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Z nami jest fajnie !

Drodzy Rodzice,
•  posiadamy 20-letnie doświadczenie  

w organizacji kolonii i obozów,

•  należymy do Śląskiej Izby Turystyki 
i Polskiej Izby Turystyki,

•  posiadamy gwarancje  
ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA,

•  organizujemy wyjazdy z całej Polski,

•  wyjechało z nami ponad 350 000 osób

•  kilkukrotnie zdobylismy miano lidera 
polskiej turystyki młodzieżowej

NASZE ATUTY:
•   bezpieczne i wysokiej klasy autokary 
•   sprawdzone obiekty 
•   odpowiedzialna i kompetentna kadra
•   ciekawy program pobytu
•   atrakcyjne ceny

NASZ CEL:

PROGRAM TEMATYCZNY oznacza, że oprócz 
zwykłych animacji kolonijno-obozowych proponujemy 
dodatkowe zajęcia, podczas których można rozwijać 
swoje pasje, doskonalić umiejętności i dzielić się 
swoim doświadczeniem z innymi.  
A wszystko to w pięknych plenerach!

Zapraszamy na program:

GITAROWY - Rewal
TANECZNY - Rewal, Krynica, Dąbki, Słowacja
WODNIAK - WINDSURFING i KAJAKI   
- Władysławowo, Dąbki, Tresna, Mazury 
GÓRSKI - Tatry
SPORTOWY - Rewal, Słowacja, Grecja
SIATKARSKI - Krynica, Słowacja
PIŁKARSKI - Krynica, Słowacja
TENISOWY - Krynica, Słowacja
HARRY POTTER - Poddąbie
PIRACKI - Poddąbie
SURVIVALOWY - Krynica, Dąbki, Czechy
KONNY - Łeba, Bieszczady, Brenna, Srebrna Góra
GIER KOMPUTEROWYCH - Krynica
PRZYGODOWY DLA NAJMŁODSZYCH - 
Poddąbie, Tresna 
AKTYWNY - Mazury, Tresna Krynica
JĘZYKOWY - Angllia, Hiszpania
007 - Rewal, Mrzeżyno
REKREACYJNY - wszystkie ośrodki
... i wiele innych programów

KOLONIE DLA MALUCHÓW - w Wiśle i Tresnej.

(w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży, przyznany przez magazyn Rynek Podróży  
w uznaniu wysokich standardów działania i uzyskania bardzo dobrej pozycji na rynku)

 OBÓZ WEDŁUG  
 WŁASNEGO POMYSŁU! 

• zbierz swoją ekipę
• wybierz miejsce
• zgłoś grupę w naszym biurze
• zaproponuj, co chcielibyście robić 
 lub czego chcecie się nauczyć
• my zatrudnimy odpowiednią 
 kadrę i przygotujemy program 
 pod wasze oczekiwania

MOŻE TWÓJ POMYSŁ  
BĘDZIE HITEM WAKACJI 2014

Oferta dla minimum 10 osób!

 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2013



Wspólnie planujemy, 
wspólnie podróżujemy, 
wspólnie wspominamy!

Dołącz do nas na FB! 
Na Fan Page „Jadę z Indexem” znajdziesz:
� zdjęcia
� filmy
� wspomnienia
� ciekawostki
� pozdrowienia
� konkursy
� i co najważniejsze  
  - PRZYJACIÓŁ  z obozu lub kolonii.

Znajdź nas w wyszukiwarce wpisując  
„Jadę z Indexem”  

lub przy pomocy QR Code

Adres: facebook.com/JadezIndexem
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 NASZA KADRA

ZATRUDNIAMY SPRAWDZONĄ KADRĘ SPOŚRÓD 
NIEWYPALONYCH NAUCZYCIELI I LUDZI Z PASJĄ...

Niektórzy uczestnicy naszych wyjazdów podążają 
do różnych miejsc za swoją ulubioną kadrą. Śledź 
naszego Facebooka, a dowiesz się gdzie w tym roku 
będą.

EWA „CZARNA” - super kiero z Hiszpanii, rozmawia, doradza,  
przytuli - wszystko żeby Wam pomóc i Was zrozumieć.

EWA „ BIAŁA” - super kiero z Grecji, konkretna jak mało kto  
i z każdym się dogada, nawet z Grekami.

ELA „PIGUŁA” - nasza opiekunka i pielęgniarka uratuje ci życie,  
a jak trzeba to poskłada złamane serce. 

JUREK Z PRZEWORSKA - super harcerz. Nawet na pustyni 
potrafi zorganizować zawody pływackie.

GRZEGORZ, MAREK, DAREK - super trenerzy i WF-iści.  
Z obozu sportowego z Nimi wrócisz obwieszony medalami jak 
choinka.

ANETKA - super kiero z Bułgarii, dusza nie człowiek, a przy tym 
wszystko chodzi jak w zegarku.

REMIK OKRUTNY - wszystko zorganizuje na koloniach jak trze-
ba, dzieciaki się z Nim nie nudzą i pęk dyplomów do domu przywiozą.

JOLA SPORTSMENKA - nauczyciel WF, opiekun, kierownik 
w Grecji, ratownik - super aktywna, zorganizuje ci tak czas, że pobyt 
będziesz dobrze wspominać.

OLGIERD - instruktor na obozach w Chorwacji, który pokaże ci jak 
nurkować i na szczudłach chodzić.

MAREK „PARAGRAF” - kierownik na Sycylii, gdzie najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo i dobra zabawa.

KINIA - kierownik, pilot i opiekun - gdzie ją los rzuci tam zawsze 
sobie poradzi i zorganizuje wzorowy wyjazd.

GRAŻYNA i LILIANA - zawsze nierozłączne, ale przez to  
i bezpiecznie i radośnie...

I wielu innych...
Jeżeli już z nami byłeś to ich znasz, a jak chcesz 
poznać to do nas dołącz!!



Wycieczka autokarowa do parku linowego  
w Pobierowie, wycieczka do Trzęsacza,  

Niechorza i Międzyzdrojów. 

cena od 1399 zł
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ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny 
„BAZYLAK” to obiekt położony w odle-
głości ok. 600 m od plaży w cichym, ustronnym 
miejscu, co zapewnia możliwość spokojnego 
wypoczynku. Każdy pokój wyposażony jest w 
pełen węzeł sanitarny. Obiekt posiada stołówkę 
i dwie świetlice z TV. Do dyspozycji uczestników 
na terenie obiektu: sala dyskotekowa, boisko do 
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, stoły do te-
nisa stołowego, piłkarzyki, miejsce na ognisko, a 
także plac zabaw dla dzieci. 
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REWAL    kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat

(www.bazylak.rewal.pl)
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy.
2-12 dzień: realizacja aktywnego wypo-
czynku, m.in. wycieczki autokarowe, zajęcia 
na boiskach sportowych, turniej piłki nożnej, 
turniej piłki nożnej plażowej, turniej mini piłki 
siatkowej, turniej piłki plażowej,turniej piłki 
koszykowej, turniej tenisa stołowego, turniej 
unihokeja, trójbój lekkoatletyczny, rzucanka 
siatkarska, badminton, szachy, warcaby, kon-
kursy plastyczne, zawody pływackie, turniej 
RINGO, turniej DARTS, rywalizacja multime-
dialna, piłkarzyki, rzeźby na piasku, zawody 

Gminę REWAL - tworzy siedem miejscowo-
ści - Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, 
Śliwin, Niechorze i Pogorzelica, położonych 
w malowniczej okolicy, wśród stuletnich 
sosnowo-świerkowych lasów na zachod-
nim wybrzeżu Bałtyku. Zdrowy, morski mi-
kroklimat o podwyższonej zawartości soli 
i jodu oraz 18 km czystych, piaszczystych 
plaż - to atuty, które sprawiają, że Gmina 
Rewal od lat cieszy się ogromną popular-
nością wśród turystów z Polski i z zagranicy 
i należy do najchętniej odwiedzanych regio-
nów turystycznych na polskim wybrzeżu.

Dla chętnych: - paintball - zapew-
niamy ciekawe scenariusze i teren, woj-
skowy tor przeszkód, strzelanie do tarcz, 
strzelanie z broni krótkiej i długiej, zajęcia 
linowe, ścianka wspinaczkowa - cena 30 zł 
(płatne na miejscu)
- jazda konna
- Ural 6x6 - przejazd transporterem woj-
skowym w ciężkim terenie - cena 10zł.
- quady - jazda (yamaha 350 4x4) - cena 
30 zł.
-Od rycerza do żołnierza - wycieczka do 
OSADY PIASTÓW - historia na żywo, cięcie 
mieczem, dyby, klatka, rzut toporem i 
oszczepem – cena 50 zł  

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny Taneczny Gitarowy 007

RW 1 29. 06. - 11. 07. 1399 zł --- --- ---

RW 2 10. 07. - 22. 07. 1399 zł 1499 zł --- 1519 zł

RW 3 21. 07. - 02. 08. 1399 zł 1499 zł 1499 zł ---

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy lux (WC, video, 

barek, klimatyzacja), 
• 11 noclegów w ośrodku Bazylak, 
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie - śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja (suchy pro-
wiant na drogę powrotną), 

• opiekę kadry pedagogicznej, pilota podczas 
przejazdu, opiekę medyczną, instruktora 
sportu, ratownika na plaży

• ubezpieczenie NNW
• atrakcyjny program pobytu, wycieczki: - Po-

bierowo - park linowy, Trzęsacz - ruiny, kościół 
neogotycki, Niechorze - latarnia morska, Mię-
dzyzdroje - aleja gwiazd, Wzgórze Gosań.

Czas wakacji do doskonały moment na rozwijanie 
swoich pasji i zainteresowań, dlatego oprócz pro-
gramów rekreacyjnych proponujemy programy 
tematyczne - by wakacje były wspaniałą i niezapo-
mnianą przygodą zarówno dla starszych jak i naj-
młodszych dzieci.

   007
1) paintball: strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem 
broni na żelowe kulki z kolorową farbą; zajęcia z różnymi 
scenariuszami (desant z plaży, walka o zrzut z amuni-
cją i apteczką, odbicie i transport VIP-ów, zdobywanie 
umocnień wroga), realizowane będą przez małe zespoły 
w różnorodnym terenie. Każdy uczestnik dostaje na czas 
zajęć karabinek paintballowy, mundur, rękawice, kask, 
maskę oraz kamizelkę ochronną.
2) samoobrona: podstawy walki wręcz, ćwiczenie 
walki gumowymi atrapami broni, zasady poruszania 
się w walce, odbieranie broni przeciwnikowi, taktyka 
poruszania się w pomieszczeniach, techniki jednostek 
specjalnych i antyterrorystycznych.
3) „Koloseum - Arena Walk”: uczestnicy wcielają się 
w smoków (zakładając stroje sumo i rywalizując w za-
pasach), przebierają się za gladiatorów, wybierają broń i 
walczą ze sobą gąbkową bronią na wcześniej 
ustalonych zasadach; zawody poprze-
dzone są nauką walki wręcz (opartej 
na judo i zapasach) i walki bronią 
(opartej na Kendo).
4) „Mega - Piłkarze”: gra w piłkę 
nożną na ogromnym dmuchanym 
boisku, gdzie zawodnicy przy-
czepieni są do siebie za pomocą 
poprzeczek, które w znacznym 
stopniu ograniczają ich ruchy; 
celem drużyny jest zdobycie 
jak największej liczby goli, czyli 
wygranie meczu.

TANECZNY
Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma 
spędzenia wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy 
zapomnieć o rzeczywistości i przenieść się w wirujący 
świat tańca. Co roku, aby sprostać waszym oczekiwa-
niom, staramy się żeby zajęcia były urozmaicone i aby 
każdy z was poczuł się na nich jak prawdziwa gwiazda 
tanecznego show.
W tym roku przygotowaliśmy dla was: 
• naukę kroków tanecznych w różnych stylach: hip 
hop, dancehall, house, disco, show dance • chore-
ografie do muzyki z popularnych teledysków • zajęcia 
fitness, zumba • improwizacje taneczne • naukę 
makijażu scenicznego • wieczory filmów tanecz-
nych • na zakończenie prezentacja zdobytych umiejęt-
ności podczas wielkiego pokazu przed publicznością.
Codzienne treningi obejmować będą: • rozgrzewkę 
i stretching • naukę prostych kroków tanecznych solo i 
choreografi w grupie • ćwiczenia na poczucie rytmu i 
walkę z tremą • ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz 
na prawidłową postawę ciała.

GITAROWY
Jeśli marzy Ci się by grać na gitarze jak Carlos Santana lub 
Jimi Hendrix to ten obóz jest dla Ciebie! Jeśli wypracowujesz 
już swój własny styl i planujesz przebić tych gitarzystów, 
ten obóz również jest dla Ciebie. Weź ze sobą swoją wierną 
gitarę lub zgłoś nam byśmy przygotowali jedną na obóz i 
rozpocznij swoją przygodę w świecie muzyki. Dzięki naszym 
doświadczonym instruktorom nauczysz się grać uniwersal-
nie: na urodzinach cioci, podczas ogniskowych wieczorów, 
na rockowych koncertach i nawet improwizować podczas 
jam session. Dodatkowo specjalnie dla naszych uczestników 
mamy przygotowane materiały audio i video 
prezentujące cie-
kawą historię 
muzyki gita-
rowej. 

PROGRAMY TEMATYCZNE:
Taneczny, Gitarowy i 007 - opis poniżej 

P R O G R A M Y  T E M AT YC Z N E   •   P R O G R A M Y 

STRONG MEN’S, ABC ratownictwa wodnego, 
rywalizacja medalowa i pucharowa, rywaliza-
cja o miano „sportowca turnusu”.
13 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wy-
jazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach 
wieczornych.

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem



Wycieczka autokarowa do 
Kołobrzegu, „Piracka Przygoda”, 

rejs statkiem, wycieczki rowerowe. 

cena od 1449 zł
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ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowo-Sanatoryj-
ny „PIRAMIDA” położony jest na 1,5 
hektarowej ogrodzonej działce, 200 m od mo-
rza. Budynek 3-piętrowy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 - os. z łazienka-
mi i TV. Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, sala 
dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastyczna, 
biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na tere-
nie ośrodka basen kąpielowy odkryty, boiska 
sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa 
ziemnego, piłki nożnej, oraz stoły do tenisa 
stołowego. (www.owrpiramida.pl)

kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat    MRZEŻYNO

MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość 
wypoczynkowa położona na zachodnim 
wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu. 
W Mrzeżynie znajduje się port żeglarski 
i przystań rybacka z chatami z XVIII i XIX 
wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest 
najwyższa w warunkach klimatu morskie-
go na kontynencie europejskim.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2-13 dzień: realizacja programu: plażowa-
nie i kąpiele pod okiem ratownika, kąpiele w 
basenie ośrodka. Całodniowa wycieczka do 
Kołobrzegu. Impreza rozrywkowa „Piracka 
Przygoda”. Zabawa w Reducie Solnej - Piracka 
Przygoda: taniec z obijaczem (balonem), wy-
ścig po plankach, walki na bomie, konkursy z 

linami, wyplątywanie z więzów, nauka szant, 
lekcja fechtunku na wesoło. Rejs statkiem po 
morzu. Wycieczki rowerowe po okolicy, gry i 
zabawy terenowe - szukanie skarbu, kolonia 
na medal, Neptunalia, chrzest kolonijny. Ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek, spartakiada spor-
towa (dyplomy, medale). Dyskoteki, konkursy 
piosenki, plastyczne, rzeźba w piasku.
14 dzień: po śniadaniu wykwa-
terowanie, pobranie suchego 
prowiantu i wyjazd w drogę 
powrotną.

ZAPEWNIAMY:
• transport autokarem, 
• 13 noclegów, 
• wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, 

obiady, podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną, 

• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, 
ratownika, 

• program turystyczny,
• całodobową opiekę medyczną  

(lekarz i pielęgniarka), 
• ubezpieczenie NNW.

cena od 1590 zł

ośro
de

k z basenem

PROGRAMY TEMATYCZNE:
007 - opis na stronie obok 

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny 007

MR 1 30. 06. - 13. 07. 1590 zł 1690 zł

MR 2 14. 07. - 27. 07. 1590 zł 1690 zł

MR 3 28. 07. - 10. 08. 1590 zł 1690 zł

kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat  ŁEBA

ZAPEWNIAMY:
• transport autokarem z klimatyzacją, 
• 11 noclegów, 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie+podwie-

czorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane, 

• opiekę kierownika, 1 pedagoga na 15 osób, 
animatora sportu, ratownika, informatyka, 
pielęgniarki 24h, lekarza (doraźnie), 

• ubezpieczenie NNW.

ŁEBA - jedna z najbardziej znanych miej-
scowości wypoczynkowych na środkowym 
wybrzeżu, położona przy ujściu rzeki Łeba 
do Bałtyku, pomiędzy jeziorami Łebsko 
i Sarbsko. 

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO 
położony na ogrodzonym, zagospodarowanym, 
zielonym terenie, w odl. ok. 350 m od plaży. Poko-
je 4, 5 os. z łazienką, wyposażone w tapczany jed-
noosobowe, kilka pokoi z jednym łóżkiem piętro-
wym. Do dyspozycji uczestników: klimatyzowana 
stołówka, sala ze sprzętem RTV, nagłaśniającym 
do organizacji dyskotek, imprez karaoke oraz 
projekcji filmów, sala gimnastyczna (16 x 9 m) z 
lustrami do tańczenia i sprzętem sportowym, 4 
świetlice z tablicą i TV, gabinet lekarski, kawiaren-
ka internetowa (14 komputerów), sklepik, duży 
namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), 50 
rowerów, 5 stołów do tenisa, 8 desek TrickBoard. 
Na terenie obiektu znajdują się: dwa boiska wie-
lofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej 
(koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska pla-
żowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa), mini golf (7 
torów), park linowy, duży plac zabaw (mrowisko, 
zestawy zabawowe), trampolina 4 stanowisko-
wa, outdoor fitness - siłownia plenerowa, zada-
szony krąg ogniskowy. W odległości ok. 150 m 
Rolkowisko i boisko Orlik. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy 
z Krakowa, Katowic. 
2-13 dzień: przyjazd do ośrodka, pierwszy 
posiłek - śniadanie. Program pobytu w Łebie 
(12 pełnych dni pobytu, 11 nocy) dostoso-
wany do wieku uczestników, nastawiony na 
aktywny wypoczynek: plażowanie, kąpiele 
w morzu pod okiem ratowników, szkolenie 
z  ratownikiem WOPR, wędrówki nadmorskie; 
korzystanie z zaplecza obiektu m.in.: nauka 
i doskonalenie gier zespołowych (siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna, dwa ognie), turnieje 
tenisa stołowego, kometki, międzykolonijna 
Olimpiada Sportowa z dyplomami, w zależno-
ści od zainteresowań grup, dla chętnych: aero-
bik, jogging, biegi na orientację, gry terenowe; 
wycieczka do ŁebaParku - Parku Dinozau-
rów - największy tego typu obiekt w Polsce - di-
nozaury naturalnej wielkości, grota neandertal-
czyków, galeria skamielin i minerałów, wioska 
indiańska, zabawa na pojazdach Flinstonów;
wycieczka do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, gdzie zobaczysz największą piaszczystą pu-
stynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wy-
dmy, które wiatr przesypuje co rok o kilka metrów;
wycieczka do Sea Park Sarbsk - parku re-
kreacyjno-edukacyjnego w Sarbsku - baseny 
z fokami szarymi i uchatkami, Oceanarium 
Prehistoryczne 3D, makiety zwierząt morskich 
w naturalnych rozmiarach (największy płetwal 
błękitny w Polsce - 38 m długości); 
wycieczka do Labiryntu Park Łeba - naj-
większy naturalny labirynt 3D w Polsce;
przejażdżka łebską ciuchcią - zwiedzanie 
okolicy;

rejs statkiem po morzu;
wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Je-
zioro Sarbsko;
animacje z wykorzystaniem zaplecza OKW Sło-
neczko m.in.: gry zespołowe (siatkówka, koszy-
kówka, piłka nożna, dwa ognie), turnieje tenisa 
stołowego, kometki, międzykolonijna Sparta-
kiada, Olimpiada na Wesoło z dyplomami;
ognisko z pieczeniem kiełbasek;
gry i zabawy w plenerze (biegi na orien-
tację, podchody), konkursy (rzeźby w piasku, 
plastyczny), zajęcia integracyjne, projekcje 
filmowe i zajęcia świetlicowe, Neptunalia, bal 
przebierańców, dyskoteki. 
13 dzień: ostatni posiłek - obiad, pobranie 
suchego prowiantu na drogę. Przejazd do 
Gdańska, zwiedzanie Starego Miasta, 
PGE Arena (z zewnątrz). 
14 dzień: powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach porannych.

