oryginalną dzwonnicą. Przy kościele na cmentarzu zobaczyć możemy 
groby marynarzy wielu narodowości (Szwedów, Norwegów, Francuzów, Holendrów i Hiszpanów), co wskazuje na fakt, iż przystań Rowy odwiedzana była przez statki z całego świata. 
Znaleziska archeologiczne dowodzą, że wieś była zamieszkana już w okresie prehistorycznym. Od początku swojego istnienia były osadą rybacką zamieszkiwaną przez ludność 
słowińską, spokrewnioną z Kaszubami. Okolica posiada doskonały mikroklimat. Atrakcją tej nadmorskiej miejscowości są piaszczyste wydmy, piękne lasy iglaste, czyste, nieskażone 
powietrze oraz szeroka, słoneczna plaża. Rowy stanowią punkt wejściowy do Słowińskiego Parku Narodowego. 

OW. SŁOWIŃSKA PERŁA - to idealne miejsce do wypoczynku dzieci w uzdrawiają-
cym mikroklimacie. Ośrodek położony jest w niezwykle urokliwym miejscu, w samym 
sercu Rowów, bezpośrednio przylegający do morza i promenady nadmorskiej. W skład 
obiektu wchodzi Pawilon jednopiętrowy A i B o wysokim standardzie pokoje max 4 os. 
łazienka, TV, ogrzewanie elektryczne oraz parterowy D z pokojami max 5 osobowymi 
z łazienkami i TV, centralne ogrzewanie. W Ośrodku: stołówk, 5 sal dydaktycznych, 
2 duże świetlice wielofunkcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny, sala 
dyskotekowa, sala gier, siłownia, sala telewizyjna, sala komputerowa z internetem. 
Wokół Ośrodka znajduje się 2 hektarowy park rekreacyjno-wypoczynkowy z duktami 
spacerowymi, ławeczkami, basenem kąpielowym, 2 boiskami do siatkówki, 5 boiskami 
do mini piłki nożnej, 2 boiskami do koszykówki, 4 boiskami do badmintona, 2 dużymi 
placami zabaw i 2 miejscami na ognisko. Szeroka piaszczysta plaża wręcz przynależy 
do ośrodka. W Ośrodku animator KO, instruktor sportowy, pielęgniarka, 
lekarz na wezwanie. 

Podczas pobytu rozkoszować się będziecie kąpielą słoneczną i morską. Czeka Was 
również wiele atrakcji min. turystycznych i rozrywkowych. W pobliskim parku rekre-
acyjno-wypoczynkowym macie możliwości do realizacji swoich szalonych pomysłów. 
Wspólnie odbędziemy wycieczki po najbliższej okolicy, jak również wycieczki wyjazdowe 
i zajęcia rekreacyjno - sportowe. Przygotowaliśmy również kilka gier i zabaw terenowo 
- plenerowych. Codziennie do wyboru dyskoteki, karaoke, projekcja filmów, dyskoteka 
pod chmurką, ognisko z pieczeniem kiełbasy. Zorganizujemy dla Was między innymi: 
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Parku Krajobrazowego Doliny 
Słupi oraz w Dolinę Charlotty - zwiedzanie ZOO, spacer promenadą, domek 
na wodzie, amfiteatr. 
Wstęp do Aquaparku w Redzikowie basen sportowy, basen rekreacyjny, basen 
zewnętrzny, wiry i porywy fal wodnych, bicze wodne, gejzery, leżanki do masażu, wodny 
plac zabaw, jacuzzi, zjeżdżalnia rurowa.
Wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego: zwiedzanie muzeum 
SPN w Smołdzinie połączone z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przez prelegenta 
„światło latarni” i „las” marsz po ruchomych wydmach Słowińskiego Parku Narodowego, 
latarnia morska w Czołpinie. 
Rejs statkiem. 
Bursztynowa przygoda - o wypłukiwanie na sitach drobin bursztynu z poletek 
złotodajnych - poletka uprzednio zasilone są kawałkami bursztynu - ciekawa rywalizacja 
w grupach, bursztyn dzieci otrzymują na pamiątkę. Kolonijne Szanty - nauka piosenek 
i tańców żeglarskich - prezentacja przy ognisku. Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia 
rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, tańca. Gry sportowe i zabawy 
ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, 
piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody. Gry i zabawy integracyjne - wybory Miss 
i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, chrzest, tańce integracyjne, szansa na 
sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia. Neptunalia - zaślubiny z morzem, tzw. chrzest.

PROGRAM rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

SŁOWIAŃSKI PARK NARODOWY

OW SŁOWIAŃSKA PERŁA

15 - 18 LAT

Siatkówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi.

Obóz sportowy

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Łowiecka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają się pod 
osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód
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ZATOKA PUCKA

15 - 18 LAT

18.07 - 28.07.2014 - 1390 zł
28.07 - 07.08.2014 - 1390 zł
07.08 - 17.08.2014 - 1390 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, 
stroje sportowe, strój kąpielowy, ręcznik plażo-
wy, klapki basenowe, mały plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, latynoamerykańskiego, zorby, salsy, ćwiczenia 
na indywidualne występy oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE
Capoeira uczestnicy obozu zapoznają się z wywodząca się z tradycji afrykańskiej 
i brazylijskiej sztuką walki, której formy są rytmiczne i akrobatyczn. Istotą capoeiry 
są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
Warsztat aktorsko-wokalne - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia z budowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

Obóz aktorsko - wokalny



 SZTUTOWOTRÓJMIASTO + WIOSKA INDIAŃSKA + FERMA STRUSI
+ KRYNICA MORSKA + FROMBORK

SZTUTOWO - duża wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Sztutowo na obszarze Żuław Wiślanych przy drodze wojewódzkiej nr 501. 
Wieś jest siedzibą sołectwa Sztutowo w którego skład wchodzi również miejscowość Grochowo Drugie. Miejscowość jest siedzibą gminy Sztutowo. Pomiędzy Sztutowem 
a Kątami Rybackimi znajduje się rezerwat kormoranów czarnych.

OW ALGA - Ośrodek położony jest na dużym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie 
w centralnej części Sztutowa. Oferuje łącznie 170 miejsc noclegowych, pokoje 2-6 
osobowe łazienkami i z balkonami. Na miejscu do dyspozycji gości: stołówka z dużym 
tarasem, sala konferencyjna, kręgielnia, sala gier mech. i symulatory, bilard, stół 
do tenisa stołowego, TV, sala dyskotekowa. Ponadto na terenie obiektu jest parking, 
boisko, plac zabaw i miejsce na ognisko lub grilla. Istnieje możliwość korzystania z sali 
sportowej, boiska, basenu oraz jazdy konnej. Niedaleko obiektu znajduje się przystanek 
autobusowy i kolejki wąskotorowej. Dla grup dzieci podczas pobytu turniej gry w kręgle, 
prelekcje o bursztynie z możliwością zakupu.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdańsk - Ratusz 
Głównomiejski, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, Katedra Oliwska; 
Sopot - molo; Gdynia - Błyskawica, bulwar nadmorski.
Spacer aleją prezydencką - otwarta pierwsza w Polsce Aleja Prezydencka, wzdłuż, 
której umieszczono odciski dłoni wszystkich prezydentów Polski.
Wycieczka do Indiańskiej Wioski w Jantarze - kolorowy i egzotyczny świat 
Indian północnoamerykańskich muzeum z unikalną kolekcją oryginalnego rękodzieła 
Indian z różnych regionów Indiańskiej Ameryki Północnej (kilkaset eksponatów 
- największa prywatna kolekcja w Polsce!) - kompletne tradycyjne ubiory męskie, 
kobiece i dziecięce, przedmioty codziennego użytku, broń, maski, akcesoria obrzędowe 
itp. W letnim obozowisku wśród tipi (przenośne namioty łowców bizonów z równin) 
znajduje się m.in. stylowe i kompletnie wyposażone tzw. tipi wodza.
Spotkanie z Rybakiem - to empiryczna nauka o rzemiośle rybaka oraz niezapomniana 
przygoda.
Wycieczka do Fermy Strusi i Pasieki w Jantarze - można tu obejrzeć strusie, 
dowiedzieć się o czegoś ciekawego o ich zwyczajach, zakupić wielkie strusie jaja, można 
również oglądać pszczoły w szklanych ulach, organizowane są pokazy bardzo spokojnych 
pszczół oraz degustacje pysznych miodów.
Wycieczka autokarowa do Krynicy Morskiej.
Rejs statkiem po Zatoce Krynica Morska - Frombork - Krynica Morska.
Zwiedzanie Fromborka z przewodnikiem - średniowieczna, gotycka katedra, dawny 
pałac biskupi (obecnie siedziba Muzeum Mikołaja Kopernika), dzwonnica zwana Wieżą 
Radziejowskiego, Wieża Kopernika, były szpital św. Ducha, Wieza wodna.
Turniej gry w kręgle - nauka i zawody kolonijne na profesjonalnej kręgielni.
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z piecze-
niem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, 
tańca, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody, gry 
i zabawy integracyjne - wybory Miss i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, chrzest, 
tańce integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie
Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, latynoamerykańskiego, zorby, salsy, ćwiczenia 
na indywidualne występy oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE Capoeira 
uczestnicy obozu zapoznają się z wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej 
sztuką walki, której formy są rytmiczne i akrobatyczn. Istotą capoeiry są elementy tańca 
wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
Warsztat aktorsko-wokalne - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia z budowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

Obóz aktorsko - wokalny

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - platyczny

Siatkówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali lub na boiskach 
otwartych uczestnicy obozu będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają 
się z elementami taktycznymi. W programie przewidujemy treningi z siatkówki plażowej.
Koszykówka - podczas codziennych treningów prowadzonych w hali uczestnicy obozu 
będą doskonalić technikę indywidualną oraz zapoznają się z elementami taktyki 
drużynowej, instruktor zorganizuje ćwiczenia poprawiające umiejętność rzutów do kosza.
Piłka nożna - podczas codziennych treningów uczestnicy obozu doskonalić będą 
technikę indywidualną oraz zapoznają się z podstawowymi elementami taktycznymi

Obóz sportowy
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OW ALGA

ŻUŁAWY WIŚLANE

7 - 12 LAT

13 - 16 LAT

11.07 - 21.07.2014 - 1340  zł
21.07 - 31.07.2014 - 1340 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, 
stroje sportowe, strój kąpielowy, ręcznik plażo-
wy, klapki basenowe, mały plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy



SZCZYRK BIELSKO-BIAŁA + TATRALANDIA

SZCZYRK - znana miejscowość turystyczno - wypoczynkowa słynąca przede wszystkim jako kurort i ośrodek sportów zimowych. Położony w głębokiej kotlinie otoczonej górami, 
wśród których króluje masyw Klimczoka i Skrzycznego. Główny rozwój Szczyrku nastąpił dopiero po II wojnie światowej. Wtedy to zbudowano wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne, powstały 
liczne wyciągi narciarskie i trasy turystyczne. W 1973 roku miejscowość uzyskała prawa miejskie i stała się jednym z najważniejszych ośrodków turystyczno - wypoczynkowych w kraju. 