TERMINY: CENA:

ŁB 1 13. 07. - 26. 07. 1599 zł

ŁB 2 26. 07. - 08. 08. 1599 zł

ŁB 3 08. 08. - 21. 08. 1449 zł

FAKULTATYWNIE:
Profil jeździecki (9 godzin zajęć z końmi) + 390 zł  
Dla początkujących - nauka od podstaw: teoria - BHP 
przy koniach, pielęgnacja koni, siodłanie; zajęcia prak-
tyczne - 4 lekcje po 20 minut - lonża, zajęcia na ujeżdżal-
ni - jazda samodzielna. 
Dla zaawansowanych - przeznaczony dla osób mają-
cych podstawy jeździectwa, umiejętność poprawnego 
anglezowania: teoria - BHP przy koniach, pielęgnacja 
koni, lonżowanie; zajęcia praktyczne - jazda na ujeżdżal-
ni, podstawy ujeżdżania, nauka galopu, jazda w terenie.
Profil sportowy + 25 zł 
Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy - 
doskonalenie techniki, zawody, turnieje, treningi na 
konsoli m.in. FIFA, Sport Champions, deski TrickBoard, 
dyplomy i medale dla najlepszych! 
Bilet wstępu na kryty basen (1 h) + ok. 8 zł 
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cena od 1399 zł

KRYNICA MORSKA    kolonia letnia 9-13 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat

KRYNICA MORSKA - największy i najbar-
dziej znany kurort Mierzei Wiślanej. Miej-
scowość położona jest między wodami 
Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego w 
centrum Parku Krajobrazowego. Teren po-
rośnięty lasem mieszanym, bogatym we 
wszelkiego rodzaju ptactwo i zwierzynę. W 
centrum miasta znajduje się przystań jach-
towa i  żeglugi pasażerskiej. Dużą atrakcją 
jest jedyna na Mierzei Wiślanej latarnia 
morska mająca 26,5 m wysokości.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „NEPTUN” 
- usytuowany na Mierzei Wiślanej, na obszarze 
14 ha. Teren ten charakteryzuje doskonały mi-
kroklimat, działający szczególnie korzystnie na 
drogi oddechowe. Bazę noclegową stanowią 4 
pawilony, w których mieszczą się pokoje 2 i 3 
osobowe z łazienką i balkonem. W każdym po-
koju znajdują się pojedyncze tapczany, stolik, 
krzesła. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, 
boiska sportowe, tenis stołowy, plac zabaw 
dla dzieci, amfiteatr, świetlica z kinem, sala TV, 
miejsce na ognisko. 
Uczestnicy obozu survivalowego i odloto-
wych wakacji zakwaterowani będą w 3-oso-
bowych domkach campingowych 
składających się z 2 pomieszczeń mieszkalnych 
i łazienki (umywalka, natrysk, WC).

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: Wyjazd autokarem według rozkładu 
jazdy, zakwaterowanie, kolacja. 
2 - 11 dzień: realizacja programu pobytu: Wy-
cieczka do Gdańska - przejście Drogą Królewską, 
wędrówka Długim Targiem, odpoczynek przy 
fontannie Neptuna. Rejs galeonem - żaglow-

UWAGA: wskazane jest zabranie kremów z 
filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów 
przeciwsłonecznych, a także małego plecaka 
jako bagażu podręcznego podczas wycieczek. 
Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej 
i obuwia domowego. Kieszonkowe dzieci (na 
własne potrzeby) można zdeponować u wy-
chowawcy po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli 
dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymczaso-
wo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten 
lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać 
pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane 
będą przy autokarze w dniu wyjazdu.

cem na Westerplatte, którego obrona w 1939 r. 
stała się jednym z najbardziej znanych symboli 
polskiego oporu przeciw hitlerowcom.Wycieczka 
do Malborka - zwiedzanie zamku oraz zabytków 
miasta m.in.: Ratusza, bram miasta, pozostałości 
murów obronnych; spacer po mieście. Plażo-
wanie, kąpiele morskie i słoneczne pod opieką 
ratownika i wychowawców. Gry i zabawy na 
plaży, turniej siatkówki plażowej, konkurs na 
najładniejszą rzeźbę z piasku, turniej kometki, 
zawody pływackie. Gry i zabawy świetlicowe - 
kalambury, warcaby, statki, państwa-miasta, 
wieczór filmowy. Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
- połączone z konkursem piosenek, wybory Miss 
i Mistera. Dyskoteka połączona z karaoke prowa-
dzona przez profesjonalnego DJ-a.
12 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Wy-
jazd w drogę powrotną w godz. wieczornych.
13 dzień: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach rannych.

OBÓZ SURVIVALOWO
-SPORTOWY – „WYSPA 
ROBINSONA”
Paintball: startegiczne zabawy strzeleckie z bronią 
na żelowe kulki - realizacja kilku scenariuszy (ochro-
na VIP-a, walka o flagę, zdobycie bazy przeciwnika, 
walka o zrzut z amunicją itp.); każdy uczestnik do-
stanie na czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, 
rękawice, maskę, ochraniacz na krtań oraz kamizelkę 
ochronną i będzie miał do dyspozycji 100 kul.
Survival: nauka zasad przetrwania w ekstremal-
nych warunkach, budowa schronienia (szałas, pro-
wizoryczny namiot, ziemianka) i jego maskowanie, 
rozpalanie ognia różnymi sposobami (krzesiwo, 
zapałki, łuk ogniowy), zapoznanie z kilkoma rodza-
jami stosów ogniskowych, pozyskiwanie i uzdatnia-
nie wody do picia, rozpoznawanie jadalnych roślin 
i grzybów oraz tropów zwierząt, przewidywanie 
pogody.
„Wyprawa śladami Robinsona”: dwudniowa  
wyprawa survivalowa z noclegiem „pod gołym 
niebem” na specjalnie przygotowanych wiszą-
cych platformach; uczestnicy podzieleni na 
małe zespoły będą realizować otrzymane 
zadania, przygotowywać posiłki, komu-
nikować się i odnajdywać wyznaczoną 
drogę oraz przygotowane „zasadzki”.
Trening strzelecki: strzelanie z łu-
ków oraz krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej do tarcz 
i celów ruchomych 
(pozycja stojąca i 
leżąca).

Poszukiwania: ukrytych przedmiotów, monet oraz 
zakopanych wskazówek niezbędnych podczas kolej-
nych zadań przy pomocy elektronicznego wykrywa-
cza metalu.
Zajęcia integracyjne:  wymagające bystrości 
umysłu, sprawności fizycznej i kreatywności, zaję-
cia zespalające grupę, umożliwiające nawiązanie 
więzi między uczestnikami i ułatwiające późniejszą 
współpracę młodych ludzi.
„Test Robinsona”: wspólne wysłuchanie kil-
ku historii grozy przy ognisku, a następnie in-
dywidualne wykonywanie nocnych zadań w lesie, 
gdzie na uczestników czekać będą „straszne 
zasadzki”, „niesamowite spotkania” i „zaska-
kujące przygody”; całość zabawy odbędzie się 
pod pełną kontrolą kadry obozowej.
I pomoc przedmedyczna: symulacja akcji ratun-
kowej, konstruowanie noszy, udzielanie I pomocy 

oraz transport rannego w trudnych wa-
runkach terenowych, gra samarytańska 

sprawdzająca zdobytą przez 
uczestników wiedzę.
Terenoznawstwo:  „czy-

tanie mapy”, nauka 
posługiwania się busolą, 

odnajdywanie północnego 
kierunku z układu gwiazd i 
innymi metodami, wędrówki 
na orientację, nocne podcho-

dy, zawansowane gry terenowe, 
sygnalizacja i komunikowanie 
się w terenie.

OBÓZ ODLOTOWO - REKREACYJNY 
– „WAKACYJNE SZALEŃSTWO”
Zabawy integracyjne:  ich celem jest zapoznanie się uczestników 
ich integracja, wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi 
między uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć trzeba wykazać 
się bystrością umysłu, sprawnością fizyczną, kreatywnością i szybko-
ścią.
Zorbing: przemieszczanie się wewnątrz dużej (ponad 3 metry śred-
nicy), przezroczystej, plastikowej kuli zorbingowej to zabawa, która 

dostarczy wszystkim dużo emocji.
Wspinaczka:  nauka wiązania węzłów i zasad asekuracji, wspi-

naczka pojedyncza i równoległa na sztucznej ścianie wspinaczkowej.
Zajęcia sprawnościowe: skoki na batucie (pojedynczo i w zespo-
le), wyścigi zespołów na nartach wieloosobowych i szczudłach, 
wykonywanie zadań w 3 osobowych „SPODNIACH CLOWNA”, 

wyścigi w workach, przeciąganie liny o wielu końcach, gry 
terenowe, MEGA-kręgle, turnieje z nagrodami.
Test odwagi: uczestnicy poznają kilka historii grozy przy 

ognisku, a następnie wykonają szereg nocnych zadań w le-
sie, gdzie czekać na nich będą „straszne zasadzki” oraz „niesamowite 
spotkania”; całość zabawy odbędzie się pod pełną kontrolą kadry 
obozowej.
Elementy I pomocy: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie 
noszy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego w trudnych wa-
runkach terenowych, gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez 
uczestników wiedzę.
Podstawy terenoznawstwa:  wędrówki na orientację, „czytanie 

mapy”, nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie północ-
nego kierunku, sygnalizacja i komunikowanie się w terenie.
Multi - sport: sparingi piłki nożnej, rozgrywki siatkówki, mi-

strzostwa w tenisie stołowym, turnieje bilardu, konkurs rzutów 
do koszta, mecze tenisa. 
Dyskoteki: z karaoke i konkursami.

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny  
(zakw. w ośrodku)

Survival  
(zakw. w domkach)

Odlotowy  
(zakw. w domkach)

Piłkarski, Siatkarski  
(zakw. w ośrodku)

Taneczny  
(zakw. w ośrodku)

Mody i urody  
(zakw. w ośrodku)

Tenisowy  
(zakw. w ośrodku)

KR 1 05. 07. - 17. 07. 1459 zł 1459 zł 1399 zł 1559 zł 1559 zł 1599 zł 1699 zł

KR 2 16. 07. - 28. 07. 1459 zł 1459 zł 1399 zł 1559 zł 1559 zł 1599 zł 1699 zł

KR 3 27. 08. - 08. 08. 1459 zł 1459 zł 1399 zł 1559 zł 1559 zł 1599 zł 1699 zł

!

!

!

Wycieczka autokarowa do Gdańska  
i do Malborka, rejs galeonem.

ZAPEWNIAMY:
•  przejazd autokarem,
•  11 noclegów w ośrodku - w murowanym 

budynku lub w domkach,
•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie i 

kolacja w formie bufetu, obiad, podwieczo-
rek), suchy prowiant na drogę powrotną,

•  opiekę wychowawców, ratownika wodnego,
• doraźną, miejscową opiekę medyczną  

(na telefon),
•  ubezpieczenie NNW,
• rejs galeonem, wycieczkę do Gdańska, wy-

cieczkę do Malborka, 
• realizację wybranych programów.

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl6
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OBÓZ TANECZNY
CZEGO SIĘ DOWIECIE:
• historia dancehallu - jak to wszystko się zaczęło?
• kilka słów o Jamajce - ojczyźnie dancehallu,
• dancehall na świecie - pokazy mistrzów.
Rozgrzewka:
• profesjonalne rozgrzewki taneczne,
• ćwiczenia rozciągające,
• treningi sprawnościowe.
CZEGO SIĘ NAUCZYCIE:
• układy indywidualne i zespołowe,
• kroki dancehallowe,
• jak dobrze wypaść na scenie,
• sztuka improwizacji.
JAK TEGO SPRÓBOWAĆ?
• konkurs na najlepszą choreografię,
• pojedynki zespołowe,
• pojedynki indywidualne taneczne,
• projektowanie strojów,
• odtwarzamy układów z teledysków,
• przygotowywanie finałowego układu tanecznego,
• spróbujecie swoich nowo nabytych umiejętności na 
organizowanych na terenie ośrodka dyskotekach.

OBÓZ PIŁKARSKI
Marzysz o karierze piłkarza? Mamy obóz w sam raz dla Ciebie! Doskonalenie 
umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów piłki nożnej! Każdy 
zawodnik będzie miał koszulę z numerem i pozna tajniki taktyki najbar-
dziej znanych klubów piłkarskich jak Barca, czy Real. Po przyjeździe grupa 
jest dzielona na 2 drużyny i każda zostaje objęta opieką swojego trenera. 
Po obozie z pewnością zobaczycie postęp w waszym wyszkoleniu 
piłkarskim.
Plan działania:
Codzienne treningi pod okiem doświadczonego instruktorów:
• stałe fragmenty gry,
• trening dla napastnika, obrońcy, bramkarza,
• codzienne sparingi,
• szczegółowe ustalenie planu rozgrywki,
• trening koordynacyjno-szybkościowy,
• dryblowanie, zwroty, zwody, triki piłkarskie.
Taktyka:
• schematy piłkarskie,
• systemy krycia,
• analiza taktyki najlepszych drużyn na świecie,
• taktyka gry w ataku i obronie.
Rozgrzewka:
• ćwiczenia rozciągające,
• ćwiczenia ogólnorozwojowe,
• rozgrzewki indywidualne i grupowe.
Ciekawostki i teoria:
• pierwsza pomoc - jak unikać i radzić sobie z kontuzjami,
• poznanie szczegółowego regulaminu meczów piłkarskich,
• dieta sportowca - czego się wystrzegać?
• psychologia w piłce nożnej,
• historia piłki nożnej i najważniejsze mecze.

OBÓZ SIATKARSKI
Jeden z najpopularniejszych sportów na świecie, w którym Polska jest w ścisłej czo-
łówce. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zdobyć odpowiednie doświadcze-
nie i wiedzę. Codzienne treningi i profesjonalne szkolenie pod okiem trenerów siat-
kówki którzy sprawią, że udoskonalisz swoją technikę i podniesiesz umiejętności.
Plan działania:
Codzienne treningi pod okiem doświadczo-
nych instruktorów:
• stałe fragmenty gry,
• codzienne sparingi,
• szczegółowe ustalenie planu rozgrywki,
• trening koordynacyjno-szybkościowy,
• gra grupowa.
Taktyka:
• taktyka indywidualna i zespołowa,
• asekuracja ataku, kontratak, taktyka obrony,
• pozycje na boisku,
• ćwiczenia dla rozgrywającego,
• skuteczne blokowanie,
• ćwiczenie podań górnych i dolnych, serwów 
i zagrywki.
Rozgrzewka:
• rozgrzewki i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
• doskonalenie zwinności, skoczności i równowagi,
• wyskok Spudd’a Webb’a,
• ćwiczenia, ramion, nóg.
Ciekawostki i teoria:
• pierwsza pomoc - jak unikać i radzić sobie z kontuzjami,

• poznanie szczegółowego regulaminu meczów siatkówki,
• dieta sportowca - czego się wystrzegać?

• psychologia w siatkówce,
• historia siatkówki.

OBÓZ TENISOWY
PROGRAM DLA POCZĄTKUJACYCH I ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH 
Dla każdego obozowicza przewidziane jest 12 godzin treningu tenisa Z 
INSTRUKTOREM, w niewielkich grupach, maksymalnie 5-osobowych*. 
Oferta zarówno dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z teni-
sem, jak i tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności tenisowe. W 
trakcie turnusu odbywa się 12 godzin szkolenia z instruktorem. 
Plan działania:
Codzienne treningi pod okiem doświadczonego instruktorów:
• w programie gry i zabawy oswajające z piłką i rakietą,
• chwyty rakiety, 
• postawa tenisowa, 
• sposoby poruszania się po korcie, 
• nauka podstawowych uderzeń: forhend, bekhend, serwis, 
• doskonalenie poznanych elementów w formie fragmentów gry.
Nie zabraknie również ciekawych ćwiczeń, gry na punkty z rówie-
śnikami. 
Dla średnio-zaawansowanych trenerzy doradzą najlepsze rozwiązania, 
a także zwrócą uwagę na kluczowe elementy taktyczne, co pozwoli 
uczestnikom poczynić wyraźne postępy w swojej grze. 
Rozgrzewka:
• rozgrzewki i ćwiczenia ogólnorozwojowe,

• ćwiczenia, ramion, nóg.
Ciekawostki i teoria:

Dodatkowo w trakcie treningów na korcie obozowicze 
zaznajomią się z przepisami gry w tenisa. 
Dla średnio-zaawansowanych doświadczeni trenerzy 

poprawią technikę gry. 
Na zakończenie obozu każdy 

obozowicz otrzyma certyfikat 
uczestnictwa w szkoleniu. 
Wszystko to w fantastycznej 

atmosferze, pod przyjaznym 
i wyrozumiałym okiem trenera.

UWAGA!!!: Uczestnicy obozu muszą posia-
dać własne rakiety tenisowe. 

OBÓZ MODY I URODY
Każda dziewczyna chce wyglądać pięknie. By tak się stało, wcale 
nie trzeba wydawać fortuny. Każda z Was jest piękna, a z pomocą 
doświadczonych osób i prostych czynności oraz samodzielnie wy-
konanych kosmetyków zobaczycie jakie to jest łatwe.
CZEGO SIĘ NAUCZYCIE
• zrobić własne kosmetyki domowymi metodami,
• własnoręcznie zrobić mydło,
• makijaż - jak wydobyć nasze wewnętrzne piękno?
• rodzaje makijażu,
• dobór odpowiedniej kolorystyki,
• dobór makijażu do typu urody,
• makijaż dzienny i wieczorowy,
• najnowsze trendy w wizażu,
• maseczki i masaż twarzy - kosmetyka upiększająca,
• domowe sposoby na piękną skórę,
• aromaterapia w kosmetyce.
CZEGO SIĘ DOWIECIE:
• czego można się dowiedzieć z etykiet kosmetyków?
• zioła w kosmetyce - jak korzystać z sił natury,
• kosmetyka kolorowa - co to takiego?
DLA CIEBIE:
• joga - ćwiczenia na zielonej trawce,
• podstawy aerobiku,
• treningi relaksacyjne.
JAK TEGO SPRÓBOWAĆ?
• drużynowy konkurs na przygotowanie makijażu,
• przygotowanie do zdjęcia z najbardziej dla Was 

korzystnym makijażem,
• konkurs na najbardziej pokręconą fryzurę,
• dopasuj makijaż do ubioru.
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Wycieczki: Woliński Park Narodowy, 
Świnoujście, Fort Gerhard.

Wycieczka do Berlina  
i Tropical Island  

i Parku rozrywki Heide Park.

Wycieczka do Słowińskiego Parku 
Narodowego, do skansenu w Klukach, 

rejs statkiem. 

cena 1599 zł

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2-12 dzień: realizacja programu: wycieczka 
całodniowa do Słowińskiego Parku Narodowe-
go oraz skansenu w Klukach, rejs statkiem po 
morzu, impreza bursztynowa (poszukiwanie 
bursztynu, tworzenie ozdób z muszli, korzeni, 
itp.), plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, zwiedzanie Ustki (molo, port, pro-
menada), wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, 
konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, turnieje 
sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-
-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, 
turnieje grup w czteroboju kolonijnym, OLIM-
PIADA KOLONIJNA - USTKA 2014, programy: 
Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Ro-
zumie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, 
wybory Miss i Mistera, konkurs rzeźby w piasku, 
Neptunalia - chrzest kolonijny, śluby kolonijne, 
konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na 
orientację, rajd i spacery, wręczanie dyplomów 
i nagród. 
13 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
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USTKA    kolonia letnia 8-13 lat

cena  1559 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, 

WC), 
• 12 noclegów, 
• wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, 

obiady, podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną, 

• opiekę: wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej, medycznej, ratownika podczas 
kąpieli morskich,

• realizację programu wraz z biletami wstępu,
• ubezpieczenie NNW.

TERMINY: CENA:

UT 1 04. 07. - 16. 07. 1559 zł

UT 2 08. 08. - 20. 08. 1559 zł

USTKA - najpopularniejsze kąpielisko środ-
kowego wybrzeża Bałtyku. Szerokie, piasz-
czyste plaże z bogatą infrastrukturą oraz 
położenie pomiędzy morzem a pasmem 
lasów to doskonałe warunki do wypoczyn-
ku. W okresie wakacji w mieście organizo-
wanych jest wiele imprez kulturalnych i 
sportowych.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek BURSZTYN zajmuje ok. 2ha 
terenu zadrzewionego i ogrodzonego. Na tere-
nie ośrodka znajdują się boisko do koszykówki 
i siatkówki oraz plac zabaw dla dzieci. Pokoje 
typu studio 2+3 i 3+3 osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym . Na terenie ośrodka znajdują 
się świetlice, sale TV, i gabinet lekarski. Ośro-
dek monitorowany. 
(www.bursztyn.nadmorzem.pl)

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem, 
• zakwaterowanie (12 noclegów), 
• wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na 
drogę powrotną), 

• opiekę kadry pedagogicznej, medyczną 
(pielęgniarska - całodobowo, leki z zakresu 
apteczki pierwszej pomocy), 

• ratownika na wydzielonym kąpielisku w 
morzu,

• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program pobytu.

TERMINY: CENA:

MW 1 2. 07. - 14. 07. 1599 zł

MW 2 14. 07. - 26. 07. 1599 zł

MW 3 26. 07. - 7. 08. 1599 zł

MIĘDZYWODZIE   kolonia letnia • 7-14 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy 
NIEZAPOMINAJKA położony w cichym 
i spokojnym miejscu 300 m od plaży. Posiada 
pokoje 3, 4-osobowe i studia 3+3 z pełnym 
węzłem sanitarnym. Do dyspozycji czajnik (na 
holach), TV-SAT (w holu), telefon, stołówka, 
sala konferencyjna, boiska, tenis stołowy, 
bilard, kawiarnia, plac zabaw, miejsce na grill-
-ognisko, parking. 

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd autokarowy wg rozkładu 
jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
2-12 dzień: Realizacja programu:
plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika. 
Wolin i Woliński Park Narodowy - wyciecz-
ka autokarowa do Skansenu Słowian i Wikin-

gów. Spotkanie z pruskim żołnierzem połączo-
ne ze szkoleniem wojskowym, a wszystko to 
w Forcie Gerharda - najlepiej zachowanym 
forcie artyleryjskim w Europie, nadmorskiej 
twierdzy z XIX wieku na wyspie Wolin, która 
w 2012 r. stała się jednym z 7 Nowych Cudów 
Polski, wygrywając plebiscyt National Geogra-
phic. Zwiedzanie Świnoujścia, gdzie zoba-
czysz: zabytkową dzielnicę nadmorską z musz-
lą koncertową i podświetlaną nocą fontanną, 
park zdrojowy, wybrzeże Władysława IV, ratusz 
miejski. Berlin + Tropical Islands - wyciecz-
ka autokarowa do największego w Europie tro-
pikalnego świata rozrywki: największa plaża 
pod dachem na świecie 4000 m2 wody - wstęp 
do Strefy Basenów na 2h. Ponadto zwiedzanie 
Berlina - brama Brandenburska, Reichstag, 
plac Wielkiej Gwiazdy (kolumna Zwycięstwa)  
(www.tropical-islands.de). Heide Park k. 
Hamburga - całodniowa wycieczka autokaro-
wa do największego parku rozrywki w Europie 
z 40 atrakcjami, o powierzchni 85 ha. Wspa-
niałą atrakcją parku jest Colossos - największa 
drewniana kolejka górska na świecie (www.
heide-park.pl). Ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, spartakiada sportowa (dyplomy, medale),
dyskoteki, konkursy piosenki, plastyczne, rzeź-
ba w piasku. 
13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę  
powrotną.