CKR. ORLE GNIAZDO - Ośrodek - to najwyżej położony w tej części Beskidów kompleks 
hotelowy. Zapewnia profesjonalną obsługę połączoną z niezapomnianym wypoczynkiem 
i najpiękniejszym w Polsce widokiem na Skrzyczne. Kompleks budynków hotelowych 
podzielony jest na 3 części, posiadające niezależnie wejścia. Ośrodek posiada pokoje 
3,4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji gości: stoły do bilardu i ping - ponga, basen 
letni, plac zabaw dla dzieci, małpi gaj, strzeżony parking.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Bielska Białej Kościół Św. Trójcy, 
Kościół św. Stanisława, Katedra św. Mikołaja, Teatr Polski, Kamienica Pod Żabami, Ratusz
Zwiedzanie Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsko Białej - zapoznamy 
się z produkcją filmów rysunkowych. To tu powstawały najciekawsze produkcje filmów 
dla dzieci min. Reksio, Bolek i Lolek, i inne 
Przejazd kolejką na Skrzyczne - jedną z największych atrakcji turystycznych 
Szczyrku, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, liczący 1257 m n.p.m. Dolna stacja kolejki 
mieści się przy głównej drodze przebiegającej przez Szczyrk
Wycieczka na Słowację i pobyt w Aquaparku Tatralandiia największy Park 
Wodny na Słowacji - 9 basenów do relaksacji i pływania z różnymi atrakcjami wodnymi 
6 termalnych basenów z leczniczą mineralną wodą (2 kryte) z mnóstwem wodnych 
atrakcji: aquaponton do chodzenia, wodna ściana do wspinaczki, siedzenia z masażem, 
wodne łóżka, wodny grzybek, perłowa kąpiel, tryskacze, prądy wodne, wodna huśtawka, 
wodna siatkówka i koszykówka, dziecięce zjeżdżalnie.
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy, dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z piecze-
niem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dziec, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, 
tańca, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stoło-
wego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody, gry i zabawy 
integracyjne - wybory Miss i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, chrzest, tańce 
integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

BESKID ŚLĄSKI

CKR ORLE GNIAZDO

7 - 12 LAT

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - plastyczny

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, zorby, salsy, ćwiczenia na indywidualne występy 
oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE.
Warsztat aktorskie - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia zbudowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy – stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

Obóz aktorsko - wokalny

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Zbójnicka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają 
się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód
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13 - 16 LAT

30.06 - 10.07.2014 - 1260 zł 
10.07 - 20.07.2014 - 1260 zł 
20.07 - 30.07.2014 - 1260 zł 
10.08 - 20.08.2014 - 1260 zł 

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, stroje sportowe, strój kąpielowy, 
ręcznik plażowy, klapki basenowe, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną 
kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy



ZAKOPANE MORSKIE OKO + DOLINA KOŚCIELISKA 
+ KRAKÓW + AQUA PARK + PIENINY + GUBAŁÓWKA

ZAKOPANE - największa i najsłynniejsza wysokogórska miejscowość wczasowa położona w rozległej kotlinie pomiędzy Gubałówką a masywem Giewontu, u podnóża Tatr na wysokości 
800 - 1000 m n.p.m.. Z małej górskiej wioski Zakopane przekształciło się w jedno z najchętniej odwiedzanych miast, zwane Zimową Stolicą Polski. Odgrodzone przez wieki 
od cywilizacji nieprzebytymi lasami, zachowało tak jak i cały region bujną przyrodę, wciąż żywy folklor i unikalną architekturę drewnianą. Zakopane to wyjątkowe miejsce, 
które od dziesiątek lat przyciąga góralską gościnnością i tradycją a Tatry przepięknymi widokami. To magiczne miejsce, które czeka na Was!

WILLA KAROLCIA - Oferuje wygodne pokoje gościnne w nowym, atrakcyjnie położonym 
domu w dzielnicy Olcza, z pięknym widokiem na panoramę Tatr. W pensjonacie 
przestronne pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV oraz balkonami. Ośrodek posiada 
dużą jadalnię, izbę góralską, świetlicę z kominkiem, salę taneczną (parkiet, lustra) 
- wymiary 5m x 12m, stół do tenisa, piłkarzyki, stół bilardowy, salę kominkową, salę 
konferencyjną, saunę, siłownię. Wokół domu: bezpieczny parking, boisko sportowe, 
miejsce do gry w kosza, duży ogród z możliwością grillowania, leżakowania i placem 
zabaw dla dzieci (huśtawki, karuzela, piaskownica, suchy basen, zjeżdżalnie).