DODATKOWO PŁATNE: 
bilety wstępu do Tropical Island 
oraz Heide Park - ok. 35-40 €.

!MIĘDZYWODZIE 
+ PARKI ROZRYWKI: 
Tropical Islands i Heide Park

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2013
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

MIĘDZYWODZIE - miejscowość turystycz-
na w pobliżu Międzyzdrojów położona nad 
Morzem Bałtyckim i Zalewem Kamieńskim 
na wyspie Wolin, Miejscowość położona 
wśród lasów bukowych i dębowych wy-
różnia się wybitnymi walorami krajobra-
zowymi. Międzywodzie to kameralna miej-
scowość wypoczynkowa, na terenie której 
znajduje się wiele ośrodków wypoczynko-
wych, kolonijnych i rehabilitacyjnych. Naj-
bardziej dostrzegane atuty miejscowości 
to szeroka i piaszczysta plaża, wspaniały 
mikroklimat oraz trasy rowerowe i piesze. 
W pobliżu znajduje się Woliński Park Naro-
dowy, który umożliwia kontakt z przyrodą.



cena 1595 zł

cena od 1349 zł
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ośro
de

k z basenem

ZAKWATEROWANIE: 
Dwa Pensjonaty każdy dla ok. 45 osób, 
położone w willowej dzielnicy, w odl. ok. 600 m 
od plaży; ogrzewane pokoje 3, 4, 5 osobowe z 
łazienką i TV, wyposażone w tapczany jednooso-
bowe, (część pokoi z łóżkami piętrowymi), szafę, 
stolik, krzesła. Do dyspozycji: stołówka, świetlica 
wyposażona w sprzęt dyskotekowy i audio-vi-
deo, tenis stołowy. Teren obiektów ogrodzony, 
zagospodarowany - boisko rekreacyjne. W odl. 
ok. 150 m od pensjonatu znajduje się duży, 
zielony teren rekreacyjny: plac zabaw, boisko do 
piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej. W 
odl. ok. 300 m Orlik. W odl. ok. 800 m pływalnia 
AQUARIUS ze zjeżdżalniami i jacuzzi (obowią-
zują czepki), Lemon Park - kompleks basenów 
odkrytych ze zjeżdżalniami. 

PROGRAM RAMOWY: 
Przejazd autokarem 1 dzień: wyjazd au-
tokarem z poszczególnych miast wg rozkładu 
jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - 
kolacja, nocleg. 
Przejazd PKP 1 dzień: zbiórka na Dw. 
PKP w godzinach wieczornych (dokładne 
miejsca i godziny zbiórek będą podane na 
stronie www. na 10 dni przed wyjazdem); 
wyjazdy z miejscowości wg trasy pociągu. 
Nocny przejazd pociągiem.
Przejazd PKP 2 dzień: przyjazd do 
Władysławowa, transfer z dworca PKP do 
ośrodka, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek 
- śniadanie.
2-12/17 dzień: program pobytu we 
Władysławowie dostosowany do wieku 
uczestników, nastawiony na aktywny 

wypoczynek: wycieczka do Gdańska - Stare 
Miasto, PGE Arena i Gdyni - Skwer Kościuszki 
• wycieczka do Ocean Parku - niezapomniana 
wyprawa w nieznany wodny świat najwięk-
szych ryb i ssaków. Tu przejdziesz po dnie 
oceanu i staniesz oko w oko z przerażają-
cym rekinem, olbrzymim wielorybem, orką. 
Spotkasz sympatyczne delfiny i żółwie... • 6 
godzin na kompleksie basenów ze zjeżdżal-
niami - Lemon Park - nowość! • rejs kutrem 
po morzu oraz zwiedzanie portu rybackiego 
we Władysławowie • wycieczka do Cetniewa - 
zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich polskich sportow-
ców • wycieczka do Doliny Chłapowskiej i pra-
cowni bursztyniarskiej, pokaz obróbki jantaru 
• wycieczka na Rozewie - wybrzeże klifowe 
• wycieczki rowerowe (Swarzewo, Puck), 
wędrówki nadmorskie; plażowanie, kąpiele 
w morzu pod okiem ratownika, rozgrywki 
sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka noż-
na), podchody i gry terenowe, turnieje tenisa 

TERMINY:
PKP - 18 dni

CENA:
rekreacja

CENA:
windsurfing

WN 1 30. 06. - 17. 07. 1599 zł 1959 zł
WN 2 16. 07. - 02. 08. 1599 zł 1959 zł
WN 3 01. 08. - 18. 08. 1599 zł 1959 zł

TERMINY:
autokar - 13 dni

CENA:
rekreacja

CENA:
windsurfing

WM 1 30. 06. - 12. 07. 1349 zł 1699 zł
WM 2 13. 07. - 25. 07. 1349 zł 1699 zł
WM 3 26. 07. - 07. 08. 1349 zł 1699 zł
WM 4 08. 08. - 20. 08. 1349 zł 1669 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd PKP lub autokarem z klimatyzacją 

(w zależności od wybranej opcji)
• noclegi w pensjonacie
• 3 posiłki dziennie+ podwieczorek
• opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, 

doraźną opiekę lekarską
• ubezpieczenie NNW
• realizację programu pobytu, dyskoteki, kon-

kursy, wycieczki i wyprawy rowerowe.

stołowego, zabawy integracyjne, konkursy, 
Neptunalia, bal przebierańców, biesiada przy 
grillu, dyskoteki, udział w licznych koncer-
tach i imprezach sezonowych m.in.: Happy 
Events, Rybka we Władku.
Przejazd autokarem 13 dzień: ostatni 
posiłek - śniadanie, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka ok. godz. 
6.15. Powrót do poszczególnych miast wg 
rozkładu jazdy. 
Przejazd PKP 17 dzień: wykwaterowanie 
z ośrodka, ostatni posiłek - kolacja + pobra-
nie suchego prowiantu na drogę, transfer na 
dworzec PKP, nocny przejazd pociągiem.
Przejazd PKP 18 dzień: powrót w godzi-
nach porannych.

kolonia letnia 9-13 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat    WŁADYSŁAWOWO
WŁADYSŁAWOWO - popularna miejsco-
wość letniskowa pretendująca do miana 
jednego z głównych wczasowisk na pol-
skim wybrzeżu. Położona u nasady Pół-
wyspu Helskiego, nad piękną, szeroką i 
piaszczystą plażą. Słynie z czystych wód, 
powietrza nasyconego jodem, Ośrodka 
Doskonalenia Kadry Olimpijskiej w Cetnie-
wie, umożliwiającego spotkanie niejednej 
„gwiazdy polskiego sportu”, oraz z portu 
rybackiego.

Wycieczka do Gdańska i Gdyni, do Ocean 
Parku, rejs kutrem po morzu, zwiedzanie 

portu rybackiego we Władysławowie 
oraz Alei Gwiazd i Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich w Cetniewie.

PROFIL WINDSURFING:
tygodniowy kurs windsurfingowy na wodach Zatoki Puckiej 
- 7 x 90 min. dziennie, zapewniamy instruktorów, komplet-
ny sprzęt i ubiór (deska, pędnik, pianka, kamizelka, trapez), 
asekurację, szkolenie zakończone regatami i  wręczeniem 
dyplomów.

TERMINY: CENA:

DR 1 06. 07. - 13. 07. 1595 zł 

DR 2 12. 07. - 25. 07. 1595 zł

DR 3 24. 07. - 06. 08. 1595 zł

Wycieczka autokarowa  
do Ustki i do Krainy 

Labiryntów w Paprotach

ZAKWATEROWANIE: 
GNIEWKO Zofia Kowalska - obiekt po-
łożony na dużym, ogrodzonym, bezpiecznym 
terenie we wschodniej części Darłówka. Plaża: 
100 metrów od obiektu, szeroka, piaszczysta. 
Pokoje: 3, 4, 5, 6 osobowe z łazienkami. Wy-
posażenie pokoi: tapczany 1 osobowe, stolik, 
krzesełka, szafa ubraniowa, szafki. Rekreacja: 
sala TV, sala dyskotekowa, kryty basen, salka 
do gimnastyki, świetlice do zajęć grupowych, 
boisko do siatkówki, plac zabaw.
WYŻYWIENIE: 
4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) - posiłki serwowane, suchy prowiant 
na drogę powrotną.
PROGRAM: 
całodzienna wycieczka autokarowa do USTKI - 
spacer po mieście, usteckie militaria, budowla 
wielkiego portu i bunkrów BLUECHER, przejazd 
do KRAINY LABIRYNTÓW W PAPROTACH: 

INFORMACJE DODATKOWE:
Pierwszym świadczeniem jest kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnim - kolacja w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant na drogę powrotną (wykwate-
rowanie z pokoi do godz. 12.00). 
Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej, 
kremu ochronnego z filtrem UV oraz stroju ką-
pielowego, czepka i klapek na basen. 

kolonia letnia 7-14 lat    DARŁÓWKO

DARÓŁWKO - Nadmorska miejscowość 
położona 3 km od Darłowa. Jedno z najczę-
ściej odwiedzanych miejsc turystycznych 
polskiego wybrzeża. Charakteryzuje się 
wspaniałym mikroklimatem, pięknymi wi-
dokami oraz czystą plażą. 

udział w grze terenowej „O CZYM SZUMIĄ 
WIERZBY”: gra terenowa polegająca na 
odszyfrowaniu tajemniczej mądrości zaklę-
tego drzewa oraz zabawy tematyczne: „DNI 
AFRYKI” poszukiwanie wody na bezkresnej 
Saharze: zabawy na plaży, co w sawannie 
piszczy, czyli rozpoznawanie śladów zwierząt, 
„polowanie na grubego zwierza” - leśne pod-
chody „AFRYKA MOIMI OCZAMI” - konkurs 
plastyczny, przygotowywanie ozdób „plemien-
nych” z wykorzystaniem darów natury, wieczór 
szamański: opowieści przy zachodzie słońca o 
życiu na Czarnym Lądzie, zapoznanie z kulturą, 
SAHARA PARTY, piesza wycieczka do Darło-
wa: spacer po mieście, Rynek z Ratuszem, Ko-
ściół św. Gertrudy, wycieczki piesze po okolicy, 
rejs statkiem po morzu w Darłówku, 5 wejść 
na BASEN KRYTY w ośrodku, 5 INHALACJI, 
gimnastyka korekcyjna (wg zaleceń lekarza), 
wejście do PARKU WODNEGO „Jan” w Dar-
łówku (2 godziny), dyskoteki, dwa ogniska z 
pieczeniem kiełbasek, konkursy z nagrodami, 
imprezy sportowe, bitwa balonowa, imprezy 
artystyczne z udziałem kolonistów, NEPTU-
NALIA, plażowanie, kąpiele w morzu.

ZAPEWNIAMY::
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, 

WC, dvd), 
• 12 noclegów w pokojach 3, 4, 5, 6 osobo-

wych z pełnym węzłem sanitarnym,
• wyżywienie- 4 posiłki dziennie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program pobytu.



cena od 1569 zł

DĄBKI    kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat
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PROGRAM: 
 ZAKRĘCONE WAKACJE: 
„Multisport”: skoki na batucie (pojedynczo 
i w zespole), walki wręcz w strojach „SUMO”, 
wyścigi zespołów na nartach wieloosobowych, 
bieg w taśmie, wyścigi w workach i na szczu-
dłach, pojedynki na gąbkowe miecze.
„Wodnik Szuwarek”: przeprawy na dętkach 
i pontonach, wodne tory przeszkód i zajęcia 
sprawnościowe na Jeziorze Bukowo, samo-
dzielne konstruowanie śmiesznych pojazdów 
pływających, zabawy i wyścigi w „kulach wod-
nych”, przeciąganie liny w głębokiej wodzie.
Zorbing: przemieszczanie się wewnątrz dużej 
przezroczystej, plastikowej kuli.
„Pierwsza Liga”: gra w piłkę nożną na ogrom-
nym dmuchanym boisku, gdzie zawodnicy 
przyczepieni są do siebie za pomocą poprzeczek.
„Kolorowa potyczka”: strategiczne zabawy 
strzeleckie z bronią na żelowe kulki - kilka 
scenariuszy; każdy uczestnik dostanie na czas 
zajęć karabinek paintballowy, mundur, ręka-
wice, maskę, ochraniacz na krtań i kamizelkę 
ochronną; będzie miał do dyspozycji 100 kul.
„Wprawne oko”: strzelanie z łuków i proc 
oraz krótkiej i długiej broni pneumatycznej do 
tarcz i celów ruchomych.
„Dzień Świra”: alarmologia, „pogoń za ido-
lem”, wykonywanie zadań w 3 osobowych 

„SPODNIACH CLOWNA”, zwariowane happe-
ningi.
„Daleko od noszy”: szkolenie ze wstępnej i 
dodatkowej pomocy przedmedycznej 
„Po nitce do kłębka”: miejska gra terenowa 
na orientację, uczestnicy podzieleni na małe 
grupki będą rywalizować ze sobą, wykonywać 
zwariowane zadania i zaliczać kolejne punkty, 
by otrzymać informację o ukrytym „skarbie” - 
niespodziance.
„Mokra siatkówka”: drużynowe zmagania 
na plaży z wykorzystaniem balonów pełnych 
wody. 
„Zguba”: poszukiwania napojów w puszkach, 
konserw i innych przedmiotów niezbędnych w 
dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych 
wykrywaczy metali.
Ogniska, plażowanie, kąpiele i nocny biwak: 
w lesie.

 PRZYGODA Z DESKĄ I ŻAGLEM: 
– pakiet 15 godzin (10 godzin szkolenia win-
surfingu z instruktorem + 5 godzin samodziel-
nego pływania). Program szkolenia odbywać 
się będzie w 3 grupach (początkująca, średnio 
zaawansowana, zaawansowana).
Zajęcia: program szkolenia odbywa się na 
Jeziorze Bukowo w 3 grupach (8-10 osób, 

DĄBKI - znane i popularne kąpielisko na 
polskim wybrzeżu, charakteryzujące się 
specyficznym mikroklimatem, czystą pla-
żą. Malownicze położenie u nasady mierzei 
odcinającej przymorskie Jezioro Bukowo 
od Bałtyku, przyciąga corocznie rzesze tu-
rystów z kraju i zagranicy.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „CARBO” 
- położony w Dąbkach - spokojnej, nadmor-
skiej miejscowości rozciągającej się pomiędzy 
Jeziorem Bukowo, a wybrzeżem Bałtyku; 
ogrodzony i oświetlony teren ośrodka grani-
czy bezpośrednio z obszarami leśnymi Mierzei 
Bukowskiej i jest oddalony zaledwie o ok 100 
metrów od nadmorskiej plaży i ok 50 metrów 
od brzegu Jeziora Bukowo. Ośrodek składa się 
z 2 pawilonów hotelowych 3 kondygnacyjnych 
oraz budynku głównego, w którym mieści się 
jadalnia, kawiarnia z salą dyskotekową i sło-
necznym tarasem, sala telewizyjno-taneczna, 
bilard i tenis stołowy. Ponadto do dyspozycji 
obozowiczów - boisko do siatkówki, koszy-
kówki i piłki nożnej, plac zabaw, miejsca na 
ogniska, a w budynkach hotelowych - 8 salek 
telewizyjnych i do tenisa stołowego. Uczest-
nicy zakwaterowani będą w pokojach typu 
studio 2+2 i 2+3 osobowych z łazienkami 
(umywalka, natrysk, WC) i balkonami.

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem turystycznym, dojazdy 

lokalne, 
• 12 noclegów, 
• wyżywienie 4 posiłki dziennie (od kolacji w 

dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę powrotną) – 
śniadania i kolacje w formie bufetu, 

• opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej 
oraz opiekę medyczną,

• realizację programu,
• ubezpieczenie NNW.

choreografię dostosowaną do jego poziomu i 
umiejętności.
Taniec towarzyski - latino solo: zajęcia 
oparte są o gorące latynoamerykańskie rytmy, 
które wywołują uśmiech na ustach oraz powo-
dują przyspieszone bicie serca. Dla dziewczyn 
stanowią doskonałąokazję do wymodelowa-
nia sylwetki w rytm muzyki, a panowie dzięki 
zajęciom będą dużo pewniej czuli się na par-
kiecie.
Dancehall - styl tańca wywodzący się z lat 
60. XX wieku z Jamajki. Swoją nazwę wziął 
od miejsca - wielkiej hali, na której Jamajczy-
cy spotykali się, by wspólnie potańczyć. Kroki 
taneczne opierają się na odzwierciedlaniu co-
dziennych czynności. Taniec jest bardzo szybki 
i żywy.
Taniec nowoczesny - hip hop: to jedna z 
dziedzin artystycznych kultury hip hopu, która 
stale rozwija się i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Hip hop czerpie inspiracje 
ruchowe, zarówno z ulicy, jak i klasycznych 
elementów tańca stwarzając w ten sposób 
nieograniczone możliwości taneczne oraz no-
watorskie rozwiązania choreograficzne. 
ponadto:
Dodatkowe zajęcia taneczne zgodnie z 
oczekiwaniami zgłaszanymi przez uczestników 
obozu.
Zajęcia sprawnościowe: skoki na batucie w 
rytm muzyki pojedynczo i w zespole
I pomoc: szkolenie ze wstępnej i dodatkowej 
pomocy przedmedycznej przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu pod okiem międzynarodo-
wych instruktorów i ratowników,
Zajęcia wodne: zabawy i wyścigi w kulach 
wodnych oraz kąpiele pod opieką ratownika 
WOPR.

 WAKACYJNY RELAKS: 
Spływ kajakowy: jednodniowy rzeką Grabo-
wą i Bagienicą z Jeżyczek do Bukowa Morskie-
go, połączony z odpoczynkiem przy ognisku i 
pieczeniem kiełbasy.
Zawody łucznicze: strzelanie do tarcz i celów 
ruchomych.
Zajęcia wodne: wycieczka pontonami po 
Jeziorze Bukowo.
I pomoc
Terenoznawstwo: nauka orientacji w terenie 
oraz posługiwania się busolą, odnajdywanie 
północnego kierunku z układu gwiazd i innymi 
metodami, wyznaczanie azymutów, podchody 
i gry terenowe. 
Wycieczki rowerowe: szlakami i duktami 
leśnymi okolic Dąbek i Darłowa.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: turnieje 
sportowe, skoki na batucie, biegi sprawno-
ściowe, zajęcia gimnastyczne na plaży, wodna 
olimpiada, aerobik w wodzie i na lądzie, nocny 
biwak na plaży, mecze piłki nożnej i siatkówki 
plażowej.
Wycieczki piesze: zwiedzanie zabytków po-
cysterskich, rezerwatów przyrody i zabytkowe-
go budownictwa wiejskiego.
Zabawa „zguba”: poszukiwanie napojów w 
puszkach i innych przedmiotów za pomocą 
elektronicznego wykrywacza metali.
Dyskoteki: z karaoke.
Plażowanie i kąpiele: w Bałtyku pod opieką 
ratowników WOPR.
Ogniska: z gitarą i pieczeniem kiełbasy.
Obóz polecamy miłośnikom leniuchowania, 
którzy jednak będą mogli skorzystać z różnych 
form aktywności i zabaw plażowych.

prowadzonych przez nauczycieli AWF oraz 
licencjonowanych instruktorów PSW). Zapew-
niamy: sprzęt szkoleniowy. 
Zajęcia łucznicze: strzelanie do tarcz i celów 
ruchomych.
Orientering: nauka orientacji w terenie oraz 
posługiwania się busolą, odnajdywanie pół-
nocnego kierunku, wędrówki na orientację, 
sygnalizacja i komunikowanie się w terenie, 
podchody i gry terenowe, „czytanie mapy”.
I pomoc: szkolenie ze wstępnej i dodatkowej 
pomocy przedmedycznej przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu pod okiem międzynarodo-
wych instruktorów i ratowników.
Zajęcia wodne: wycieczka pontonami po 
Jeziorze Bukowo.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka siat-
kowa, nożna, olimpiada wodna, przeciąganie 
liny, turniej piłki wodnej, zawody, podchody.

Ogniska, plażowanie i kąpiele: pod opieką ra-
towników WOPR.

 W RYTM WAKACJI: 
Zajęcia taneczne: odbywać się będą co-
dziennie i będą dostosowane do poziomu 
grupy; każdy uczestnik nauczy się podstawo-
wych kroków każdej z wymienionych technik 
oraz wspólnie z instruktorem przygotuje 

super programsuper program

TERMINY: ZAKRĘCONE,  
Z DESKĄ I ŻAGLEM

W RYTM 
WAKACJI

WAKACYJNY 
RELAKS

TR1 30. 06. - 10. 07. 1769 zł 1669 zł 1569 zł
TR 2 11. 07. - 21. 07. 1769 zł 1669 zł 1569 zł
TR 3 22. 07. - 01. 08. 1769 zł 1669 zł 1569 zł
TR 4 02. 08. - 12. 08. 1769 zł 1669 zł 1569 zł
TR 5 13. 08. - 23. 08. 1769 zł 1669 zł 1569 zł

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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Wycieczka autokarowa do 
Słowińskiego Parku Narodowego, 

do Ustki, rejs statkiem

cena  1570 zł

kolonia letnia 7-14 lat, obóz młodzieżowy 14-17 lat  PODDĄBIE

PODDĄBIE - Zaciszna i bezpieczna miejsco-
wość położona w malowniczym odcinku 
wybrzeża, 20 km od Ustki. Położenie wśród 
lasów bukowo-dębowych nadaje okolicy 
swoisty mikroklimat wspomagający lecze-
nie górnych dróg oddechowych. Najwięk-
szą atrakcją Poddąbia jest piękna piaszczy-
sta plaża, a o tym jak delikatny jest piasek 
może świadczyć fakt, że przed stuleciami 
napełniano nim klepsydry.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowy LAZUR 
położony ok. 150 m od morza, składający 
się z kilku budynków murowanych. Poko-
je 3, 4, 5 osobowe z łazienką i balkonem. 
Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, 
świetlice, sala dyskotekowa, kawiarnia, 
boiska do: siatkówki i koszykówki, kort 
tenisowy, stoły do tenisa stołowego, plac 
zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego i rowerów.
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do 
ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2-13 dzień: plażowanie i kąpiele pod okiem 
ratownika, całodniowa wycieczka do Łeby i 
Słowińskiego Parku Narodowego, program 
Harry Potter w cenie, wycieczka do Ustki,
rejs statkiem po morzu,  gry i zabawy tereno-
we, Neptunalia, chrzest kolonijny, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, spartakiada sportowa 
(dyplomy, medale), dyskoteki, konkursy pio-
senki, plastyczne, rzeźba w piasku. 
14 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, pobra-
nie suchego prowiantu i wyjazd w drogę  powrotną.

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem klasy LUX  

(klimatyzacja, WC), 
• 13 noclegów,
• wyżywienie 4 x dziennie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program pobytu: wycieczka do 

Słowińskiego Parku Narodowego, wycieczka 
autokarowa z przewodnikiem do Ustki, rejs 
statkiem po morzu, realizację programu 
Harry Potter. Opis na str. 12.

TERMINY (14 DNI): CENA:

PD 1 30. 06. - 13. 07. 1570 zł

PD 2 13. 07. - 26. 07. 1570 zł

PD 3 26. 07. - 08. 08. 1570 zł

INFORMACJE DODATKOWE:
Pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnim - śniadanie w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną 
Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej, 
kremu ochronnego z filtrem UV oraz stroju ką-
pielowego. Wyjazd wg rozkładu jazdy.

PROGRAMY TEMATYCZNE W CENIE:
Piracki i Harry Potter - opis poniżej

WYŻYWIENIE: 
4 x dziennie (śniadanie - bufet, obiad, podwie-
czorek, kolacja - bufet). 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

HARRY POTTER
Świeża krew w Hogwarcie, czyli witajcie 
pierwszoroczni - powitanie Uczniów przez Dy-
rektora/Kierownika Turnusu, przedstawienie 
kadry, zasad przyznawania punktów, rozdanie 
wyposażenia (peleryna, czapka, zeszyt + długo-
pis + ołówek, knuty)
Tiara przemówiła podział na 4 domy (losowa-
nie) Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclav, Slytherin. 
Uczta z podziałem na stoły/domy.
Zajęcia i gry integracyjne: • przygotowywa-
nie Godła domów • samodzielne przygotowanie 
różdżek • wykład: różne rodzaje drewna, różne 
atrybuty • Turniej Drużynowy - zabawy i gry 
integracyjne oraz sportowe • Turniej Trójma-
giczny - zadania i ciekawostki • nocna zabawa w 
odszukanie świetlików zakończona puszczaniem 
lampionów.
Zajęcia w szkole magii i czarodziejstwa: • 
magiczne zaklęcia • wróżbiarstwo • zielarstwo 
• eliksiry • numerologia • wiedza o czarodzie-
jach • obrona przed czarną magią *opieka nad 

magicznymi zwierzętami • SUMY czyli 
Standardowe Umiejętności Magiczne 

- egzaminy końcowe z dwóch 
wybranych przedmiotów. 

Turniej wiedzy o 
Harrym Potterze:

Pożegnanie ko-
lonistów, rozdanie 

nagród i dyplo-
mów.

OBÓZ  
GIER KOMPUTEROWYCH
Podczas pobytu oprócz akatrakcyjnego programu 
pobytu nad polskim morzem odbywać się będą 
sieciowe turnieje najpopularniejszych gier kom-
puterowych Counter Strike’a, Starcrafta, Need for 
Speed, czy Fify, nauczycie się jak zaprojektować 
i stworzyć własną grę. Wysokiej klasy sprzęt i 
doświadczeni instruktorzy zapewnią świetną 
rozrywkę. 
Rozgrywki i turnieje kultowych gier:
• Starcraft 2 - kultowa gra,
• Counter Strike - legenda gier FPS,
• League of Legends - strategiczne zmagania,
• Fifa - football czyli wirtualne rozgrywki,
• Need for Speed - gra wyścigowa.
Zostań projektantem:
• jak zrobić prostą grę komputerową. Tworzenie 
edytora etapu, scenariusza i zdarzeń,
• projektowanie narracji i fabuły gry,
• jak wyglądają prawdziwe mistrzostwa, jak funk-

cjonuje zawodowa liga graczy?
• tworzenie prostych animacji kom-

puterowych,
• testowanie gier - konkurs na 
najlepszą aplikację rozrywkową.

CO ZABRAĆ:
gry komputerowe, urzą-

dzenia sterujące 
(ulubione pady, 
kierownice).

P R O G R A M Y  T E M AT YC Z N E   •   P R O G R A M Y 

DODATKOWO:
Obóz gier komputerowych + 100 zł

PIRACKA PRZYGODA
Program skierowany do młodszych dzieci - za-
równo chłopców jak i dziewczynek, dla których 
kierownik i wychowawcy również zamieniają 
się na czas turnusu w załogę piracką. Wspólnie 
uczymy się życia obozowego - jest tu piracki 
poranny apel, pirackie pranie, piracki konkurs 
czystości, piracka poczta i pirackie zabawy kre-
atywne i integracyjne.
1) poranne apele pirackie, czyli co dziś będzie-
my robić,
2) poznanie kodeksu pirata ,czyli jak postępo-
wać, by stać się prawdziwym piratem, wybranie 
imion pirackich oraz swoich atrybutów - ozda-
bianie chust pirackich oraz przepasek na oko,
3) zdobywanie sprawności pirackich, czyli 
gry i zabawy kreatywne i sportowe m.in. Tor 
Przeszkód, Bombardier, Konstruktor, Myśliciel, 
Piracki Bajarz,
4) my piraci zgrana paka, czyli integracja gru-
py poprzez zabawę: Węzeł Gordyjski, Piracka 
Spółdzielnia, Wyspa Skarbów,
5) wieczorne opowieści o przygodach 
pirackich przy ognisku, projekcje 
filmów o piratach
6) piracki bal 
przebierańców,
7) chrzest na pi-
rata - sprawdzenie 
umiejętności nabytych 
podczas obozu - zadania 
na wytrwałość, odwagę, 
zręczność i spryt - miano-
wanie na pirata.

GÓRSKI - TATRY
Program górski dla miłośników wędrówek, 4 łatwe i 
średnio trudne trasy, nawet dla początkujących. Wystar-
czą buty górskie, niewielki plecak, kurtka przeciwdesz-
czowa, nakrycie głowy, wygodne spodnie, t-shirt, polar, 
legitymacja szkolna i ruszaj z Nami w górską wędrówkę!
Programy prowadzone są przez doświadczonych, mło-
dych przewodników górskich, pasjonatów którzy odkryją 
przed Wami wspaniały świat naszych Tatr. Wycieczki są 
całodniowe tj. trwają od około 6 do 8 godzin z czego 4-6 
godzin poruszamy się szlakami po górach. W trakcie wy-
cieczek zapewniamy suchy prowiant na drogę. Wracamy 
do Ośrodka na obiadokolację. Dojazdy do szlaków reali-
zujemy busami, PKP, transportem lokalnym.
1. Pasterskim Szlakiem - trasa łatwa ok. 4 h: Topolowa 
Cyrhla - Wielki Kopieniec - Wywierzysko Olczyskie - Ja-
szurówka (kapliczka) - powrót busem do Ośrodka.
2. Nad i pod reglami - trasa łatwa ok. 5 h: Kuźnice- 
Kalatówki - Droga nad Reglami - Przełęcz Białego - Cze-
rowna Przełęcz - Sarnia Skała- Dolina Strążyska - Droga 
Pod Reglami - Skocznia - Zakopane - powrót busem do 
Ośrodka.

3. Tatrzańskie Widoki - trasa średnia ok 6 h: 
Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Wielka Królowa 

Kopa - Murowaniec - Czarny Staw Gąsienni-
cowy - Droga Pod Szatrę - Brzeziny - powrót 
busem do Ośrodka.

4. Śpiący Rycerz - trasa średnia ok 6 h: 
Krzeptówki - Dolina Małej Łąki - Rówień-

ki - Przełęcz Kondracka - Giewont - Hala 
Kondratowa - Kalatówki - Kuźnice - Za-

kopane - powrót busem do Ośrodka.

SPRAWDŹ NA STR. 13.



* 8 noclegów

TERMINY: AKTYWNE 4 ŻYWIOŁY
MK 1 28. 06. - 08. 07. 1430 zł 1370 zł
MK 2 09. 07. - 19. 07. 1430 zł 1370 zł
MK 3 20. 07. - 30. 07. 1430 zł 1370 zł
MK 4 31. 07. - 10. 08. 1430 zł 1370 zł
MK 5 11. 08. - 21. 08. 1430 zł 1370 zł

MK 6 * 22. 08. - 30. 08. 1180 zł 1130 zł

cena od 1180 zł
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TRESNA - Beskidy  kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Centrum wypoczynku ODYS zloka-
lizowane jest na rozległym terenie pośród stoków 
Beskidu, nad brzegiem jeziora żywieckiego w 
pięknej, zielonej dolinie Soły. Posiada pokoje 2 
i 4 osob. w murowanych pawilonach z pełnym 
węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestni-
ków: jadalnia (odzielny budynek), kawiarnia z 
kominkiem, świetlice, sala RTV, siłownia, pełno-
wymiarowa hala sportowa, boisko do siatkówki 
plażowej, ścianka wspinaczkowa i park linowy, 
tor zorbingowy, 2 wiaty do zajęć sportowych i 
dydaktycznych, tenis stołowy, bilard, gry zręczno-
ściowe (dodatkowo płatne), boisko do siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej, sprzęt sportowy oraz 
przystań ze sprzętem wodnym. Wyżywienie: 4 
razie dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja. Pierwszym posiłkiem jest kolacja, ostat-
nim śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant 
w miejsce obiadu.

ZAPEWNIAMY:
• 10 noclegów, 
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie, 
• opiekę kadry pedagogicznej (przy Pierwszej 

Kolonii nauczyciele naucz. początk.), kierow-
nika, ratownika i bosmana na przystani, 

• opiekę medyczną - pielęgniarkę na miejscu 
+ lekarza na telefon.

PROGRAMY SPECJALISTYCZNE: 
 MOJA PIERWSZA KOLONIA:   7 - 10 lat
Założeniem obozu „Moja Pierwsza Kolonia” jest  zaba-
wa i wypoczynek połączony z aspektem wychowaw-
czym skierowanym na poszerzenie samodzielności 

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

cena od 1309 zł

MAZURY    kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat

ZAPEWNIAMY:
• transport PKP na trasie z Katowic do/z 

ośrodka,
• 10 (lub 8 noclegów - turnus 6), 
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie, 
• opiekę pedagogiczną i medyczną, instrukto-

rów warsztatowych i ratownika, 
• ubezpieczenie NNW, 
• realizację wybranego programu.

PROGRAMY SPECJALISTYCZNE: 
 „Aktywne wakacje”  
• quady - przejażdżka czterokołowcami po specjal-
nie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne 
quady Yamaha!) • zajęcia linowe - przejście po par-
ku linowym • wejście na wieżę ze skrzynek • nauka 
strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej zakoń-
czona zawodami • przejście przez „pole minowe” 
przy pomocy wykrywacza metalu • poznawanie 
sposobów szyfrowania wiadomości • poznawanie 
technik samoobrony • wyprawa kajakami tury-
stycznymi przez j. Łęsk • walki sumo - w zabawnym 
stroju japońskiego wojownika sumo na specjalnie 
przygotowanym ringu • gladiatorzy - wykaż się 
odwagą i sprytem. Utrzymaj równowagę, strąć 
przeciwnika z pomostu za pomocą gąbkowej lancy 
• zajęcia terenoznawcze - nauka posługiwania się 
kompasem, czytanie mapy, GPS, gwieździsty bieg 
na orientację • nocna gra terenowa „świetliki” • 
warsztaty doskonalenia technik pływackich • szko-
lenie z pierwszej pomocy • zajęcia lekkoatletyczne 
• gry zespołowe - piłka nożna, siatkowa i koszyko-
wa • Olimpiada sportowa z wyborem najlepszego 
sportowca obozu • kąpiele i plażowanie, ogniska z 
pieczeniem kiełbasek, dyskoteki • wycieczka auto-
karowa Mikołajki - Kadzidłowo - wizyta w „Tropica-
nie” - wodnym parku rozrywki hotelu Gołębiewski 

ZAKWATEROWANIE: 
OŚRODEK KULKA - to 3 budynki mieszkal-
ne mogące pomieścić do 350 osób. Do dyspozycji 
na terenie ośrodka jest nowoczesna, przestronna 
stołówka, sala dydaktyczna wyposażona w tele-
wizory LCD, Cool Club z salą taneczną i barową, 2 
hale z drewnianym parkietem, plaża z pomostem 
nad jeziorem Łęsk (I klasa czystości wody), 2 
miejsca ogniskowe, boiska do piłki nożnej, koszy-
kówki i siatkówki. Zakwaterowanie: w budynkach 
mieszkalnych w pokojach 5-6-osob. z łazienkami 
(w niektórych pokojach łóżka piętrowe).
Wyżywienie: cztery posiłki dziennie - śniada-
nie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pierwszym 
posiłkiem jest obiad lub obiadokolacja w 
zależności od godziny przyjazdu, a ostatnim 
śniadanie w dniu wyjazdu.

(bilet wstępu płatny we własnym zakresie), wizyta 
w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
 „4 Żywioły”   
WODA • Wodna rozrywka na całego! Nauka 
pływania na supernowoczesnych, zwrotnych i 
ultralekkich kajakach typu „Sit on top” (bezbur-
towe) • bezpieczna przeprawa samodzielnie wy-
konanymi tratwami • waterball - Kula Wodna 
• warsztaty doskonalenia technik pływackich • 
wyprawa kajakami turystycznymi po jez. Łęsk • 
Warsztaty żeglarskie - szkolenie teoretyczne, 
nauka wiązania węzłów, zasady bezpieczeństwa, 
taklowanie, przygotowanie jachtu do rejsu, zaję-
cia praktyczne z żeglowania Omegą.
ZIEMIA • quady - przejażdżka sprawnościowa 
czterokołowcami po specjalnie przygotowanym 
torze (quady Yamaha) • warsztaty lepienia z gliny 
- stwórz magiczny talizman wybranego żywiołu 
• orienteeng - zasady orientacji w terenie, po-
sługiwanie się mapą, kompasem, GPS, zawody 
na orientację (INO) • poszukiwanie skarbów - gra 
terenowa z użyciem wykrywacza metalu.
POWIETRZE • zorbing - przemieszczanie się we-
wnątrz kuli sferycznej • zajęcia linowe - wejście 
na wieżę ze skrzynek • paintball - fabularyzo-
wana gra taktyczna w maskach ochronnych z 
użyciem broni barwiącej Tippmann (100 kulek) • 

slickline - spacer w przestworzach, nauka 
chodzenia po linie.
OGIEŃ • survival - nauka budowania 
szałasów i rozpalania ognisk • ognisko z 
pieczeniem kiełbasek • „Operacja Pio-
run” - leśna gra terenowa • HIT! - ognisko 
z pokazem „FIRE SHOW”.
Także: Edukacyjny pakiet „4 żywioły”

KULKA - to raj dla każdej grupy wiekowej. 
Idealne miejsce dla tych, którzy chcą się 
świetnie bawić i wypoczywać w otoczeniu na-
tury, z dala od zgiełku miasta. Kulka zapewni 
profesjonalną organizację wypoczynku, bez-
pieczne warunki, profesjonalnie przygotowa-
ną kadrę oraz 4 ha powierzchni, zagospoda-
rowanej specjalnie dla dzieci i młodzieży.

TRESNA - miejscowość położona bezpośred-
nio nad Jeziorem Żywieckim, 8 km od Żywca.

Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwie-
dzanych obiektów oraz do parku wodnego (w 
programie aktywnym) - do 12 lat ok. 16 zł, od 
12 lat ok. 32 zł. Dojazdu z miejscowości ante-
nowych. Opłaty fakultatywne: Olsztyn - wy-
cieczka autokarowa + 79 zł

dziecka. Uczestnicy kolonii, poprzez gry i zabawy 
rozwijają umiejętność pracy w grupie, poszerzają 
horyzonty. Bogata oferta zajęć oparta głównie na za-
bawie, uczy i rozwija świadomość dziecka, rozwija 
i sprzyja spontanicznej aktywności fizycznej oraz 
naucza wielu cennych umiejętności. 
W programie: Kula wodna, zorbing, gimnastyka 
korekcyjna, rytmika, rejs motorówką, gry i zabawy ru-
chowe, basen - nauka pływania, zabawy integracyjne, 
nauka pływania kajakiem, zabawa na dmuchanym 
zamku, Dzień Sportu, zabawy terenowe, własnoręcz-
ne pieczenie pizzy i przygotowanie deseru w ramach 
zabawy w Małego Kucharza, zabawy muzyczne, 
plastyczne, prowadzenie dziennika pokładowego, 
wyprawa na poszukiwanie skarbów, wycieczka piesza 
w pobliskie góry, rejs statkiem - zwiedzanie zapory. 
 10 PRZYGÓD:  12 - 18 lat
Program obozu młodzieżowego obejmuje: 1. biegi 
w kuli Zorbing • 2. rozgrywki Paintball • 3. naukę 
podstaw Windsurfingu - 8 godz. w turnusie - szko-
lenie z pędnikiem na trenażarze, na desce bez i z 
pędnikiem. • 4. Park linowy - podstawy para alpi-
nistyki, nauka wiązania węzłów, zasady asekuracji, 
trening sprawnego pokonywania różnych trudności 
odcinków parku linowego. • 5. Ścianka wspinaczko-
wa. • 6. Trekking górski - marsz na orientację. • 7. 
Kajakarstwo - oglądamy okolicę wzdłuż brzegów 
jeziora. • 8. Taniec nowoczesny - poznajemy style. • 
9. Tajemnice Browaru Żywiec - magiczne muzeum i 
podziemny świat starego browarnictwa. • 10. Trud 
pracy nad ciałem - aerobik, siłownia, siatkówka. • 
Dodatkowo w programie: wejścia na basen, boks 
kangurów, wycieczki górskie, wycieczka do Żywca, 
zajęcia sportowo rekreacyjne, imprezy i ogniska 
wieczorne, bal przebierańców, spartakiada sporto-
wa, podchody, konkursy, dyskoteki.

 WINDSURFING I KAJAKI:  12-17 lat
Program szkolenia - Windsurfing - 7 x 2 godz. Z 
pędnikiem na trenażerze: bezpieczeństwo na desce, 
budowa i zastosowanie sprzętu, stawiane pędnika, 
pozycja asekuracyjna oraz bezpieczny powrót, nauka 
trymowania i taklowania sprzętu. Na desce bez pędni-
ka: ćwiczenia wypornościowe, nauka zachowania na 
desce, wpadnie do wody, wejście na deskę, zabawy 
z deską. Na desce z pędnikiem: podnoszenie pędni-
ka, pozycja asekuracyjna, pozycja startowa, pozycja 
bezpieczny powrót, sterowanie deską - ostrzenie, od-
padanie, technika żeglowania na poszczególnych kur-
sach - róża wiatrów, półwiatr, bejdewind, baksztag, 
fordewind, zwrot z wiatrem oraz zwrot na wiatr, starty 
z różnych kursów, stop - hals, elementy przyśpie-
szające żeglowanie, start z plaży, regaty zakończone 
wręczeniem dyplomów. Dodatkowo w programie: 
wycieczki kajakowe, rowery wodne, przejażdżka mo-
torówką, rejs statkiem na zaporę, waterball, park lino-
wy, Dzień Sportu - areobic, lekkoatletyka, siatkówka 
plażowa, koszykówka, Unihoc, zdobywanie pobliskich 
gór - Magurka, Czupel, wycieczka do Żywca - muzeum 
Browaru Żywiec + zamek Habsburgów, ogniska z kieł-
baskami, dyskoteki, wieczory tematyczne.
Zapewniamy pełne wyposażenie w sprzęt: 
nowoczesny sprzęt windsurfingowy dostosowany 
do umiejętności i wieku uczestników. W tym roku 
będziecie pływali na deskach firm RRD, fanatic, exotec; 
pełną gamę pędników - żagli firmy rushwind, infinity, 
ascan, simmer; akcesoria ratownicze: boje, rzutki, liny 
itp.; ubrania piankowe; niezależnie od pogody oraz 
stopnia umiejętności pływackich wszyscy pływają w 
kamizelkach asekuracyjnych; dbamy o bezpieczeń-
stwo - do dyspozycji mamy własną motorówkę i pon-
ton asekuracyjny; rowerki wodne; kajaki z asekuracją 
ratowniczą; przybory i przyrządy do Dnia Sportu.

TERMINY: I KOLONIA 10 PRZYGÓD WIND+KAJAKI
TR1 28. 06. - 08. 07. 1309 zł 1479 zł 1409 zł
TR 2 09. 07. - 19. 07. 1309 zł 1479 zł 1409 zł
TR 3 20. 07. - 30. 07. 1309 zł 1479 zł 1409 zł
TR 4 31. 07. - 10. 08. 1309 zł 1479 zł 1409 zł
TR 5 11. 08. - 21. 08. 1309 zł 1479 zł 1409 zł

Dojazd własny!