Wycieczka autokarowo - piesza z przewodnikiem nad Morskie Oko.
Wycieczka autokarowo - piesza z przewodnikiem do Doliny Kościeliskiej. 
Zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem gwarne i kolorowe Krupówki, 
Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Obiekty 
Skoczni Krokiew i Kalatówki, Muzeum Tatrzańskie im.Chałubińskiego.
Wjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd kolejką linową z Butorowego.
Wstęp do Aqua Parku w Zakopanem, gdzie miłośnicy wodnych uciech będą mieli 
do dyspozycji: dwa baseny, dziką rzekę, trzy zjeżdżalnie, cztery whirlpoole oraz kompleks 
saun. 
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem Wawel (arkadowy dziedziniec 
z  krużgankami), kościół katedralny, Uniwersytet, Kościół Św. Anny, Pałac Biskupi, 
Barbakan i Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, 
kościół św. Floriana, pomnik Adama Mickiewicza, zabytkowe kamienice i kościoły.
Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem w Pieniny - Dębno, 
w którym znajduje się drewniany kościół z XV w. Niedzica, gdzie zwiedzimy przepiękny 
zamek (45 min, spacer wokół zamku i po koronie zapory na Jeziorze Czorsztyńskim). 
Szczawnica - Zdrój - uzdrowisko pienińskie, w którym wybierzemy się do uzdrowiska 
na degustację wód mineralnych.
Zajęcia w terenie - Zbójnicka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu 
dobrze ukrytego skarbu. Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak 
dotrzeć - poszukiwacze posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie 
wyprawy odbywają się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe 
przeżycia.
Patrol - marsz na orientacje - poznajemy najbliższą okolicę - z mapą 
szukamy w grupach ukrytych przedmiotów. 
Dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z pieczeniem kiełbasek z programem artysty-
cznym przygotowanym przez dzieci, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: 
plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, mini playback show, konkurs tańca,
gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stołowego, piłki 
siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody, gry i zabawy integracyj-
ne - Wybór Miss i Mistera, otrzęsiny, śluby, randka w ciemno, familiada, chrzest, tańce 
integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10,  jaka to melodia.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie (13 noclegów), 
wyżywienie (4 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę), piekę pedagogiczną 
i medyczną, ubezpieczenie NNW, sprzęt sportowy i plastyczny, program turystyczno 
- rekreacyjny + bilety wstępu, nagrody i upominki

Cena zawiera

TATRY

WILLA KAROLCIA

7 - 12 LAT

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - plastyczny

Obóz aktorsko - wokalny

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Zbójnicka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają 
się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, zorby, salsy, ćwiczenia na indywidualne występy 
oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE.
Warsztat aktorskie - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia zbudowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

ZAKOPANE
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13 - 16 LAT

12.07 - 25.07.2014 - 1585 zł
25.07 - 07.08.2014 - 1585 zł

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, 
stroje sportowe, strój kąpielowy, ręcznik plażo-
wy, klapki basenowe, mały plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy



AQUA PARK + MORSKIE OKO + GUBAŁÓWKA

ZAKOPANE - największa i najsłynniejsza wysokogórska miejscowość wczasowa położona w rozległej kotlinie pomiędzy Gubałówką a masywem Giewontu, u podnóża Tatr na wysokości 
800 – 1000 m n.p.m.. Z małej górskiej wioski Zakopane przekształciło się w jedno z najchętniej odwiedzanych miast, zwane Zimową Stolicą Polski. Odgrodzone przez wieki 
od cywilizacji nieprzebytymi lasami, zachowało tak jak i cały region bujną przyrodę, wciąż żywy folklor i unikalną architekturę drewnianą. Zakopane to wyjątkowe miejsce, 
które od dziesiątek lat przyciąga góralską gościnnością i tradycją a Tatry przepięknymi widokami. To magiczne miejsce, które czeka na Was!

WILLA ZA WODĄ - jest atrakcyjnie położona w Olczy - dzielnicy Zakopanego w odległości 
3km od centrum. Jest to nowy obiekt o wysokim standardzie. Pokoje 2, 3, 4,5 - osobowe 
z łazienkami i TV. Do dyspozycji uczestników obozu: dwie sale do imprez integracyjnych, 
sala TV, dwie jadalnie, bilard, stół do tenisa, piłkarzyki. Przy pensjonacie teren do gier 
i zabaw rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zadaszone miejsce na ognisko.

Zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem gwarne i kolorowe Krupówki, 
Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Obiekty 
Skoczni Krokiew i Kalatówki, Muzeum Tatrzańskie im. Chałubińskiego. 
Wstęp do Aqua Parku w Zakopanem baseny z widokiem na Giewont, gdzie miłośnicy 
wodnych uciech będą mieli do  dyspozycji: dwa baseny, dziką rzekę, trzy zjeżdżalnie, 
cztery whirlpoole oraz kompleks saun.
Wjazd na Gubałówkę - koleją linowo-terenowa na najbardziej znany szczyt 
Pasma Gubałowskiego. Nowoczesny wagonik z  przeszklonym dachem dowiezie nas 
na szczyt i pozwoli na podziwianie po drodze pięknej panoramy Tatr.
Wycieczka z przewodnikiem górskim do Morskiego Oka to największe jezioro 
położone w Tatrach na wysokości 1395 m. n.p.m. Przejrzystość wody wynosi 12m. 
a największa głębokość to 51 metrów. To niezaprzeczalnie jedno z najchętniej 
odwiedzanych miejsc w okolicach Zakopanego.
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy, dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z piecze-
niem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci, turnieje, 
konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, 
tańca, gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa stoło-
wego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody, gry i zabawy 
integracyjne - wybory Miss i Mistera, śluby, randka w ciemno, familiada, chrzest, tańce 
integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia.