Wycieczki do Zakopanego - zwie-
dzanie miasta, Wielka Krokiew, 

Morskie Oko i Czarny Staw,  
Dolina Kościeliska z przewodni-

kiem tatrzańskim.
2 wyjścia na basen.

cena od 1059 zł

cena od 1509 zł
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kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat    MURZASICHLE  ZAKOPANE
MURZASICHLE – malownicza osada let-
niskowa położona między Zakopanem a 
Bukowiną Tatrzańską. Roztacza się stąd 
przepiękny widok na panoramę Tatr. W od-
ległości 6 km znajduje się stolica polskich 
gór - Zakopane z wieloma atrakcjami przy-
gotowanymi dla turystów w różnym wieku. 
Zakopane z licznymi kawiarenkami, ciast-
karniami, charakterystycznym góralskim 
folklorem tworzą niepowtarzalny klimat. 
Dodatkową atrakcją Zakopanego jest głów-
ny deptak miasta - sławne Krupówki.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Hawran/Danka położo-
ny jest w Murzasichlu, 6 km od Zakopanego. 
W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje 
oraz poczta. Do dyspozycji dzieci jest teren 
do zabaw, sala w której można organizować 
dyskoteki, sala bilardowa, stół do ping-pon-
ga, piłkarzyki, świetlica z RTV, bar i stołówka. 
Uczestnicy kolonii zakwaterowani są w poko-
jach 2, 3, 4, 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym.

ZAKWATEROWANIE: 
„Natura Park” to Kompleks Rekreacyj-
no-Wypoczynkowy, położony na trasie Małej 
i Dużej Pętli Bieszczadzkiej w miejscowości 
Stężnica. Do dyspozycji uczestników wygodne 
i przestrzenne pokoje w układzie 3 i 4-osobo-
wym, z pełnym węzłem sanitarnym i tv sat. Po-
nadto na terenie obiektu znajduje się: Dziupla 
- duża wiata grillowa z blisko 150 miejscami, 
Sala Myśliwska - sala restauracyjna wyposa-
żona dodatkowo w sprzęt multimedialny i na-
głaśniający, kawiarnia z kręgielnią i salą zabaw 
- m.in. piłkarzyki, rzutki, stół do ping-ponga, 
plac zabaw, basen letni, park zwierząt - dziki, 
jelenie i dzikie ptactwo na wyciągnięcie dłoni.
WYŻYWIENIE: Cztery posiłki dziennie (śnia-
danie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierwszy 
posiłek obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek 
obiad w dniu wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną.

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem LUX
• 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z peł-

nym węzłem sanitarnym,
• wyżywienie 3 razy dziennie: śniadanie, 

obiad z podwieczorkiem, kolacja, 
• opiekę medyczną, pedagogiczną, ratownika 

na basenie, przewodnika tatrzańskiego, in-
struktorów prowadzących zajęcia tematyczne,

• realizację programu: przewidziane są liczne 
zajęcia sportowo rekreacyjne, konkurs na 
najciekawszy strój zbójnicki, zawody spor-
towe. Piesze wycieczki. Zajęcia plastyczne 
dla młodszych dzieci. W czasie pobytu liczne 
imprezy: ogniska, dyskoteki, konkursy z na-
grodami. Codzienne zajęcia tematyczne,

• 1 wejście na baseny w Białce Tatrzańskiej, 
1 wejście do aquaparku w Zakopanem, 

• 3 wycieczki do Zakopanego - zwiedzanie 
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczu-
rówka. Wycieczki górskie z przewodnikiem 
tatrzańskim - Morskie Oko i Czarny Staw, Do-
lina Kościeliska (bilety w cenie), Chochołów.

• ubezpieczenie NNW.

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny Górski Taneczny Gitarowy

MR 1 30. 06. - 10. 07. 1059 zł 1159 zł 1159 zł ---
MR 1 10. 07. - 20. 07. 1059 zł 1159 zł 1159 zł 1359 zł

MR 2 20. 07. - 30. 07. 1059 zł 1159 zł 1159 zł 1359 zł

MR 3 30. 07. - 09. 08. 1059 zł 1159 zł 1159 zł ---

PROGRAM GÓRSKI - TATRY
Dla miłośników wędrówek, również dla początkujących. 
1. Pasterskim Szlakiem - Topolowa Cyrhla - Wielki Kopieniec - Wywierzysko 
Olczyskie - Jaszurówka.
2. Nad i pod reglami - Kuźnice - Kalatówki - Droga nad Reglami - Przełęcz 
Białego - Czerowna Przełęcz - Sarnia Skała - Dolina Strążyska - Droga Pod Re-
glami - Skocznia - Zakopane.
3. Tatrzańskie Widoki - Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Wielka Królowa Kopa 
- Murowaniec - Czarny Staw Gąsiennicowy - Droga Pod Szatrę - Brzeziny.
4. Śpiący Rycerz - Krzeptówki - Dolina Małej Łąki - Rówieńki - Przełęcz Kon-
dracka - Giewont - Hala Kondratowa - Kalatówki - Kuźnice - Zakopane.

PROGRAMY TEMATYCZNE:
Górski - opis na str. 11, 
Taneczny i Gitarowy - opis na str. 4 

PROGRAMY SPECJALISTYCZNE: 
 PROJEKT PRZYGODA:  
SZLAK DEBIUTANTA  (8h) - wejście na szczyt Po-
łoniny Wetlińskiej w sercu Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego.
TAJEMNICE SOLINY  (8h) - wycieczka malowniczym 
szlakiem do Polańczyka ze zwiedzaniem uzdro-
wiska Polańczyk, zwiedzaniem zapory wodnej w 
Solinie i kąpielą w j. solińskim. Powrót do ośrodka 
autokarem.
ZAJĘCIA GARNCARSKIE - ćwiczenie wyobraźni i 
sprawdzian zdolności manualnych, a do tego świet-
na zabawa.
TECHNIKI LINOWE - szlifowanie sprawności na wy-
sokości - ścianka wspinaczkowa, zjazdy z budynku 
i wejście na tzw. „małpach”.

SZKOLENIE BIESZCZADNIKA (3h) - rywalizacja na 
polanie w konkurencjach przeciągania liny, biegu 
na nartach, łucznictwa i sprzelania painballowego-
BUNGEE RUN - wyścigi w dmuchanym tunelu.
SEGWAY - przejażdżki wyjątkowym pojazdem.
AQUAZORBA - spacer po jeziorze w dmuchanej kuli.
DYSKOTEKA W PIANIE oraz FLUO PARTY - w rytmie 
największych przebojów zabawa z laserami, świe-
cącymi tatuażami i wielką ilością piany.
OGNISKA I WIECZORY LEGEND - w świetle ognisk 
będziemy snuć własne bieszczadzkie opowieści.
Ponadto: gry i zabawy na terenie ośrodka, Parada 
Kłamców, chrzest Młodych Poszukiwaczy Przygód, 
piesze wycieczki po okolicy.
 KOLONIA Z JAZDĄ KONNĄ:  
Program łaczy teorię z praktyką. Stawiamy na zaba-
wę i ciągły kontakt z naturą.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów i kadrę pomocniczą. W stadninie czeka 
na was 18 koni huculskich!
Program obejmuje 10 godz. zajęć (po 45 minut) - 9 
jazd konnych, 1 zajęcia teoretyczne oraz przeszkole-
nie z regulaminu stadniny. Codzienna jazda konna 
na padoku oraz w terenie - w zależności od umiejęt-
ności i postępów w nauce.
Zdobądź swój certyfikat „KOWBOJA BIESZCZAD”!
Zdobywanie specjalności - rzut lassem, rzut pod-
kową, jazda na oklep, siodłanie na czas, rajd konny 
z ogniskiem na zakończenie obozu. Dla chętnych 
opieka nad zwierzętami w stajni - karmienie koni, 
czyszczenie, przygotowanie do jazdy.
Każdy uczestnik musi posiadać odpowiedni strój do 
jazdy konnej - w tym mocne obuwie sięgające za 
kostkę, dopasowane, elastyczne spodnie.
Imprezy fakultatywne:
1. PAKIET DLA AKTYWNYCH - 100 zł /os.: 

kolonia letnia 7-13 lat    BIESZCZADY

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem,
• 11 noclegów,
• wyżywienie 4 razy dziennie,
• opiekę medyczną na wezwanie, kadrę 

instruktorską,
• realizację wybranego programu,
• ubezpieczenie NNW.

4x4 WILCZYM TROPEM (1h) - wyprawa samo-
chodami terenowymi. POD ŻAGLAMI (2h) - rejs 
jachtem po Jeziorze Solińskim. KULA SFERYCZNA 
- zabawa w wielkiej dmuchanej kuli. 
2. SPŁYW SANEM (2-3h) - 40 zł/os.
3. WARSZTATY GARNCARSKIE - 20 zł/os.
4. LWÓW (14h) - wycieczka autokarowa z prze-
wodnikiem w programie zwiedzanie najcie-
kawszych lwowskich zabytków - 100 zł/1 os. * 
wymagany paszport.
5. WĘGRY (14h) - wycieczka autokarowa z prze-
wodnikiem do grot termalnych w Miszkolcu oraz 
legendarnego regionu Tokaju - 110 zł/1 os. * wy-
magany paszport lub dowód osobisty.
6. LOT SZYBOWCEM - zapierająca dech podniebna 
przygoda - 90 zł/1 os.
7. H2O ADVENTURE - rejs motorówką RIB Balic 
1000 - 30 zł/os./15 min.
8. PAINTBALL - 40 zł/os./pakiet startowy.
9. SŁOWACJA - WODNY ŚWIAT (11h) - wycieczka 
do Bardejova do kompleksu basenów ze zjeżdżal-
niami - 95 zł/os. * wymagany jest paszport lub 
dowód osobisty.
Imprezy fakultatywne są dodatkowo płatne (na 
miejscu u kierownika kolonii).

TERMINY: PRZYGODA J. KONNA
BSZ 1 03. 07. - 14. 07. 1509 zł 1680 zł
BSZ 2 14. 07. - 25. 07. 1509 zł 1680 zł
BSZ 3 25. 07. - 05. 08. 1509 zł 1680 zł
BSZ 4 05. 08. - 16. 08. 1509 zł 1680 zł



cena od 1429 zł

cena  749 zł
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WISŁA    kolonia letnia 7-13 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat OGRODZISKO - położony 
nad potokiem Malinka, na malowniczym sto-
ku Cieńkowa. Uczestnicy zakwaterowani są w 
budynku „Szalbotówka”, pokoje 3-osobowe 
(WC i prysznic przypadają na 2 pokoje) oraz w 
2 pokojach studio w budynku głównym, (4+2 
osobowe z łazienką i 3+2 osobowe z łazienką). 
Do dyspozycji uczestników: sala wielofunkcyj-
na, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko 
do piłki siatkowej, zadaszone miejsce na ogni-
sko. (www.nat.pl)

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypczynkowy HUCUŁ - 
pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami. Teren ogro-
dzony, całkowicie bezpieczny. (Zdjęcia obiektu oraz 
ośrodka jeździeckiego dostępne są pod adresem 
internetowym: www.hucul.brenna.pl). 
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW – boiska, świetlica, 
sala dyskotekowa, sala do tenisa stołowego i billar-
dowa, sprzęt sportowy. Na terenie ośrodka znajdu-
je się stadnina koni rasy huculskiej, śląskiej i arab-
skiej (jedno z największych stad hucułów w Polsce). 
Teren wokół ośrodka przygotowany do treningów, 
dodatkowo do dyspozycji kryta ujeżdżalnia.

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie: 6 noclegów,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie + suchy 

prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wychowawców,
• miejscową opiekę medyczną (na telefon),
• ubezpieczenie NNW, 
• wycieczkę do Ustronia, 
• bilet wstępu do Parku Dinozaurów,
• bilet na „Bajeczną Ciuchcię”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem 
ochronnym, nakrycia głowy, okularów prze-
ciwsłonecznych, a także małego plecaka jako 
bagaż podręczny podczas wycieczek. Wyma-
gane jest zabranie legitymacji szkolnych i obu-
wia domowego. Kieszonkowe dzieci na własne 
potrzeby można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyj-
muje leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o 
zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób 
dawkowania prosimy przekazać pisemnie wy-
chowawcy na miejscu zbiórki, Adres i numer 
telefonu do ośrodka rozdawane będą przy au-
tokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

ZAPEWNIAMY: 
• transport PKP + transfer autokarowy do 

ośrodka,
• zakwaterowanie,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy pro-
wiant na drogę powrotną,

• opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, 
instruktora jazdy konnej, przewodnika,

• program obozu konnego wg wybranego 
pakietu, bilety wstępu,

• ubezpieczenie NNW (podwyższone o jazdę 
konną).

WISŁA MALINKA - położona 7 km od cen-
trum Wisły w spokojnej części miejscowości. 
Doskonała baza wypadowa w Beskid Śląski, 
na trasie przy Pętli Beskidzkiej. Posiada sta-
tus uzdrowiska klimatycznego.

Miejscowość BRENNA - turystyczna wioska 
w Beskidzie Śląskim, leżąca w dolinie rze-
ki Brennicy, otoczona szczytami górskimi. 
Wypoczynek w Brennej stanowi świetną 
propozycję dla osób pragnących odpocząć 
od miejskiego zgiełku i gwaru. Dodatkowo 
posiada idealne warunki do jazdy konnej.

BRENNA    obóz jeździecki dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat

TERMINY: CENA:
WS 1 05. 07. – 11. 07. 749 zł 
WS 2 11. 07. – 17. 07. 749 zł 
WS 3 17. 07. – 23. 07. 749 zł 
WS 4 23. 07. – 29. 07. 749 zł 

TERMINY: CENA:
BR 1 12. 07. – 23. 07. 1429 zł  +pakiet
BR 2 24. 07. – 04. 08. 1429 zł  +pakiet
BR 3 05. 08. – 16. 08. 1429 zł  +pakiet

Miałam dziwny sen, w jednej chwili znalazłam się w dziwnej 
krainie, zaraz to chyba kraina baśni i bajek. Kogo i czego tam 
nie widziałam, Sierotkę Marysię i 7 krasnoludków, Śpiącą Kró-
lewnę, Kopciuszka, jakiegoś brzydkiego zielonego stwora, fe 
brzydko pachniał, to chyba SHREK. Mogła bym tak opowiadać 
czego to ja tam nie widziałam. Zapraszam was na kolonie do 
Wisły Malinki, zobaczcie sami!

PROGRAM ANIMACYJNY:
W krainie wszystko się może zdarzyć ale na 
pewno zdarzy się:
• Zaczarowany świat – zabawa integracyjna z 

elementami teatralnymi
• Cyrk jak z bajki – zabawa integracyjna z 

elementami występów cyrkowych
• O puchar czarnoksiężnika z krainy OZ – gra 

terenowa
• Lampa Alladyna – konkurs wiedzy o ba-

śniach i bajkach
• Bal na zamku Królowej Śniegu – bal prze-

bierańców z zaczarowanej krainy
• Wybory najsympatyczniejszej postaci z 

baśniowego świata
• Mam talent – konkurs talentów

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsc zbiórek, 
przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja. 
2 dzień: realizacja programu m.in.:
• Wycieczka autokarowa do Ustronia do 

PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW, gdzie 
będziemy mogli przyjrzeć się z bliska natu-
ralnej wielkości prehistorycznym gadom i 
wsłuchać się w ich przerażające odgłosy. 

• Przejażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”,
• spacer do skoczni narciarskiej imienia Ada-

ma Małysza,
• Gry i zabawy - zajęcia terenowe, biegi 

terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada 
kolonijna, konkursy z nagrodami,

• Gry i zabawy świetlicowe - kalambury, war-
caby, statki, kraje i miasta, wieczór filmowy,

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• Dyskoteka - na terenie ośrodka.
7 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Wy-
jazd w drogę powrotną.

PROGRAM: 
Zajęcia z końmi: Jazdy konne będą odbywały 
się na terenie ośrodka jeździeckiego oraz na te-
renach zielonych poza ośrodkiem. Ilość godzin 
programu uzależniona jest od wybranego pa-
kietu tj.: 7, 9 lub 12 godzin lekcyjnych (w tym 
1 godz. teorii).
Dla chętnych możliwość dodatkowej opieki 
nad zwierzętami: karmienie, pojenie, czysz-
czenie - oczywiście pod okiem instruktorów.
PAKIETY OBOZU KONNEGO (do wyboru):
Pakiet 7-godzinny (+154 zł): 
1 godzina (szkolenia teoretycznego): m.in. 
przegląd ras koni, style jazdy konnej, bezpie-
czeństwo, rekreacja konna itp.
2-7 godziny: nauka podstaw czyszczenia konia, 
siodłanie oraz kiełznanie konia, wsiadanie i zsia-
danie, dopasowanie strzemion, nauka ruszania 
- lonża lub wymarsz w teren, nauka skrętów 
(wolty oraz półwolty) w terenie, zatrzymywanie 
ze stępa, cofanie oraz zmiana kierunku jazdy, 

dosiad w stępie, przechodzenie ze stępa do kłu-
sa, anglezowanie i kłus pośredni, kontrola nad 
koniem w kłusie, ćwiczenie dosiadu w kłusie, 
zjazd i wjazd pod górę w kłusie, kłus wysiady-
wany, jazda w zastępie i wymijanie, pokonywa-
nie zakrętów w kłusie.
Pakiet 9-godzinny (+198 zł): To pakiet 7 
godzinny + kontrola i utrzymanie w kłusie, 
skakanie przez rów i niskie przeszkody, przygo-
towanie do galopu, pierwszy galop, kontrola i 
utrzymanie w galopie.
Pakiet 12-godzinny (+264 zł): To pakiet 9 
godzinny + ćwiczenia w galopie, pokonywa-
nie przeszkód w galopie, zmiana kierunków w 
galopie, terenowa przejażdżka, sprawdzenie 
umiejętności. 
WYCIECZKI AUTOKAROWE:
1. WIŚLAŃSKIE ATRAKCJE - Całodniowa wy-
cieczka autokarowa do Wisły. Pobyt w PARKU 
WODNYM GOŁĘBIEWSKI, gdzie czekają na nas 
zjeżdżalnie, sztuczna fala, rwąca rzeka. Liczne 
jaccuzi będą miłym relaxem po trudach nauki 
jazdy konnej. Po wodnych atrakcjach udamy 
się na spacer po urokliwym miasteczku, „obo-
wiązkowa” wyprawa na lody.
2. DREAM PARK - Wizyta w Parku Dinozaurów 
oraz w Parku Miniatur. Skorzystamy z maksymal-
nej ilości atrakcji m.in. prehistorycznego oceana-
rium, kina 6D, wieży mocy, parku linowego, la-
biryntu w kukurydzy, dmuchańców, kul sferycz-
nych, eurobunge, trampoliny, placu zabaw, poza 

tym czekają na nas różne zabawy i animacje.
DODATKOWO W PROGRAMIE:
Hand made - Obudzimy śpiący w Nas talent 
artystyczny! Własnoręcznie ozdobimy opaski 
na włosy i stworzymy śliczne świecidełka na 
miarę Swarovskiego - a to wszystko na zaję-
ciach z wyrobu biżuterii. 
Kuchenne rewolucje - „Gdzie kucharek 
sześć...”  TAM BĘDZIE CO JEŚĆ!! Upichcimy piz-
zerki według indywidualnych przepisów, ko-
lorowo, zdrowo i przede wszystkim SMACZNIE!
Wycieczki piesze: W zależności od kondycji 
uczestników proponujemy następujące wyj-
ścia na wycieczki piesze: Brenna - schronisko 
na Błatniej, Park Rekreacyjny wraz z amfite-
atrem w Brennej.
Inne atrakcje i zabawy: Ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, dyskoteki, chrzest i śluby kolonijne, 
gry i zabawy ruchowe na powietrzu, zawody 
sportowe: siatkówka, koszykówka, dwa ognie, 
kometka, randka w ciemno, konkurs wiedzy o wy-
chowawcach, wieczór humoru i dowcipu, konkursy 
z nagrodami i upominkami, zajęcia świetlicowe w 
przypadku złej pogody.

Moja Pierwsza Kolonia!
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- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2013
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży



SREBRNA GÓRA - dawniej zwana „Perłą Gór 
Sowich” miejscowość turystyczna u wlotu do 
Kotliny Kłodzkiej. Jej nazwa związana jest z 
wydobywanym tu srebrem z pobliskich rud, 
dzięki którym można dziś zwiedzać tajem-
nicze sztolnie kopalniane oraz pozostałości 
trakcji kolejowych jak 32-metrowy wiadukt 
czy tunele odprowadzające wodę przecina-
jące grzbiety górskie. Największą atrakcją 
Srebrnej Góry jest jednak najpotężniejsza 
twierdza Europy wybudowana przez Ferdy-
nanda Wielkiego, gdzie uczestnicy będą mo-
gli odkryć tajemnice historii regionu. 

15BIURO PODRÓŻY

kolonie letnie • 9-16 lat    KOLONIE Z PRZYGODĄ!!    SREBRNA GÓRA
ZAKWATEROWANIE: 
Noclegi w ośrodkach wypoczynkowych w 
Srebrnej Górze ul. Górne Miasto 3a i 1c, odda-
lonych od siebie ok.15m, pokoje 3-6 osobowe z 
łazienkami, świetlica (wszystkie opcje kolonii).
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: Przestronna 
(90 m ²) sala z tarasem i panoramicznym wido-
kiem na Góry Bardzkie, w której organizujemy 
warsztaty zajęciowe, zajęcia świetlicowe, pro-
jekcje filmów, gry świetlicowe.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek (pierwszego dnia zaczynamy obia-
dem, ostatniego dnia kończymy śniadaniem 
+ prowiant na drogę powrotną). W dniach 
wycieczkowych śniadanie, prowiant, obiado-
kolacja, podwieczorek. Prowadzimy również 
kuchnię wegetariańską.
OPIEKA/KADRA: Nad bezpieczeń-
stwem podczas zajęć czuwają uprawnieni ani-
matorzy, skaleczeniom i drobnym wypadkom 
zaradzi Pani pielęgniarka, w przypadku innych 
dolegliwości spieszą na ratunek lekarze z po-
bliskiego ośrodka zdrowia.
Zajęcia programowe prowadzone są przez 
przeszkoloną kadrę na atestowanym sprzę-
cie, dostosowane są do wieku i umiejętności 
uczestników. Zapewniamy opiekę doświadczo-
nych animatorów i wychowawców.
CO ZABRAĆ: podręczny plecak oraz wy-
godne buty, nieprzemakalną kurtkę, czapkę lub 
chustkę, krem z filtrem, legitymację szkolną dla 
dojeżdżających PKP.
KOLONIA KONNA – PROGRAM PODSTAWOWY 
+ PROGRAM PRZYGODA:
Doskonały pomysł dla dzieci i młodzieży jeżdżą-
cej konno, jak również dla osób zaczynających 
swą przygodę z jeździectwem. Profesjonalnie 
przygotowane zajęcia, poza doskonaleniem 
umiejętności jeździeckich, skupiają się na po-
znaniu anatomii i typowych zachowań koni, by 
lepiej zrozumieć ich naturę. Zajęcia uczą jak dbać 
o konie jak również sprzęt jeździecki. 
Program podstawowy kolonii obejmuje: 
- 2,5-3 godzin zajęć dziennie, obejmujących 
autorski program wszechstronnej nauki jazdy.
- godzina lekcyjna jazdy konnej dla początkują-
cych i na każdym stopniu zaawansowania:
- jazda konna na pełnowymiarowej ujeżdżalni, 
podstawowa obsługa koni;
- solidne podstawy wszechstronnego wyszkole-
nia jeźdźca, dla zaawansowanych tereny i skoki;
- podstawy woltyżerki i jazda na oklep;
-wstęp do jeździectwa naturalnego, nauka jazdy 
na ogłowiu bezwędzidłowym, na halterze. 
- pokaz pracy z ziemi oraz jazdy naturalnej i 
skoków bez ogłowia w wykonaniu uczniów 
Akademii Jeździeckiej ;
- „KOŃ-cik WIEDZY” – kurs zajęć teoretycznych 
dla „KONIOLUBÓW”- zakończony quizem wia-
domości;
- gry i zabawy „około końskie” np. szukanie pod-
kowy, tor przeszkód z końmi, rzut podkową;
- wędrówka konna w terenie górskim na zakoń-
czenie turnusu.
Jazdy odbywają się na 8 koniach różnych ras i 
wielkości, uczestnicy otrzymują certyfikaty. 
Zapewniamy kaski, toczki, palcaty.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych 

instruktorów:
Turnusy II, VI „Susłowscy Akademia Jeź-
dziecka” 
Turnusy I, III, IV Ośrodek Jeździecki  „Gawra”

Dodatkowy program do podstawowego progra-
mu kolonii konnej: 
Program „Przygoda”  
WSPINACZKA NA SZTUCZNEJ ŚCIANCE - wspi-
naczkowe ABC prowadzone przez wyszkoloną 
kadrę na atestowanym sprzęcie; 
ZJAZDY NA LINACH z 30-metrowego wiaduktu 
dawnej kolejki „ zębatej”; 
STRZELANIE Z ŁUKÓW - konkurs strzelecki w ka-
zamatach XVIII-wiecznego fortu;
STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ - konkurs 
strzelecki w kazamatach XVIII-wiecznego fortu;
ZJAZDY KOLEJKĄ TYROLSKĄ - bezpieczny i emo-
cjonujący przejazd poziomy na linach długości 
50 m; 
ZAJĘCIA CERAMICZNE - ręczne modelowanie z 
gliny i wypalenie eksponatów; 
WYPRAWA SZLAKIEM SZTOLNI DAWNYCH KO-
PALNI SREBRA - emocjonująca wycieczka połą-
czona ze zwiedzaniem tuneli i sztolni.

Na turnusie II i VI istnieje możliwość rozbudowa-
nia zajęć z końmi o program Koniomaniak:
dodatkowo - 3 godziny dziennie (z przerwą na 
obiad) zajęć przy koniach w tym:
- 1 godz. lekcyjna (45 min.) więcej jazdy konnej 
na każdym poziomie zaawansowania.
- poprawa dosiadu przez woltyżerkę,
- galop dla wszystkich,
- jazda przez Cavaletti i skoki przez przeszkody, 
- jazdy na oklep, wyjazdy w teren, 
- wyjazdy w teren na oklep, 
- gry i zabawy jeździeckie,
- wstęp do jeździectwa naturalnego, nauka 
jazdy na ogłowiu bezwędzidłowym, na halterze 
oraz nowość - jazda bez ogłowia.

Realizacja programu „Koniomaniak” odbywa 
się bez dodatkowego programu „Przygoda” ze 
względu na rozbudowaną formę zajęć z końmi. 
Do zajęć z końmi oferujemy dodatkowo:
- WYBRANY PUNKT PROGRAMU PRZYGODA
- DYSKOTEKI, OGNISKA, KONKURSY Z NAGRO-
DAMI
- ZAJĘCIA CERAMICZNE.

KOLONIA Z PRZYGODĄ 
Program „Przygodowy”:
JAZDA KONNA - pierwszy kontakt z koniem i 
nauka jazdy; 
WSPINACZKA NA SZTUCZNEJ ŚCIANCE - wspi-
naczkowe ABC prowadzone przez wyszkoloną 
kadrę na atestowanym sprzęcie; 
ZJAZDY NA LINACH z 30-metrowego wiaduk-
tu dawnej kolejki „zębatej”, prowadzone w 
bezpieczny sposób przez przeszkoloną kadrę - 
uczestnicy otrzymują certyfikat; 
STRZELANIE Z ŁUKÓW - konkurs strzelecki w ka-
zamatach XVIII-wiecznego fortu; 
STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ - konkurs 

TERMINY: kolonia konna 
(10-16 l.)

kolonia z przygodą
(9-13 l.)

SG 1 29. 06. – 08 07. 1848 zł 1388 zł
SG 2 09. 07. – 18. 07. 1848 zł 1388 zł
SG 3 19. 07. – 28. 07. 1848 zł 1388 zł
SG 4 29. 07. – 07. 08. 1848 zł 1288 zł
SG 5 08. 08. – 17. 08. - 1288 zł
SG 6 18. 08. – 27. 08. 1848 zł 1188 zł

super programsuper program

DOJAZDY:
AUTOKAREM Z WROCŁAWIA - gratis.
PKP: Za dodatkową opłatą zapewniamy do-
jazd dzieci z opiekunem pociągiem do Wro-
cławia, dalej transfer autokarowy do Srebrnej 
Góry. 
GDAŃSK + 170 zł/os, BYDGOSZCZ +150 zł, 
SZCZECIN 160 zł, POZNAŃ 130 zł, WARSZAWA 
160 zł, KRAKÓW 150 zł, KATOWICE 140 zł
CENA ZAWIERA: Przejazd z opiekunem w 
dwie strony, miejsca rezerwowane, pociągi 
pospieszne. 

strzelecki w kazamatach XVIII-wiecznego fortu; 
ZJAZDY KOLEJKĄ TYROLSKĄ - bezpieczny i emo-
cjonujący przejazd poziomy na linach długości 
50 m; 
ZAJĘCIA CERAMICZNE - ręczne modelowanie z 
gliny i wypalenie eksponatów;
WYPRAWA SZLAKIEM SZTOLNI DAWNYCH KO-
PALNI SREBRA - emocjonująca wycieczka połą-
czona ze zwiedzaniem tuneli i sztolni; 
BLOK ZABAW INTEGRACYJNYCH: oparty na 
współpracy, grach i zadaniach zespołowych i 
teambuldingu: 
- bieg drużynowy na nartach wieloosobowych,
-slackilne - „równoważnia linowa”,
-zabawy z linami, sieć pajęcza, most tybetański, 
wędka (uczestnicy będą musieli uporać się z sze-
regiem zadań zręcznościowych).
ORIENTERING: - poznajemy zasady posługiwa-
nia się kompasem i mapą, a nabyte umiejętno-
ści wykorzystamy w grze terenowej, przeprowa-
dzonej w scenerii XVII-wiecznej twierdzy, lasów, 
wiaduktów; 
POSZUKIWANIE RUDY SREBRA - wydobycie gru-
dek rudy przy Sztolni Fryderyka II; 
WYPRAWA NA FORT CHOCHOŁ WIELKI I MAŁY - 
odkrywanie tajemnic zapomnianych ruin 200 
letnich umocnień w Górach Sowich;
SPEED BADMINGTON - nowy sport będący kom-
binacja tenisa, badmintona i squasha;
DYSKOTEKI, OGNISKA, KONKURSY Z NAGRODA-
MI; 
WYCIECZKI W GÓRY SOWIE I BARDZKIE.

ZAPEWNIAMY:
• transfer z Wrocławia do Srebrnej Góry 

(transport PKP za dodatkową opłatą),
• zakwaterowanie,
• wyżywienie 4 x dziennie, 
• opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, 

wykwalifikowanych instruktorów i ani-
matorów,

• realizację programu, 
• ubezpieczenie NNW.

cena od 1188 zł

! W turnusach II i VI istnieje możliwość rozbudowania zajęć z końmi  
o program Koniomaniak. Koszt + 150 zł



Wycieczki autokarowe w Tatry 
Zachodnie, do Jaskini Wolności;  

park wodny Tatralandia,  
Oravski Podzamok.

cena od 1299 zł

Miejscowość SLANICKA OSADA - to teren 
rekreacyjny znajdujący się w  leśnym oto-
czeniu gór Magury Orawskiej, która wcho-
dzi w skład chronionego obszaru Górna 
Orawa nad Jeziorem Orawskim. Niedaleko 
znajdują się góry Zachodnie Tatry - Roha-
cze i Beskidy Orawskie. Są to tereny szcze-
gólnie atrakcyjne do aktywnego wypo-
czynku.

ATRAKCYJNY PROGRAM W CENIE:
Survival - „leśna szkoła przetrwania”: bu-
dowa i nocleg w szałasach, rozpalanie ognisk 
w różnych warunkach terenowych, rozpo-
znawanie jadalnych roślin, grzybów i tropów 
zwierząt, pieczenie podpłomyków.
I pomoc: nauka niesienia pomocy przedme-
dycznej metodami prowizorycznymi, konstru-
owanie noszy, transport rannego w trudnych 
warunkach terenowych, gra samarytańska spraw-
dzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.
Terenoznawstwo: „czytanie mapy”, nauka 
orientacji w terenie oraz posługiwania się 
busolą, odnajdywanie północnego kierunku, 
wędrówki na orientację, sygnalizacja i ko-
munikowanie się w terenie, podchody i gry 
terenowe, poszukiwanie ukrytego „skarbu”, 
wyznaczanie azymutów.
Strzelectwo: strzelanie z łuków oraz długiej 
broni pneumatycznej do tarcz i celów rucho-
mych, zawody i konkursy strzeleckie.
Poszukiwania: napojów w puszkach, kon-
serw i innych przedmiotów niezbędnych w 
dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych 
wykrywaczy metali, rozminowywanie terenu, 
poszukiwania ukrytych wiadomości i zadań.

cena 1449 zł

Wycieczki: Koprivnice - Muzeum 
Samochodów i Stramberk, miasto 

Vołowski i zamek. Wycieczka do jaskiń 
Morawskiego Krasu oraz Brna.  

Możliwość korzystania z basenu,  
organizacja dyskotek.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY znajdują się w Bia-
łych Karpatach w rejonie Wołoskim 100 
km od przejścia granicznego w Cieszynie. 
Jest to górzysta, czysta i ekologiczna kra-
ina z niezliczoną ilością lasów i ciekawych 
historycznych miasteczek. 

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel JELENOVSKA*** - położo-
ny na wysokości 640 m n.p.m. Posiada 180 
miejsc noclegowych o bardzo dobrym stan-
dardzie. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami 
i TV. Restauracja, kawiarnia, snack-bar, taras 
zewnętrzny z kominkiem. Masaże, whirlpool, 
fitness, basen kryty, sauna, 2 boiska, billard, 
kręgielnia, tenis stołowy, boisko dla dzieci. 
Przy hotelu znajduje się również basen ze-
wnętrzny. (www.jelenovska.cz)
ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem LUX,
• 10 noclegów w hotelu Jelenovska,
• wyżywienie: 10 x 3 posiłki dziennie (śnia-

danie, obiad, kolacja + suchy prowiant na 
drogę powrotną),

• opiekę pilota, przewodnika, kadry peda-
gogicznej,

• realizację programu,
• korzystanie z basenu krytego i zewnętrznego,
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
• ubezpieczenie NNW i KL.
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu 
jazdy. Przejazd przez przejście graniczne w Cie-

szynie do Valasske Klobouky. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.
2-11 dzień: pobyt w hotelu Jelenovska. Orga-
nizacja letnich zawodów sportowych. Zawody 
w ping-ponga, korzystanie z basenu w ośrod-
ku, organizacja dyskotek.
3 dzień: śniadanie. Pobranie prowiantu. Ca-
łodzienna wycieczka do Jaskiń Morawskiego 
Krasu oraz do Brna.
5 dzień: śniadanie. Wycieczki do Koprivnicy 
oraz Stramberku.
8-10 dzień: wycieczki górskie, korzystanie 
z wyposażenia ośrodka (basen wewnętrzny i 
zewnętrzny, sala gimnastyczna, sale gier).
11 dzień: śniadanie. Pobranie prowiantu na 
drogę powrotną. Wykwaterowanie z obiektu. 
Powrót do Polski w godzinach wieczornych.
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TERMINY: CENA:

CZ 1 02. 07. – 12. 07. 1449 zł 

CZ 2 20. 07. – 30. 07. 1449 zł

CZ 3 30. 07. – 09. 08. 1449 zł

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

SŁOWACJA    kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat

ośro
de

k z basenem

CZECHY    kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat SLANICA - położony na 
prawym brzegu Jeziora Orawskiego, 150 m 
od plaży. Pokoje typu studio (2+2, 2+3, 3+4) 
z łazienkami (WC, prysznic, umywalka). Do 
dyspozycji uczestników na terenie obiektu: 
restauracja, kawiarnia, siłownia, sauna, miej-
sce na grilla, świetlica, kort tenisowy (płatny 
dodatkowo), tenis stołowy, sala gimnastyczna, 
boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. 
(www.slanickaosada.com/penzion/)
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd z poszczególnych miast wg 
rozkładu jazdy. Przejazd do Slanickiej Osady, 
zakwaterowanie w pensjonacie, wieczorem 
kolacja i nocleg. 
2-10 dzień: realizacja aktywnego wypoczyn-
ku, m.in.: zajęcia tematyczne prowadzone 
przez instruktorów. Wycieczki autokarowe: 
całodzienna wycieczka do Doliny Demianow-
skiej, wyjazd na Chopok, zwiedzanie Jaskini 
Wolności oraz kilkugodzinny pobyt w Parku 
Wodnym TATRALANDIA, pół-dniowa wyciecz-
ka do zamku Oravski Podzamok.
11 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z 
pokoi, złożenie bagaży. W godzinach popołu-
dniowych wyjazd w drogę powrotną. 

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem klasy lux (WC, video, 

barek, klimatyzacja), 
• 10 noclegów w Pensjonacie „Slanica”, 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie (śniadanie, 

obiad, kolacja + suchy prowiant na drogę 
powrotną), 

• opiekę kadry pedagogicznej, pilota podczas 
przejazdu, słowacką opiekę medyczną, in-
struktorów prowadzących zajęcia tematyczne,

• ubezpieczenie KL i NNW, 
• atrakcyjny program pobytu.

UWAGA! Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu 
przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę powrotną. Należy posiadać 
kwotę ok. 20 € na bilety wstępu podczas realizowa-
nych wycieczek. Sugerowane kieszonkowe na drobne 
wydatki uczestników: 80 €. 

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny Taneczny Piłkarski/
Siatkarski

SL 1 30. 06. – 10. 07. 1299 zł 1399 zł 1430 zł 

SL 2 10. 07. – 20. 07. 1299 zł 1399 zł 1430 zł 

SL 3 20. 07. – 30. 07. 1299 zł 1399 zł 1430 zł 

SL 4 30. 07. – 09. 08. 1299 zł 1399 zł 1430 zł 

OŚRODEK z boiskami 
i salą gimnastyczną

OŚRODEK z boiskami 
i salą gimnastyczną

PROGRAMY TEMATYCZNE:
Taneczny - opis na str. 4, Piłkarski i Siatkarski- str. 7

DODATKOWO PŁATNE:
bilety wstępu - ok. 200 KC.
Fakultatywnie: całodzienna wycieczka do 
Wiednia + 80 zł.



17BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy 12-18 lat    HAJDÚSZOBOSZLÓ  WĘGRY
HAJDÚSZOBOSZLÓ - światowej sławy, 
węgierskie kąpielisko położone na ponad 
30 ha powierzchni. Posiada 13 basenów, 
wśród nich basen ze sztucznymi falami, z 
wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pły-
wacki o wymiarach olimpijskich, basen z 
trampoliną oraz nowość - plażę śródziem-
nomorską z falującą wodą, statkiem pi-
rackim i latarnią morską. Jest też jezioro, 
po którym można popływać łódką. Obok 
kąpieliska znajduje się Aqua Park z czte-
rotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną 
dziurą, szaloną rzeką itp. Hajduszoboszlo 
latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście 
z całej Europy, a miasto jest bardzo dobrze 
przygotowane na ich przyjęcie. Oprócz 
basenów wczasowicze mogą korzystać z 
krytej pływalni, kortów tenisowych, mini 
golfa, stołów do tenisa stołowego, boisk 
sportowych, saun i siłowni. 
www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu 

BALATON - największe jezioro Węgier i zara-
zem Europy Środkowej, położone w północno-
-zachodnich Węgrzech, na Nizinie Panońskiej, 
u południowych podnóży Lasu Bakońskiego, 
około 80 km od Budapesztu. Balaton jest cen-
trum turystyki i rekreacji. Sezon turystyczny 
trwa od czerwca do końca sierpnia. Średnia 
temperatura wody w lecie wynosi około 23° C, 
co czyni kąpiel bardzo przyjemną. Ponieważ 
Węgry nie posiadają dostępu do morza, jezioro 
często nazywane jest „węgierskim morzem”.

ZAKWATEROWANIE:
Kompleks Wakacyjny Youth Ho-
tel Ezüstpart składa się z 2 pawilonów 
usytuowanych nad samym brzegiem Balato-
nu, w spokojnej i malowniczej dzielnicy Bala-
tonszéplak, w jednej z najbardziej znanych i 
lubianych miejscowości południowego brzegu. 
Obiekt przynależy do Hotelu Silver Beach Ezu-
stpart ***. Zakwaterowanie w pokojach 3 oso-
bowych z łazienką i balkonem (skromnie lecz 
praktycznie wyposażone). W kompleksie: re-
cepcja z holem wypoczynkowym, restauracja, 
lobby bar, kryty basen kąpielowy dla dorosłych 
(25 m x 11 m) i dzieci (4 x 11 m), sauna, jacuzzi, 
siłownia (salka gimnastyczna), kręgielnia, bi-
lard, tenis stołowy, klub dla dzieci, mini golf, 
kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, 
boisko do koszykówki. Łącze internetowe (WI 
FI, bezpłatne) - w holu wypoczynkowym przy 
recepcji. Balaton: ok. 20 m. Plaża trawiasta o 
szer. 30 m ciągnie się na wprost obiektu na ok. 
800 m długości. 
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny 
przejazd przez Słowację na Węgry, przyjazd 
do hotelu w godzinach przedpołudniowych, 
obiad, zapoznanie się z obiektem i regulami-
nem, kolacja, nocleg.
2-7/9 dzień: realizacja programu pod okiem 
doświadczonej kadry, m.in.: wypoczynek, 
kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, 
korzystanie z basenu kąpielowego w hotelu, 
wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbliższej 
okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyj-
ne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, 
czystości, basen na wesoło, bal przebierańców, 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Thermal Victoria*** położony 
w centrum miasta, ok 300 m od kąpieliska 
termalnego. Do dyspozycji: restauracja, sala 
konferencyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny 
wewnętrzne, sala fitness, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac za-
baw, internet. Pokoje 3, 4 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV, radiem i lodówką. 
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny 
przejazd przez Słowację na Węgry.
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach 
porannych, zakwaterowanie, obiad, zapozna-
nie z okolicą, kolacja, nocleg. 
2-10 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszo-
boszlo - plażowanie i kąpiele w basenach (4 cało-
dzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, 
rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, 
turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy inte-
gracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki, 
dyskoteki; udział w licznych imprezach organizo-
wanych przez kurort (festyny, koncerty, pikniki); 
realizacja wycieczek oraz imprez fakultatywnych.
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, 
obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzinach 

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem LUX (WC, barek, 

klimatyzacja), 
• 7/9 noclegów, 
• wyżywienie 3x dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje) w formie bufetu, dodatkowo woda 
mineralna,

• opiekę pedagogiczną, rezydenta w języku 
polskim, kierownika obozu, ratownika, 

• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
• realizację programu.

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem, 
• 8 noclegów, 
• wyżywienie 3x dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje) - kuchnia węgierska, suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

• opiekę rezydenta, wychowawców, ratowni-
ka, węgierskiej opieki medycznej, 

• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
• realizację programu, 
• 4 całodzienne bilety na kąpielisko.

Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna: 15€  
(płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed 
ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez 
uczestnika obozu młodzieżowego), świadczeń 
nie zawartych w programie. Osoby powyżej 18 
lat - dopłata 50 zł/turnus.

Dodatkowo płatne: dla chętnych imprezy 
fakultatywne: wejście do Aqua Parku ok. 2800 
HUF/za 2 godziny; wycieczki fakultatywne: 
Eger ok. 7000 HUF, Budapeszt ok. 8000 HUF, 
Hortobagy (puszta, przejażdżka bryczką i po-
kazy hippiczne) ok. 4000 HUF.

Uwaga! Prosimy o 
zabranie ważnego 
paszportu lub dowo-
du osobistego.

Uwaga! Obowiązuje kaucja zwrotna 25 € (na 
ew. szkody wyrządzone przez uczestników). 
Proponujemy zabrać: ze sobą ok. 5.000 HUF 
kieszonkowego + pieniądze na wybrane 
wycieczki - dewizy można zdeponować u 
wychowawców. Prosimy o zabranie ważnego 
paszportu, karty kolonijno-obozowej, nakryć 
głowy, stroju kąpielowego, czepka i klapek 
oraz kremów z filtrem do opalania.