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka Ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - plastyczny

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, zorby, salsy, ćwiczenia na indywidualne występy 
oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE.
Warsztat aktorskie - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia zbudowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu 
zbudowanie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości 
ciała, gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

Obóz aktorsko - wokalny

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Zbójnicka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają 
się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód

ZAKOPANE

TATRY

WILLA ZA WODĄ

7 - 12 LAT

13 - 16 LAT

12.07 - 22.07.2014 - 1230 zł 
22.07 - 01.08.2014 - 1230 zł 
01.08 - 11.08.2014 - 1230 zł 

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, stroje sportowe, strój kąpielowy, 
ręcznik plażowy, klapki basenowe, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną 
kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy
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TATRALANDIA + SUCHA BESKIDZKA + MOSORNY GROŃ 
+ BABIA GÓRA + HALA ŚMIETANOWA

ZAWOJA - to atrakcyjna małopolska miejscowość - najdłuższa w Polsce wieś, ciągnąca się na długości 10 km, nad rzekami Skawica, Jaworzyna i Mosorczyk. Położona jest w Beskidzie 
Żywieckim, bezpośrednio u stóp najwyższego szczytu Beskidów - Babiej Góry - majestatycznej pani tego regionu, która jak magnes przyciąga turystów żądnych wrażeń. 

O. W. DIABLAK - Największą zaletą ośrodka jest blisko 1,5 hektarowy park 
rekreacyjno-wypoczynkowy, który na położenie nieopodal Babiogórskiego Parku 
Narodowego Światowego Rezerwatu Biosfery, zapewnia niezwykle korzystne warunki 
klimatyczne i spokojny komfortowy wypoczynkowy. W skład zespołu parkowego wchodzą: 
plac zabaw dla dzieci, boisko do mini piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, badmintona, 
miejsce na ognisko, dukty spacerowe z ławeczkami oraz letni basen ogrodowy. 
Ośrodek położony jest nieopodal kompleksu sportowego Zawoja Wilczna, w skład którego 
wchodzą: sztuczne pełnowymiarowe oświetlone boisko „Orlik”, korty tenisowe, sala 
gimnastyczna oraz mniejsze boiska. Dodatkowo w Zawoi Centrum znajduje się Hala 
widowiskowo-sportowa posiadająca pełno wymiarowe boiska sportowe, 250 - osobową 
widownię, salę fitness, siłownię oraz saunę. Do dyspozycji gości 80 miejsc noclegowych 
w  pokojach 2, 3, 4-os. z łazienkami, TV, internet bezprzewodowy, kameralna sala 
bankietowa z kominkiem, bilard, stół do tenisa stołowego.

Wycieczka autokarowa do Suchej Beskidzkiej - zwiedzanie manierystycznego 
zamku w stylu barokowym, zwanego „Małym Wawelem”; obecnie hotel i restauracja 
„Kasper Suski”, drewnianej karczmy „Rzym” oraz Beskidzkiego  Centrum  Zabawki 
Drewnianej w Stryszawie.
2 godzinny pobyt na krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej.
Całodniowy wyjazd do Aquaparku Tatralandia na Słowację. Jest to największy 
park wodny w tej części Europy - zjeżdżalnie wodne oraz 14 termalnych basenów 
wyposażonych w grzybki wodne, leżaki oraz fontanny wodne.
Wycieczka do Skansenu Zawoja Narkowa. 
Wycieczka do Centrum Zawoi - zwiedzanie drewnianej karczmy z podcieniami 
z 1836 r, drewniany kościół Św. Klemensa, oraz spacer po pasażu handlowym.
Wycieczka do XIX-wieczną kapliczki Zbójnickiej w Zawoi Policzne pochodzącej 
z końca XVII wieku. Według tradycji fundatorami kapliczki byli zbójnicy, którzy wznieśli 
ją jako przebłagalne wotum za swoje grzechy. Stąd jej popularna nazwa - zbójnicka. 
Otaczają ją stare zabytkowe lipy stanowiące pomnik przyrody. 
Wycieczka na Halę Barankową - Bacówka - pokaz + demonstracja wyrobu oscypków 
- spotkanie z bacą.
Wycieczka piesza do Wodospadu Mosornego Potoku. W górnym biegu Mosornego 
Potoku znajduje się przepiękny naturalny wodospad. Jego wysokość to około 8 m. 
Próg tego malowniczego wodospadu z obu stron otoczony jest kilkunastometrowymi 
ścianami skalnymi.
Wjazd kolejką krzesełkową na Mosorny Groń. 
Wycieczka piesza na Halę Śmietanową. Cyl Hali Śmietanowej – inaczej Kaczorka 
o wysokości 1298 m.n.p.m ma zalesione stoki, ale na jego wierzchołku znajduje 
się niewielka Hala Śmietanowa, od której góra wzięła swoją nazwę.
Wycieczka piesza na Babią Górę + wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego. 
Babia Góra zwana też Diablakiem, dumnie wznosząca się ponad Zawoją to najwyższy 
szczyt w całych Beskidach. 
Spotkanie z twórcą ludowym – wyrób zabawek regionalnych .
Piesze wycieczki po najbliższej okolicy, dyskoteki na terenie ośrodka, ognisko z piecze-
niem kiełbasek z programem artystycznym przygotowanym przez dzieci, turnieje, 

Program rekreacyjno turystyczny wspólny dla wszystkich grup

Zakwaterowanie

Transport autokarem o podwyższonym standardzie, zakwaterowanie - 10 noclegów 
w ośrodku, wyżywienie - 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę, opiekę 
pedagogiczną, medyczną, ratownika, ubezpieczenie NNW, program animacyjny, sprzęt 
sportowy i plastyczny, program turystyczno - rekreacyjny + bilety wstępów, udział 
w wybranym programie, nagrody i upominki

Cena zawiera

Warsztaty grupy plastycznej - rysunek ołówkiem, grafitami, węglem, tuszem 
patykami. Malarstwo - akwarela, tempera pastele olejne - pokażemy wam jak zwykłe 
przedmioty przy odrobinie wyobraźni stają się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Nauczysz się patrzeć, postrzegać i rozwijać własną wyobraźnie oraz przekładać pomysły 
w projekty. Rzeźba - będziemy lepić z gliny, plasteliny i modeliny.
Graffiti jako sztuka ulicy - uczestnicy otrzymują farby i na dużych arkuszach papieru 
malują wg. uprzednio wykonanego projektu - prowadzona jest dyskusja czy i kiedy graffiti 
jest sztuką a kiedy wandalizmem. 

Obóz artystyczno - plastyczny

Obóz aktorsko - wokalny

Wojskowa przygoda - to wyjście w teren z kompasem, mapą, saperką oraz wykrywa-
czem metali - poszukujemy na mapie i w terenie miejsca zaminowanego, którego grupy 
otrzymują opis, a następnie oczyszczają teren z min, na koniec zasłużony odpoczynek 
i ognisko z kiełbaskami lub grochówka wojskowa. 
Zbójnicka przygoda - to wymarsz kilku grup w poszukiwaniu dobrze ukrytego skarbu. 
Skarb ukrywa inna grupa i nakreśla mapę oraz tworzy opis jak dotrzeć - poszukiwacze 
posługują się mapą terenu oraz kompasem. Najczęściej takie wyprawy odbywają 
się pod osłoną nocy i w świetle latarek, co dodaje jeszcze większe przeżycia.

Podróżnik łowca przygód

Warsztaty taneczne - warsztaty tańca nowoczesnego - prowadzone zajęcia przez 
instruktora tańca nowoczesnego, zorby, salsy, ćwiczenia na indywidualne występy 
oraz ćwiczenia w formacji - YOU CAN DANCE.
Warsztat aktorskie - prowadzony przez aktora teatru i studenta reżyserii. 
Poprowadzimy zajęcia zbudowy zespołu, zajęcia integracyjne mające na celu zbudowa-
nie zaufania, zajęcia aktorskie, poznajmy samych siebie - nabycie świadomości ciała, 
gestu, głosu, słowa, zajęcia z dykcji, emisji głosu, praca z tekstem, ruch sceniczny, 
improwizacja aktorska, praca przed kamerą - kamera nas kocha, mam parcie na szkło. 
Na deskach teatru - pokaz końcowy - stworzonego spektaklu oraz film z przedstawienia.

BESKID ŻYWIECKI

O. W. DIABLAK

7 - 12 LAT

ZAWOJA

13 - 16 LAT

20.07 - 30.07.2014 - 1190,00
30.07 - 09.08.2014 - 1190,00

Należy zabrać ze sobą: legitymację szkolną, 
stroje sportowe, strój kąpielowy, ręcznik plażo-
wy, klapki basenowe, mały plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę, polar, wygodne obuwie. 

UwagiTerminy

konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne (plastyczny, mody, fryzur, makijażu, piosenki, 
tańca), gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje (tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody(gry 
i zabawy integracyjne (wybory Miss i Mistera, śluby, randka w  ciemno, familiada, 
chrzest, tańce integracyjne, szansa na sukces, kalambury, 1 z 10, jaka to melodia).
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Wyjazd Powrót

Wyjazd Powrót

Wyjazd Powrót Wyjazd Powrót

Wyjazd Powrót

Wyjazd Powrót Wyjazd Powrót Wyjazd Powrót Wyjazd Powrót Wyjazd WyjazdPowrót Powrót
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Bydgoszcz
Parking Hala
Łuczniki
ul. Toruńska

Bydgoszcz
Parking Hala
Łuczniki
ul. Toruńska

Włocławek
Zajazd przy
Poczcie nr 2
ul. Okrzei 

Włocławek
Zajazd przy
Poczcie nr 2
ul. Okrzei 

Płock
Parking przed
teatrem Dramatycznym

Płock
Parking przed
teatrem Dramatycznym

Warszawa
Ul. Emili Plater
przed salą Kongresową

Warszawa
Ul. Emili Plater
przed salą Kongresową

Toruń
Parking przy PKP
ul. Kujawska 1

Toruń
Parking przy PKP
ul. Kujawska 1

Konin
Parking przy
Dworcu PKP

Konin
Parking przy
Dworcu PKP

Częstochowa
Mc Donald kier.
Katowice Al. Wojska

Częstochowa
Mc Donald kier.
Katowice Al. Wojska

Katowice
Parking autokarowy
ul. Piotra Skargi

Katowice
Parking autokarowy
ul. Piotra Skargi

Tychy
Stacja Bliska
Ul. Bielska 60

Tychy
Stacja Bliska
Ul. Bielska 60

Włochy
Rimini,

San Mauro Mare

Włochy
Lido di Licola

Włochy
Arma di Taggia,

Varazze

Węgry
Hajduszoboszlo

Hiszpania
Blanes

Grecja
Paralia

Chorwacja
Crikvenica,
Karlobag

Bułgaria
Złote Piaski

Bośnia 
i Hercegowina

Neum

Morze Góry

POLSKA

ZAGRANICA

Prosimy o przybycie 
na miejsce zbiórki 

15min 
przed planowaną 
godziną odjazdu.