TERMINY: CENA H. Toparty
HT 1 06. 07. - 16. 07. 1290 zł
HT 2 14. 07. - 24. 07. 1290 zł
HT 3 22. 07. - 01. 08. 1290 zł
HT 4 30. 07. - 09. 08. 1290 zł
HT 5 07. 08. - 17. 08. 1290 zł

TERMINY: CENA H. Thermal V.
WH 1 04. 07. - 14. 07. 1549 zł
WH 2 12. 07. - 22. 07. 1549 zł
WH 3 20. 07. - 30. 07. 1549 zł
WH 4 28. 07. - 07. 08. 1549 zł
WH 5 05. 08. - 15. 08. 1549 zł

TERMINY: H. Ezustpart CENA 
10 dni

WS 1 01. 07. - 10. 07. 1355 zł
WS 2 10. 07. - 19. 07. 1355 zł
WS 3 19. 07. - 28. 07. 1355 zł
WS 4 28. 07. - 06. 08. 1355 zł
WS 5 06. 08. - 15. 08. 1355 zł
WS 6 15. 08. - 24. 08. 1355 zł

TERMINY: H. Ezustpart CENA 
8 dni

WS 1 28. 06. - 05. 07. 1195 zł
WS 2 05. 07. - 12. 07. 1195 zł
WS 3 12. 07. - 19. 07. 1195 zł
WS 4 19. 07. - 26. 07. 1195 zł
WS 5 26. 07. - 02. 08. 1195 zł
WS 6 02. 08. - 09. 08. 1195 zł
WS 7 09. 08. - 16. 08. 1195 zł
WS 8 16. 08. - 23. 08. 1195 zł

Neptunalia, konkursy tańca, dyskoteki na tere-
nie ośrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i 
Mistera obozu, zawody sportowe, dużo ruchu 
na świeżym powietrzu, ścieżka zdrowia, tor 
przeszkód. 
8/10 dzień: zakończony śniadaniem, wyjazd w 
godzinach przedpołudniowych.

wieczornych, nocny przejazd przez Słowację.
11 dzień: powrót do Polski w godz. porannych.

obóz młodzieżowy 11-18 lat    BALATON  WĘGRY

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE  Wersja ekonomiczna 

ZAKWATEROWANIE: Hotel młodzieżowy 
„Toparty” - położony w centrum miasta, w 
bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska termalne-
go; pokoje 3,4 osob. z umywalką, WC i natryski 
na korytarzach. W hotelu: stołówka, świetlica, 
przed budynkiem zagospodarowany teren, plac 
zabaw. (www.toparti.hu/fotoalbum.htm)
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie (8 nocy), 
wyżywienie FB, suchy prowiant na drogę po-
wrotną, opiekę kierownika, pilota na trasie, 
wychowawców, transport, ubezpieczenie KL i 
NNW, 6 wstępów na baseny termalne.

cena od 1195 zł

cena od 1290 zł



cena 1950 zł

18

GRECJA  SALONIKI - AGIA TRIADA  obóz młodzieżowy 13-17 lat

KORFU - górzysta wyspa grecka, położo-
na na morzu Jońskim, niedaleko wybrzeży 
Albanii. Od Grecji kontynentalnej jest od-
dzielona wąską cieśniną Ksamil, stanowi 
najbardziej na północ wysunięty fragment 
archipelagu Wysp Jońskich. Dzięki wspa-
niałym, malowniczym krajobrazom, bujnej 
roślinności i łagodnemu mikroklimatowi jest 
nazywana „Zieloną Wyspą Grecji”. Rozbu-
dowana baza noclegowa i gastronomiczna, 
świetne zaplecze rekreacyjne, ciepłe morze 
i wspaniałe pejzaże przyciągają na Korfu 
turystów z całego świata. Stolicą regionu 
jest pełne zabytków miasto Korfu (Kerkira), 
wśród innych pięknych miejsc warto wymie-
nić również półwysep Kanoni, Wyspę Odyse-
usza oraz Paleokastricę z malowniczymi za-
toczkami i wspaniałymi wapiennymi klifami.
Acharavi - miejscowość wczasowa w pół-
nocnej części Korfu, położona u stóp ma-
jestatycznych gór. Piaszczysta plaża licząca 
ok. 7 km jest uważana za jedną  z najczyst-
szych i najpiękniejszych w Europie. Turyści 
mają tutaj do dyspozycji liczne restauracje 
i tawerny, czynne są dyskoteki i puby.

AGIA TRIADA - miejscowość założona w 
1922 roku przez greckich uchodźców z wio-
ski Ikonomio, ze wschodniej Tracji (obecnie 
Turcja). Położona nad zatoką Termajską w 
odległości 24 km od centrum miasta Thessa-
loniki. Do miasta kursują regularne miejskie 
autobusy. Przy nadmorskiej promenadzie 
znajdują się tawerny, kawiarenki, sklepy. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Marie** oraz dwa sąsiadujące 
apartamentowce, położony ok. 200 m 
od plaży. Pokoje 2 i 3, 4-osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym, na miejscu jadalnia, kawiar-
nia. Apartamenty, znajdują się w odległości 3 
minuty od hotelu Marie. W każdym aparta-
mencie sypialnie 2, 3 osobowe, łazienka.
WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu (jajka, wędlina, 
ser żółty, pomidory, pieczywo, dżem, miód, 
herbata/kawa); obiadokolacje serwowane:  
zupa, II danie (często lokalne dania korfickie), 
sałatka, deser.
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd w godzinach rannnych. Prze-
jazd do Serbii przez Słowację i Węgry, Serbię. 
Przyjazd do hotelu w zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg. 
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd do Grecji przez Serbię i Macedonię, 

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem klasy LUX (toaleta, 

barek, klimatyzacja, TV), 
• 10 noclegów w hotelu „Marie” oraz w sąsia-

dujących apartamentowcach w Acharavi, 
• 2 noclegi tranzytowe w hotelu w Serbii, 
• wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji w 

hotelu na Korfu, 2 śniadania i 2 obiadokola-
cje w hotelu w Serbii, na trasie przejazdu,

• opiekę kadry pedagogicznej, pilota/prze-
wodnika, rezydenta, 

• opłaty drogowe, graniczne i promowe,
• ubezpieczenie KL, NNW,
• wycieczkę po wyspie Korfu i wycieczkę na 

wybrzeże zachodnie Korfu - Paleokastritsa.

DODATKOWO PŁATNE: 
(opcjonalnie): bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz przewodnicy miejscowi. 
Dopłata do klimatyzacji wynosi 5 €/pokój/
dobę. Ze względu na łagodny mikroklimat 
wyspy wielu wczasowiczów w ogóle z niej 
nie korzysta. Wycieczki fakultatywne. Każdy 
uczestnik musi posiadać ważny paszport!!

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  
Paxos i Antipaxos - Spokojny rejs wzdłuż 
wybrzeża Korfu, który rozpoczyna się w Korfu a 
jego celem są dwie przepiękne jońskie wysepki 
Paxos i Antipaxos. Wyspy są położone na połu-
dnie od Korfu, zachwycają przepięknymi piasz-
czystymi plażami w sąsiedztwie gajów oliwnych 
i subtropikalnej roślinności. Paxos słynne jest z 
pięknych jaskiń „błękitnych grot” - wspaniałych 
tworów skalnych położonych na zachodnim wy-
brzeżu wyspy. Na mikroskopijnej Antipaxos za-
trzymamy się na kąpiel. W programie wycieczki 
jest zaplanowany powrót na wyspę Paxos, do 
portu Gaios, spacer wąskimi uliczkami tego tra-
dycyjnego miasteczka portowego. Podczas rejsu 
na Paxos podziwiamy od strony morza: Stare 
Miasto usytuowane pomiędzy dwiema wenec-
kimi fortecami, półwysep Kanoni i Pałac Mon 
Repos, turystyczne kurorty Benitses, Moraitika. 
Wycieczka jest idealna dla osób uwielbiających 
kąpiele morskie i słoneczne, relaks oraz zapie-
rające dech w piersi widoki i bliskość natury. 
Cena: 25 €/os.
Rejs z piknikiem na plaży - łodzią z przeszklo-
nym dnem opłyniemy najpiękniejsze jaskinie, 
będziemy podziwiać przepiękne skały, które 
tworzą niepowtarzalny krajobraz bajecznej 
Paleokastritsy oraz nadmorskiej miejscowości 
Liapades. Celem wycieczki jest Rajska Plaża, na 
której spędzimy resztę dnia. Plaża dostępna jest 
tylko od strony morza i jest prawdziwym rajem 
dla miłośników morskich kąpieli oraz plażowa-
nia. Cena ok. 20 €/os.
Wieczór grecki - degustacja lokalnych przy-
smaków, muzyka grecka (live), tańce regional-
ne. Cena: 10-15 €/os.

przeprawa promowa Igoumenitsa - Kerkira. 
Korfu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: wypoczynek aktywny i mniej 
aktywny, realizacja programu wycieczek, co-
dziennie śniadanie i obiadokolacja. 
12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z 
hotelu, przejazd przez Grecję kontynentalną, 
Macedonię, południową Serbię do hotelu. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację do 
Polski. Przyjazd do Polski w późnych godzinach 
wieczornych.

GRECJA  KORFU    obóz młodzieżowy • 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel SUN BEACH**** - pokoje 3, 4 os. 
z łazienkami z wanną lub prysznicem, balkonem, 
klimatyzacją (centralnie sterowaną), TV sat. z 
polskim kanałem, telefonem, suszarką do wło-
sów, mini lodówką. Na terenie hotelu znajdują się 
2 restauracje, bar wewnętrzny, bar przy basenie, 
recepcja 24h, winda, basen z jaccuzi - parasole i 
leżaki przy basenie bezpłatnie, stacja interneto-
wa oraz Wi-Fi internet (bezpłatnie), 3 sale kon-
ferencyjne. Hotel położny jest przy piaszczystym 
wybrzeżu zatoki Termajskiej w miejscowoci Agia 
Triada z panoramą na kąpielisko i na miasto Thes-
saloniki. Odległość do centrum miasteczka Agia 
Triada, gdzie znajdują się mini markety, kawiar-
nie, restauracje i tawerny, wynosi 200 m (możli-
wość organizowania wieczorków dyskotekowych 
w jednym z licznych barów nadmorskich). Plaża 
- piaszczysta, oddalona ok. 100 m od hotelu, 
leżaki i parasole na plaży dla gości hotelowych 
bezpłatnie. Dostępny punkt sportów wodnych 
oraz boisko beach volley na przedłułużeniu plaży. 
(www.sunbeach.gr). 

WYŻYWIENIE: 
3 posiki dziennie: śniadania w formie pełnego 
bufetu, obiad w postaci lunch-basket* oraz 
kolacja w formie bogatego bufetu (napoje do-
datkowo płatne oprócz wody). *lunch basket 
- podawane są na zmianę: pizza, hamburger, 
sandwicz z wędliną i żółtym serem, zapiekan-
ka serowa, zapiekanka serowo-szpinakowa, 
hot dog itp. oraz deser lub owoc sezonowy i 
woda do każdego lunchu.

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX, 
• 9 noclegów z klimatyzacją  

w Hotelu SUN BEACH ****, 
• 3 posiłki dziennie,
• prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pilota i rezydenta, grecką opiekę medyczną,
• ubezpieczenie KL i NNW, 
• realizację programu obozu: kąpiele, 

rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery 
wycieczki po okolicy, 

• w drodze powrotnej zwiedzanie Salonik: 
Biała wieża, port, targ miejski, dzielnica 
żydowska.

TERMINY: CENA:

GRK 1 30. 06. - 12. 07. 1950 zł

GRK 2 10. 07. - 22. 07. 1950 zł

GRK 3 20. 07. - 01. 08. 1950 zł

cena od 1749 zł

DODATKOWO PŁATNE: 
Napoje do posiłków. 
Wycieczki fakultatywne: WATERLAND 35€, 
METEORY 35€, GÓRA ATHOS 35€, ATENY 75€,  
VERGINA + OLIMP 35€ , VERGINA + SALONIKI 
35€. Ceny wycieczek obejmują licencjono-
wanego pilota/przewodnika z j. polskim oraz 
wstępy tam, gdzie wymagane. Grupy wcho-
dzą z przewodnikiem do wszystkich obiektów 
muzealnych, sakralnych i odkrywek archeolog. 
przewidzianych programem wycieczki.TERMINY: CENA:

GRA 1 30. 06. - 11. 07. 1749 zł

GRA 2 09. 07. - 20. 07. 1799 zł

GRA 3 18. 07. - 29. 07. 1799 zł

GRA 4 27. 07. - 07. 08. 1799 zł

GRA 5 05. 08. - 16. 08. 1799 zł

GRA 6 14. 08. - 25. 08. 1799 zł

W CENIE WYCIECZKA  
DO SALONIK!

! SUPER ! HOTEL ****

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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cena od 1449 zł

cena od 1449 zł

LEPTOKARIA to jedna z najbardziej zna-
nych miejscowości na Riwierze Olimpij-
skiej, położona u podnóża góry Olimp z 
jedną z najładniejszych piaszczystych plaż 
w tej części Grecji, oddalona 90 km od Salo-
nik. Dla miłego spędzenia czasu oferujemy, 
dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia 
motory, rowery wodne i banany na plaży. 
Miejscowość bardzo popularna wśród mło-
dych ludzi z całego świata.

Zapraszamy do GRECJI, kraju surowego 
piękna, zadziwiających kontrastów, tajem-
niczych pustkowi, krystalicznego powietrza 
przepojonego historią i poezją, zamieszki-
wanego przez ludzi, których przodkowie 
budzą podziw po dziś dzień. Magia tego 
kraju zaczyna działać, kiedy tylko postawisz 
w nim swoją stopę...

NEI PORI - Ośrodek turystyczny na Riwierze 
Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej 
plaży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, 
tawern. Korzystne położenie umożliwia 
organizowanie wspaniałych wycieczek do 
Salonik, na legendarną górę Grecji - Olimp,  
do bajecznych klasztorów na Meteorach, a 
także do stolicy Grecji Aten. Wspaniałą wy-
prawę statkiem można odbyć również na 
przepiękną Wyspę Skhiatos. Położenie oraz 
pogoda sprawiają, że miejsce to jest ideal-
ne do letniego wypoczynku.

Hotel Platon

Hotel Galaxy

ZAKWATEROWANIE:
Hotel PLATON położony jest w centrum 
NEI PORI w odległości 150 m od morza. Posia-
da 32 pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, klimatyzacją. W budynku znaj-
duje się restauracja, gdzie wydawane są posił-
ki. W pobliżu usytuowane jest ogólnodostępne 
boisko do gry w piłkę. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Ma-
cedonię. Wieczorem dłuższy postój na terenie 
Serbii na ciepły posiłek (płatny we własnym 
zakresie - ok. 5 €). Nocny przejazd przez Serbię 
i Macedonię.
2 dzień: przyjazd do Grecji. Zakwaterowanie, 
lunch, spotkanie organizacyjne, kolacja, nocleg.
3-8/10 dzień: realizacja programu wyjazdu: 
plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i 
zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy ru-
chowe: zajęcia terenowe nad brzegiem morza, 
kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, 
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z 
wycieczek fakultatywnych.
9/11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do 
godziny 10.00. Wyjazd w drogę powrotną w 
godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez 

ZAPEWNIAMY::
•  przejazd klimatyzowanym autokarem Lux
•  9 noclegów w Hotelu,
•  3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadanie, 

ciepły lunch + deser, kolacja w postaci II dania, 
do lunchu i kolacji podawana jest woda źródla-
na, pozostałe napoje dodatkowo płatne),

•  prowiant na drogę powrotną,
•  opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej (1 os. na 15 uczestników),
•  realizację programu obozu/kolonii, kąpiele, 

rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery 
i wycieczki w okolicy,

•  opiekę pilota i rezydenta, grecką opiekę 
medyczną,

•  ubezpieczenie KL i NNW.DODATKOWO PŁATNE: 
klimatyzacja - 1 €/os.dzień, wycieczki fakul-
tatywne.
UWAGA!!! Uczniowie 
po okazaniu legityma-
cji wchodzą na Akropol 
gratis.

TERMINY 9 noclegów: CENA:
GR 1 30. 06. - 11. 07. 1549 zł
GR 2 09. 07. - 20. 07. 1599 zł
GR 3 18. 07. - 29. 07. 1599 zł
GR 4 27. 07. - 07. 08. 1599 zł
GR 5 05. 08. - 16. 08. 1599 zł
GR 6 14. 08. - 25. 08. 1599 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

Ateny. Podczas jednodniowej wycieczki zoba-
czymy port Pireus, Akropol - najbardziej znane 
wzgórze w stolicy ze starożytnymi budowlami, 
wzgórze Areopag, Hefajston - budowlę konku-
rującą z Akropolem, Stare Miasto Placa, Mitro-
poli - katedrę ateńską, parlament, przed którym 
odbywa się uroczysta zmiana wart żołnierzy 
Evzones, ogrody królewskie, stadion Kalimar-
maro. Podczas drogi powrotnej zatrzymamy 
się przy pomniku króla Leonidasa w wąwozie 
Termopile. Cena: 45 €/os. 
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji 
wchodzą na Akropol gratis.
Meteory. Ósmy cud świata. Klasztory zawie-
szone na niedostępnych piaskowych skałach. W 
programie zwiedzania znajdują się dwa klasz-
tory. W Meteorach odwiedzimy również naj-
większą w Grecji pracownię ikon bizantyjskich. 
W drodze powrotnej zatrzymamy się w Dolinie 
Tembi. Cena 30 €/os.
Rejs na wyspę Skiathos. Przepiękna, 
urzekająca prostotą, kolorami i wąskimi uliczka-
mi wyspa archipelagu Sporad Północnych. Rejs 
na Skiathos to pełna przygód, zabawy i humoru 
wyprawa. Podczas rejsu zobaczymy drugą co do 
wielkości wyspę Evię, wyspy Trikeri, Skopelos, 
Alonisos oraz zwiedzimy wyspę Skiathos. Czas 
wolny spędzimy na przepięknej złocistej plaży 
Kukunaris. Cena 45 €/os.
Stoki Olimpu - wycieczka, podczas której 
zobaczymy najbardziej niesamowitą, urzekającą 
i majestatyczną górę w Grecji. Pojedziemy auto-
karem na wysokość 944 m.n.p.m pod schronisko 
Stavros skąd widać Tron Zeusa - Mitikas (2914 
m. n.p.m). Stamtąd wrócimy do miasteczka Li-
tochoro położonego u stóp Olimpu, by wyruszyć 
malowniczą trasą widokową wąwozu Mavrolon-
gos do źródeł rzeki Enipeas. Cena 25 €/os.
Saloniki - to magiczne, drugie największe po 
Atenach miasto Grecji, niepowtarzalne i niepo-
równywalne w swojej atmosferze i charakterze, 
malowniczo położone na wybrzeżu Zatoki Ter-
majskiej. Stolica greckiej Macedonii. Biała Wieża 
- symbol miasta, Łuk Galeriusza, Rotonda i liczne 
unikalne kościoły m.in. Agia Sofia i cerkiew św. 
Demetriusza, reprezentują przekrój architektury 
od czasów rzymskich aż do XV w. Cena 25 €/os.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Galaxy położony jest w odległości 
100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwatero-
wanie w pokojach 3, 4 osobowych (z łóżkami 
piętrowymi) z łazienkami, TV, balkonami z wi-
dokiem na morze lub gore Olimp. W obiekcie 
znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizze-
ria. Dodatkową atrakcją jest basen znajdujący 
się na terenie hotelu. www.hotelgalaxynet.gr 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy.  Prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię. 
Wieczorem dłuższy postój na terenie Serbii na 
ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie - ok. 
5 €). Nocny przejazd przez Serbię i Macedonię.
2 dzień: przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży 
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie, 
lunch, spotkanie organizacyjne, kolacja, nocleg.
3-8/10 dzień: program pobytu: plażowanie, 
kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na 
plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe: za-
jęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambu-
ry, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki 
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
9/11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdję-
cia itp. Lunch. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Macedonię i Serbię.
10/12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i 
Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych.

ZAPEWNIAMY::
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX,
• 9 noclegów w Hotelu Galaxy, 
• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadanie, 

ciepły lunch + deser, kolacja w postaci II dania, 
do lunchu i kolacji podawana jest woda źródla-
na, pozostałe napoje dodatkowo płatne),

• prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej (1 os. na 15 uczestników),
• realizację programu obozu/kolonii - kąpiele, 

rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery i 
wycieczki w okolicy,

• opiekę pilota i rezydenta, grecką opiekę 
medyczną,

• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
wycieczki fakultatywne. 
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji 
wchodzą na Akropol gratis. 

TERMINY 9 noclegów: CENA:
GRL 1 30. 06. - 11. 07. 1549 zł
GRL 2 09. 07. - 20. 07. 1599 zł
GRL 3 18. 07. - 29. 07. 1599 zł
GRL 4 27. 07. - 07. 08. 1599 zł
GRL 5 05. 08. - 16. 08. 1599 zł
GRL 6 14. 08. - 25. 08. 1599 zł

ośro
de

k z basenem

Macedonię i Serbię.
10/12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i Sło-
wację - ok. godz. 18:00 postój na ciepły posiłek 
płatny we własnym zakresie - ok. 5 €. Przyjazd 
do kraju w godzinach wieczornych.

kolonie 8-13, obóz młodzieżowy 14-18 lat    NEI PORI i LEPTOKARIA  GRECJA

BIURO PODRÓŻY

TERMINY 7 noclegów: CENA:
GRE 1 5. 08. – 14. 08. 1449 zł 
GRE 2 12. 08. – 21. 08. 1449 zł 
GRE 3 19. 08. – 28. 08. 1449 zł 

TERMINY 7 noclegów: CENA:
GRE 1 5. 08. – 14. 08. 1449 zł 
GRE 2 12. 08. – 21. 08. 1449 zł 
GRE 3 19. 08. – 28. 08. 1449 zł 

WERSJA EKONOMICZNA:

WERSJA EKONOMICZNA:
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CHORWACJA  PAG    obóz młodzieżowy 12-18 lat

cena od 1650 zł

obóz młodzieżowy 12-18 lat    Riwiera Makarska DRVENIK  CHORWACJA

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

CHORWACJA DRAGE obóz młodzież. 12-18 lat

cena od 1499 zł

Miejscowość PAG - to malownicze mia-
steczko położone na wyspie o tej samej 
nazwie,  która ciągnie się wzdłuż wysokich 
Gór Velebit. Pag jest znaną miejscowością 
turystyczną z niepowtarzalną atmosferą 
Starego Miasta. W centrum znajdują się 
przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątkami, 
dyskoteki, centrum sportowe z basenem, w 
pełni wyposażona strzeżona piaszczysto 
żwirkowa plaża miejska. W okolicy znajdu-
ją się jedne z najlepszych tras rowerowych 
w Chorwacji.