Biura
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S.T. Turysta Bielsko - Biała
Plac Wojska Polskiego 9

43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 816 76 34, 33 816 49 33

B.P. Turysta Częstochowa
Aleja N.M.P. 27

42-200 Częstochowa
tel. 34 361 17 36

Turysta Elbląg
ul. Huzarska 15a
82-300 Elbląg

tel. 55 232 76 68

S.T. Turysta Katowice
ul. Mariacka 1

40-014 Katowice
tel. 32 253 87 66, 32 253 97 69

S.T. Turysta Kraków
ul. Długa 47 pawilon H (pasaż)

31-147 Kraków
tel. 12 422 81 64, 12 422 52 47

S.B.T. Turysta Łódź
ul. Piotrkowska 5 

90-406 Łódź
tel: 42 636 08 20, 42 633 58 32

S.T. Turysta Oświęcim
ul. Solskiego 2

32-600 Oświęcim
tel. 33 842 43 76, 33 842 27 19 

C.P. Turysta Radom 
ul. Chrobrego 1
26-600 Radom

tel. 48 382 24 24, 48 385 11 11

S.B.T. Turysta Skierniewice
ul. Mszczonowska 6   
96-100 Skierniewice

tel. 46 833 30 83   

B.T. Turysta Wadowice
pl. Jana Pawła II 13
34-100 Wadowice

tel. 33 82 346 43, 33 87 205 13



BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo jest dla Nas absolutnie najważniejszym priorytetem, a zarazem podstawą wspaniałego wypoczynku. 
Nasze obozy młodzieżowe spełniają wszystkie normy regulowane przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie 
z wymogami przed rozpoczęciem wszystkie obozy zostają zgłoszone do Kuratorium Oświaty. W czasie obozu nad 
wypoczynkiem dzieci czuwają wykwalifikowani wychowawcy, ratownicy, rezydenci oraz kierownicy obozów.

KADRA
Zatrudniona przez nas kadra posiada wszelkie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. 
Zawsze jest przez nas specjalnie dobierana i posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie 
potwierdzone wymaganymi dokumentami. Opiekę nad nastolatkami powierzamy odpowiedzialnym i energicznym 
wychowawcom, natomiast rolę liderów opiekunów pełnią wykwalifikowani kierownicy obozów. Kadra to nie tylko 
wychowawcy. To także ratownicy, instruktorzy, animatorzy. Wiemy jak ważna na obozie jest miła atmosfera i dobry 
nastrój. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą i potrafią zorganizować wypoczynek 
w formie dobrej zabawy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Wszystkie obiekty, w których zakwaterowane są dzieci spełniają wymogi stawiane obiektom przeznaczonym 
dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrolowane są przez Straż Pożarną oraz Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, 
a pobyt w nich nadzorowany jest przez miejscowe Kuratorium Oświaty. 

TRANSPORT
Wyjazdy nasze realizowane są wyłącznie przez licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku firm 
transportowych. Nasze autokary posiadają aktualne badania techniczne, a kierowcy to sprawdzeni, zaufani 
i wieloletni pracownicy naszych partnerów. Staramy się optymalizować trasy dojazdowe pod względem czasu 
przejazdu, ale dbamy również o zapewnienie jak najlepszej dostępności wyjazdu z Państwa miejsca zamieszkania. 
Dlatego przejazd nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą.

DOKUMENTY
Każdy z uczestników w chwili wyjazdu ma obowiązek posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku obozów 
zagranicznych jest to paszport bądź dowód osobisty. Legitymacja szkolna nie jest dokumentem uprawniającym 
do wyjazdu poza granice Polski! Bez wymaganych dokumentów nie można uczestniczyć w imprezie. Dodatkowo 
obowiązkiem jest zabranie na zbiórkę lub złożeniem w biurze przed wyjazdem karty kolonijnej. Starannie wypełniona 
karta jest dla kierownika obozu i wychowawców nieocenionym źródłem informacji o stanie zdrowia dziecka.

ZDROWIE
Drodzy rodzice! Uczestnikami naszych kolonii i obozów powinny być dzieci zdrowe, ze względu na fakt, iż tylko tym 
dzieciom jesteśmy w stanie zapewnić właściwą opiekę. W przypadku dzieci z problemami zdrowotnymi 
lub chorobami przewlekłymi rodzice są zobowiązani do kontaktu z biurem w celu konsultacji. Bardzo prosimy 
o wyczerpujące informacje na karcie uczestnika dotyczące przyjmowanych na stałe leków, przeciwwskazań 
lekarskich oraz wszystkich uczuleń. Są one niezbędne, gdyż może to mieć wpływ na podawane bądź wypisywane 
przez lekarzy leki. Jeśli podczas kolonii/obozu dziecko zachoruje lub ulegnie wypadkowi, dołożymy wszelkich starań, 
aby jak najszybciej zapewnić mu konsultację bądź opiekę medyczną. 

KARTA NFZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 
Aby ułatwić formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą, warto jest wyrobić Kartę NFZ. 
Karta ta może być pomocna w sytuacjach, gdy hospitalizacja jest związana z wypadkiem, a koszty z nią związane 
będą wyższe od naszego                    standardowego ubezpieczenia wynoszącego 10.000 euro.
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Warunki uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez

1. ZAWARCIE UMOWY 
1.1. Przed zgłoszeniem udziału w imprezie uczestnik winien się zapoznać z niniejszymi warunkami uczestnictwa.
1.2. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez B.T. ”TURYSTA” następuje z  chwilą podpisania formularza UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
przez przedstawiciela biura sprzedającego imprezę i Osoby zgłaszającej udział w imprezie oraz wpłacenia zaliczki 
1.3. Program imprezy stanowi integralną część umowy.
1.4. Osoba dokonująca rezerwacji – czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji, oraz bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy 
za wszystkie wymienione osoby oraz poinformowania tychże osób o wszystkich szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa. 
1.5. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli Klient natychmiast zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji 
z wyjazdu w ciągu trzech dni od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa, w przypadku rezygnacji Klienta z imprezy 
– otrzymuje on zwrot wniesionej wpłaty za imprezę.
1.6. Cena ustalona w umowie może być podwyższona nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu, jeżeli jest to uzasadnione: 
wzrostem kosztów transportu,
wzrostem ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach,
wzrostem kursów walut.
1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w  szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej 
oraz w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej / wymagane minimum przedstawiane jest przy każdej wycieczce indywidualnie – Klient jest informowany 
o tym fakcie w momencie podpisywania umowy/, może to nastąpić jednak nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku Klient otrzyma propozycję innego 
wyjazdu, w przypadku nie wyrażenia zgody na inną imprezę – otrzymuje całkowity zwrot wniesionej opłaty.
1.8. W dniu podpisania druku ” UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH” Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić minimum 
30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient wpłaca 100% wartości imprezy.
1.9. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za imprezę lub kolejnej raty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy stałej uczestnictwa, na warunkach rezygnacji uczestnika.
1.10. Organizator turystyki jest obowiązany podać Klientowi, przed zawarciem umowy:
ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej, 
poinformować Klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych 
po zawarciu umowy. 
1.11. Organizator turystyki jest obowiązany, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, podać Klientom: 
nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego Klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu, 
w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka, 
planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów,
możliwości dodatkowych ubezpieczeń (od kosztów rezygnacji).
2. REZYGNACJA Z IMPREZY 
2.1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji 
w Biurze, lub dzień następujący po dacie, w której Uczestnik nie wykona czynności określonej w umowie zgłoszeniu takich jak: uzupełnienie wpłat do pełnej ceny imprezy, dostarczenie 
odpowiednich danych i dokumentów oraz nie zgłoszenie się na miejsce zbiórki o określonej godzinie w dniu rozpoczęcia imprezy.
2.2.Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak 
niż 90% wartości imprezy turystycznej. Biuro podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy 
– kształtują się następująco:
przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy – 5% ceny,
przy rezygnacji między 39 a 22 dniem – 25% ceny
przy rezygnacji między 21 a 15 dniem – 50% ceny
przy rezygnacji między 14 a 7 dniem – 80% ceny
przy późniejszej rezygnacji – 90%
2.3. Klient może ubezpieczyć się od kosztów ewentualnej rezygnacji z imprezy; szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy BT ”TURYSTA”.
2.4. Jeżeli Klient rezygnujący z udziału w imprezie turystycznej wskaże inną osobę, która zajmie jego miejsce, organizator może potrącić z wpłaty klienta tylko kwotę równą opłacie 
manipulacyjnej - która stanowi kwotę faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów tej zamiany.
3. REALIZACJA IMPREZY
3.1. Biuro Turystyczne ”TURYSTA” przyjmuje odpowiedzialność za sumienną realizację imprezy zgodnie z programem i świadczeniami zawartymi w ofercie. Ma prawo jednak zmienić 
informacje w katalogach lub broszurach przed zawarciem umowy pod warunkiem jasnego poinformowania o tym Klienta.
3.2. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym biuro lub przedstawiciela biura na miejscu. 
W takim przypadku biuro ma obowiązek naprawić wadę. Uczestnik nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeśli biuro naprawi niezwłocznie wadę.
3.3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestnika przepisów celno-dewizowych.
3.4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Biura za szkody wyrządzone z jego winy lub winy osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór.
3.5. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej do 30 dni po zakończeniu imprezy. Biuro zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. W czasie jej 
rozpatrywania Klient nie ma prawa uciekać się do mediów etc. Ewentualne wymagania Klienta w reklamacji powinny być jasno sprecyzowane w wyraźnych punktach, wskazujących 
na te świadczenia, które odbiegały od zawartych w ofercie, a podana kwota roszczenia winna być adekwatna do różnicy w tych świadczeniach.
3.6. W wyjątkowych przypadkach organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności punktów programu lub zakwaterowania uczestników w hotelach innych niż opisano, 
lecz o równorzędnym lub wyższym standardzie.
3.7. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za: opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi lub oczekiwaniem na granicach, zachowanie uczestników imprezy, 
warunki atmosferyczne w trakcie trwania imprezy odbiegające od normy, hałas związany z usytuowaniem obiektów w pobliżu miejsc rozrywki (jeśli lokalizacja obiektu została ujęta 
w ofercie), itp. lub innych ewentualnych niedogodności, na które biuro nie ma żadnego wpływu. 
4. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
4.1. Klienci wykupujący zorganizowaną imprezę turystyczną zagraniczną (autokarem lub samolotem) w  cenie imprezy mają zawarte ubezpieczenie NW + KL - sumy gwarancyjne 
oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w polisach, które są do wglądu przez Klienta 
4.2. Klienci wykupujący imprezę zagraniczną z własnym dojazdem lub z ewentualną opcją dojazdu (nie zawartą w cenie imprezy) zobowiązują się do wykupienia ubezpieczenia NW + KL
 i zapłaty za świadczenia ubezpieczeniowe ekstra w kwocie wymienionej w ofercie.
4.3. W przypadku dojazdu własnego Klient otrzymuje voucher wraz z polisą ubezpieczeniową, natomiast w przypadku imprez grupowych voucherem oraz polisą ubezpieczeniową grupową 
dysponuje pilot lub rezydent biura.
4.4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego. 
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