CHORWACJA rozpościera się od końca 
wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże 
Morza Adriatyckiego tworząc bajeczny kra-
jobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp, 
ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem 
i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. 
Niepowtarzalny klimat  sprawia, iż jest to 
idealne miejsce do wypoczynku, i czyni z 
Chorwacji  jeden z najpiękniejszych tury-
stycznie krajów Europy. WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

ZADAR. Popołudniowy wypad do największego miasta 
północnej Dalmacji. Podróż przez burzliwą historię po 
śladach Rzymian, Wenecjan, Habsburgów i wszystkich 
którzy odcisnęli znaki swojej bytności w tym niezwykłym 
miejscu na wybrzeżu Adriatyku.    
Cena Pag: 25 €. Cena Drage: 20 €.

WODOSPADY RZEKI KRKA. Całodzienna wycieczka do Na-
rodowego Parku KRKA. Park Narodowy obejmuje znaczną 
część niezwykłej rzeki Krki wraz z największymi atrakcja-
mi czyli kaskadami powstałymi w wyniku osadzania się 
trawerynu. Przy imponującym wodospadzie Skradinski 
buk, który tworzy siedemnaście kaskad na przestrzeni 
800 metrów, przy różnicy wysokości 46 metrów, można 
się kąpać!   Cena Pag: 43 €.

REJS PO ZALEWIE PASKIM. Całodniowy rejs po zalewie 
paskim. Kąpiele przy najpiękniejszych, niedostępnych z 
lądu plażach Pagu. Niepowtarzalne widoki „księżycowej 
wyspy”. Cena Pag:  28 €.

WYJAZDY NA NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE PAGU. Dopołu-
dniowe lub popołudniowe wypady na plaże do Bośany i 
na piaszczystą plażę Kukanana.  Cena: 5 €.

WYSPA PAG - podróż od tysiącletnich gajów oliw-
nych po „Chorwacką Ibizę” - plażę Zrce. Całodzienna 
wycieczka po wyspie Pag, zwiedzanie najciekawszych 
miejsc na wyspie: Novalja - zwiedzanie wodociągu z 
czasów rzymskich,  Lun - spacer po tysiącletnim gaju 
oliwnym, plaża Caska - kąpiel w miejscu zatopionego 
antycznego miasta Cissa, plaża Zrce zwana „Chorwacką 
Ibizą”, gdzie w dyskotekach na plaży i na morzu zabawa 
trwa non stop, Śimuni, gdzie znajduje się marina jachto-
wa położna w naturalnym fiordzie.  Cena: 15 €.

Sybenik.  Cena Drage: 20 €.

Park Narodowy wodospady rzeki Krka + miasto 
Sybenik.  Cena Drage: 40 €.

Paklenicki Park Narodowy.  Cena Drage: 30 €.

Fish picnic.  Cena Drage: 25 €.

Rejs statkiem do Morskiego Parku Narodowego 
Kornati.  Cena Drage: 40 €.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „Giovanni” i Pensjo-
nat „Sabalicz” położone w odległości 
300 m od morza i około 500 m od centrum 
Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje wy-
spy. Zakwaterowanie w wyposażonych poko-
jach 2, 3, 4, 5 osobowych z łazienkami. Restau-
racja na 50 osób, kawiarenka, wypożyczalnia 
rowerów. (http://www.apartmani-cik.com/) 

WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadania - bufet, herbata, 
lunch w postaci nieograniczonej ciepłej po-
żywnej zupy z chlebem + owoc, obiadokolacja 
składająca się z pełnego 2 dania (np: danie mię-
sne, sałatka, ziemniaki). Dodatkowo do lunchu i 
obiadokolacji serwowana jest woda. Inne napoje 
dodatkowo płatne. Prowiant na drogę powrotną. 
ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• 7/9 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobo-

wych z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę 

powrotną,
• taksę klimatyczną,
• opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej, 
• ubezpieczenie KL i NNW,
• realizację programu: gry zespołowe, wy-

cieczki piesze po okolicy, dyskoteki w miej-
scowości Pag, wycieczki fakultatywne,

• w drodze powrotnej wycieczka do Parku Na-
rodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

DODATKOWO PŁATNE:
Zwrotna kaucja 10 € (pobierana podczas drogi i 
zwracana w ostatnim dniu), dla chętnych bilet wstę-
pu na teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 10 €). 
Wycieczki fakultatywne: Zadar, Nowalia, Paklenicki 
Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej.

TERMINY 9 noclegów: CENA:
CP 1 3. 07. – 14. 07. 1650 zł 
CP 2 12. 07. – 23. 07. 1690 zł 
CP 3 21. 07. – 1. 08. 1690 zł 
CP 4 30. 07. – 10. 08. 1690 zł 
CP 5 8. 08. – 19. 08. 1690 zł 
CP 6 17. 08. – 28. 08. 1690 zł 

TERMINY 7 noclegów: CENA:
CPE 1 30. 07. – 8. 08. 1499 zł 
CPE 2 6. 08. – 15. 08. 1499 zł 
CPE 3 13. 08. – 22. 08. 1499 zł 
CPE 4 20. 08. – 29. 08. 1499 zł 

TERMINY CENA:
CD 1 03. 07. – 14. 07. 1650 zł 
CD 2 12. 07. – 23. 07. 1690 zł 
CD 3 21. 07. – 01. 08. 1690 zł 
CD 4 30. 07. – 10. 08. 1690 zł 
CD 5 08. 08. – 19. 08. 1690 zł 
CD 6 17. 08. – 28. 08. 1690 zł 

+ bar sałatek + deser (np. lody, 
owoce, kompot owocowy, ciasto), woda źródlana.
ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• 9 noclegów w pokojach 2,3,4 osob. z łaz.,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiado-

kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną,
• taksę klimatyczną,
• opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, ratow-

nika na plaży miejskiej,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• realizację programu: gry zespołowe, 

wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki, wy-
cieczki fakultatywne. W drodze powrotnej 
wycieczka do Parku Narodowego Jezior 
Plitvickich (miejsce wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO).

BOGATY PROGRAM na turnusach 3-6: 
ABC: teoria nurkowania, nauka nurkowania w 
sprzęcie ABC, nurkowanie na orientację, szkolenie 
w nurkowaniu swobodnym, wydmuchiwanie 
maski oraz nauka zakładania sprzętu pod wodą,  
podwodny tor przeszkód, komunikowanie się pod 
wodą. Zajęcia wodne: budowa i przeprawianie 
się przez pływające mosty, wodne rodeo, wodna 
piłka siatkowa, przeciąganie liny o 4 końcach w 
głębokiej wodzie, wyprawa po „zatopiony skarb”. 
I pomoc: konstruowanie pływających noszy, 
transport rannego w wodzie płytkiej i głębokiej, 
symulacja akcji ratunkowej na wodzie, podejmo-
wanie osoby poszkodowanej w głębokiej wodzie. 
Zabawy integracyjne: napełnianie wodą 
dziurawych rur przy pomocy gigantycznych 
cedzaków, wyścigi na szczudłach, rywalizacja 
zespołów w wieloosobowych nartach, wykony-
wanie zadań w 3-osobowych spodniach Clow-
na, wyścigi drużyn w workach.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Galeb*** oddalony o 500 m 
od centrum miasteczka i od żwirkowej plaży. 
W obiekcie znajdują się pokoje 2,3,4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w 
szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą 
restaurację na około 100 osób. W hotelu znaj-
duje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyj-
na z TV. Obok hotelu jest boisko do siatkówki 
oraz stoły do ping-ponga. (http://forumtours.
hr/?l=hr&id=153&ispis=staticna) 

DODATKOWO PŁATNE:
Zwrotna kaucja 10 € (pobierana podczas drogi i zwra-
cana w ostatnim dniu), dla osób chętnych bilet wstę-
pu na teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 10 €) Wy-
cieczki fakultatywne: Zadar 20 €, Nowalia, Paklenicki 
Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej.

WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: - śniadanie w postaci szwedz-
kiego stołu (kilka rodzajów wędlin, serów, warzy-
wa, jaja na twardo, jajecznica, parówki, dżemy, 
czekoladowe kremy, kilka rodzajów płatków śnia-
daniowych, pieczywo, do picia: kawa, herbata, 
kakao, mleko);
- lunch - jedno danie obiadowe + bar sałatek 
(przykładowe dania: spaghetti bolognese, gulasz 
mięsny z warzywami), woda źródlana.
- obiadokolacja: zupa (np. kremowa zupa broku-
łowa, rosół) + danie główne (np. pulpety w sosie 
podawane z ryżem, kotlet panierowany z puree 
ziemniaczanym, paluszki rybne z frytkami, typo-
we dla lokalnej kuchni grillowane kotlety, pizza 

MIEJSCOWOŚĆ DRAGE - malownicza miej-
scowość położona w samym sercu Dalma-
cji, w pobliżu miast: Zadar, Biograd, Szybe-
nik. Dodatkowym atutem lokalizacji jest 
fakt, iż Drage jest otoczone perłami bogac-
twa naturalnego Chorwacji – Park Narodo-
wy „Kornati”, Park Narodowy „Wodospady 
Krka” oraz Park Przyrody „Jezioro Vransko”. 
Czyste morze, przystępne plaże, atmosfe-
ra tradycyjnej Dalmacji to tylko namiast-
ka tego, co tak naprawdę wypoczynek w 
miejscowości Drage czyni wyjątkowym i 
niezapomnianym. Drage przyciąga swoją 
różnorodnością nie tylko osoby ceniące 
sobie spokój i ciszę - coś dla siebie znajdą 
i ci, którzy poszukują wrażeń i rozrywki. 
Drage posiada łatwo przystępne, bezpiecz-
ne plaże żwirowe, które nawet w sezonie 
nie są zbyt zatłoczone i głośne. Jest też 
kilka małych sklepów, minimarketów, pie-
karnia. Poczta, bank, kantor znajdują się w 
oddalonej o 2 km miejscowości Pakostane.  
Strona Regionu: http://www.pakostane.hr/
Drage_HR.php  

ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO 
JEZIOR PLITVICKICH

WERSJA EKONOMICZNA:



cena 1690 zł
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ZAKWATEROWANIE: 
KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG 
**/*** – przeznaczony jest specjalnie do 
wypoczynku młodzieży. Wchodzi w skład kom-
pleksu trzech hoteli położony 200 metrów od 
morza, pokoje 2-5 osobowe, w większości z 
balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem 
na morze! Do Waszej dyspozycji jest wewnętrz-
ny basen, boisko sportowe do piłki nożnej oraz 
koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz 
przestronna sala. (http://primus-kraljevic.hr/)
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne 
wzmocnione, dwudaniowy obiad (zupa, dru-
gie danie z sałatką, deser), kolacja z deserem. 
Napoje dodatkowo płatne.

obóz młodzieżowy 12-18 lat    Riwiera Makarska DRVENIK  CHORWACJA

obóz młodzieżowy 12-18 lat    SUTOMORE  CZARNOGÓRA

DRVENIK - to znaczy Dalmacja, czyli go-
rący wypoczynek, niekończące się plaże, 
klimat południa i tysiące okazji spędzania 
wolnego czasu w kawiarenkach, pubach i 
restauracjach! Riwiera Makarska, na której 
leży Drvenik, to modny europejski region 
z krystalicznie czystym morzem, zagajni-
kami figowymi, migdałowymi i piniowymi. 
Uroku dodają jej majestatyczne góry Bio-
kovo, opadające wprost do lazurowego 
morza. To wszystko w połączeniu z naszymi 
programami to wyzwanie dla prawdziwych 
pożeraczy przygód - oby na wszystko wystar-
czyło Wam sił!.

cena od 1750 zł

ZAKWATEROWANIE: 
PENSJONATY Bonaca i Mija *** 
Nowoczesne pensjonaty położone w spokojnej 
części Sutomora, wśród zieleni. Pensjonaty 
wyposażone są we wspólny taras, internet, 
telewizję kablową, basen dla wszystkich gości 
(w pensjonacie Bonaca). Każdy pokój z łazien-
ką, TV, klimatyzacją, lodówką, balkonem. Po-
koje 2, 3, 4, 5 osobowe. Odległość do ścisłego 
centrum - 10 min. spacerkiem. 

TERMINY: CENA:

CHD 1 30. 06. - 11. 07. 1750 zł

CHD 2 09. 07. - 20. 07. 1750 zł

CHD 3 18. 07. - 29. 07. 1750 zł

CHD 4 27. 07. - 07. 08. 1750 zł

CHD 5 05. 08. - 16. 08. 1750 zł

DODATKOWO PŁATNE: 
Zwrotna kaucja 10 € (pobierana podczas drogi 
i zwracana w ostatnim dniu pobytu), 5 € prze-
wodnik miejski w Dubrowniku. 
Wycieczki fakultatywne do Budvy, Cetinje, Boki 
Kotorskiej, Albanii, Rejs statkiem po morzu. 

DODATKOWO PŁATNE: 
Wycieczki fakultatywne, 10 € - taksa klima-
tyczna oraz przewodnik miejski w Trogirze.

CZARNOGÓRA - kraj kontrastów: 293 km 
wybrzeża z większymi i mniejszymi zatokami 
ocienionymi piniowymi lasami, z pięknymi 
piaszczystymi i żwirowymi plażami, zabyt-
kowymi miasteczkami i małymi wioskami ry-
backimi. W głębi lądu liczne jeziora, rzeki, ka-
niony, wyżyny oraz zaśnieżone nawet latem 
wysokie pasma Gór Dynarskich. Dziedzictwo 
kulturowe to prawdziwa mozaika wpływów 
illiryjskich, greckich, rzymskich, bizantyj-
skich, weneckich oraz islamskich.
SUTOMORE - to nadmorska miejscowość za-
pewniająca wiele rozrywek. Leży na Rivierze 
Barskiej nad Zatoką Sutomorską, około 7 km 
od Baru. Charakterystyczną cechą miasteczka 
jest żwirkowo piaszczysta plaża miejska o dłu-
gości 1250 m. Jest dobrze zagospodarowana, 
wyposażona w leżaki plażowe, a wzdłuż niej 
ciągnie się główny deptak z wieloma kafejka-
mi i pubami. To właśnie tam skupia się nocne 
życie Sutomora - kafejki z muzyką na żywo, 
dyskoteki, restauracje zapewniają rozrywkę 
każdemu. Na północ od plaży miejskiej moż-
na znaleźć wiele spokojniejszych plaż scho-
wanych w urokliwych zatoczkach wśród buj-
nej, mediterańskiej roślinności takich jak Mali 
Maljevik, Sljunkovita, Ratac...

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem LUX,
• 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych  

z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadoko-

lacja) + suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 
• ubezpieczenie KL i NNW,
• realizację programu: gry zespołowe, wycieczki 

piesze po okolicy, dyskoteki, wycieczki fakul-
tatywne, korzystanie z basenu, sali dyskote-
kowej, animacje. Korzystanie z wycieczek,

• w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru, 
zwiedzanie miasta wpisanego na listę świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO.

WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch - jedno 
danie obiadowe + bar sałatek, obiadokolacja: 
zupa, danie główne, deser, do posiłków poda-
wana jest woda źródlana.
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, 
przejazd przez Czechy, Austrię, Chorwację.
2 dzień: przyjazd w godzinach południowych, 
obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu 
pobytu, możliwość korzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobra-
nie suchego prowiantu. Wyjazd do Dubrowni-
ka, miasta wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starówki z 
przewodnikiem miejskim. Wyjazd w kierunku 
kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię.
12 dzień: przejazd przez Czechy (postój na po-
siłek), przyjazd w godzinach popołudniowych.

W CENIE WYCIECZKA  
DO DUBROWNIKA!

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
DUBROWNIK. Miasto białych marmurów, czyli sławna 
„Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych miast w 
Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz ku-
pieckich średniowiecza. Dubrownik do dnia dzisiejszego 
jest skansenem architektury, który został wpisany na listę 
zabytków UNESCO.  Cena: 40 €. 

SPLIT + OMIŚ. W Splicie, wpisanym na listę UNESCO, zoba-
czycie m.in. Pałac Dioklecjana, Świątynię Jowisza, Katedrę 
św. Dujmy. Omiś to dawne gniazdo pirackie, pełne uroku, 
przepięknie położone w ujściu rzeki Cetiny.  Cena: 30 €.

MEDJUGORJE + WODOSPADY KRAVICA. Medjugorje (Bośnia 
i Hercegowina) jedno z największych centrów pielgrzym-
kowych na Bałkanach. Wejście na Górę Objawień, wizyta 
w sanktuarium w Medjugorje, w miarę możliwości Msza 
Św.(w j. polskim).  Pobyt nad pięknym wodospadem Kravica 
(możliwość kąpieli). Możliwość zakupu obiadu - bałkański 
grill. Czas trwania wycieczki ok. 9 h.  Cena: ok. 35 €.

RAFTING NA RZECE CETINA. Niezapomniana przygoda na 
jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji! Rafting podniesie 
Ci adrenalinę odpowiednio wysoko, a potem opowieściom 
nie będzie końca. Spływ nie wymaga wcześniejszego przy-
gotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeń-
stwem czuwa doświadczony skiper. Z własnego wyposaże-
nia potrzebne są buty do wody.  Cena: 30 €.

REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA. Wyspa podróż-
nika Marco Polo przyciąga wszystkich, których interesuje 
przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! Na wyspie 
zwiedzicie miasto Korcula, nazywane kiedyś „murowa-
nym miastem”.  Cena:  25 €.

MOSTAR - POĆITELJ. Główne miasto Hercegoviny, boga-
ta historia i architektura turecka! Przejazd do doliny Nere-
twy, dalej kanionem rzeki do granicy, przejście graniczne  
(HR-BiH). Pocitelj (dawna twierdza - miasto tureckie), 
spacer po miasteczku. Mostar - zwiedzanie z przewod-
nikiem starego miasta, m.in. tureckie łaźnie, stary most 
turecki, meczet (wstęp ok. 5 €).   Cena:  40 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
MONTENEGRO TOUR - Boki Kotorskie, Kotor, Perast, Go-
spa od Škrpiela, Budva - Cena: 30 €
MALOWNICZY TRAWERS NAD SZKODERSKIM JEZIO-
REM - Cena: 40 €
ALBANIA - SZKODRA - Cena: 25 €
REJS STATKIEM WZDŁUŻ WYBRZEŻA - Cena: 15 €.
STARY BAR I STARA OLIWKA - Cena: 10 €
RAFTING KANIONEM RZEKI TARA - Cena: 65 €
TIRANA- DURES - Cena: 35 €.

W CENIE WYCIECZKA  
DO TROGIRU!

TERMINY: CENA:

CZG 1 30. 06. - 11. 07. 1690 zł

CZG 2 09. 07. - 20. 07. 1690 zł

CZG 3 18. 07. - 29. 07. 1690 zł

CZG 4 27. 07. - 07. 08. 1690 zł

CZG 5 05. 08. - 16. 08. 1690 zł
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ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy LUX, 
• 9 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych 

z łazienkami i klimatyzacją, 
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiado-

kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną, 
• taksę klimatyczną, 
• opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej, 
• Ubezpieczenie KL i NNW, 
• realizację programu: gry zespołowe, wy-

cieczki piesze po okolicy, dyskoteki wycieczki 
fakultatywne, 

• w drodze powrotnej - wycieczkę do wpi-
sanego na Listę światowego Dziedzictwa 
Kultury Unesco Dubrownika. Zwiedzanie 
przepięknej starówki.
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DODATKOWO PŁATNE: 
Dopłata za bilet wstępu do Mirabilandii i taksę 
klimatyczną - 30 € - płatne w autokarze. 
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WŁOCHY  RIMINI     kolonia letnia 9-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat

cena 1790 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Consul*** - bardzo przyjemny 
i schludny obiekt leżący w samym Centrum 
Adriatyckiej Promenady, około 150 m od piasz-
czystej plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami 
(możliwe łóżka piętrowe), obszerny taras, kli-
matyzowaną jadalnię i świetlice. Hotel szczyci 
się bardzo dobrą i obfitą włoską kuchnią oraz 
doskonałą lokalizacją gwarantującą czynny 
udział Uczestników obozu w życiu miasta.
(www.hconsul.it)
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, 
Cieszyn, nocny przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień: przyjazd do Hotelu w godzinach po-
łudniowych, zakwaterowanie, aklimatyzacja, 
kolacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu 
wycieczek fakultatywnych, życie obozowe.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, poże-

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel GAMBRINUS *** położony jest 
zaledwie 50 metrów od plaży, naprzeciwko 
wesołego miasteczka z Marebello. Oferuje po-
koje 3, 4 osobowe z łazienkami i TV. W obiekcie 
znajduje się basen. Posiłki wydawane są w 
restauracji hotelowej. Niedaleko od hotelu: 
zjeżdżalnie, park rozrywki Fiabilandia, kort te-
nisowy, boisko do piłki nożnej, kręgielni i każdy 
rodzaj rozrywki i usług.
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy 
przez Cieszyn. Nocny przejazd przez Czechy 
i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Hotelu w godzinach po-
łudniowych, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu 
wycieczek fakultatywnych, życie obozowe.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, poże-
gnanie z Rimini, obiad, po obiedzie przejazd 
do MIRABILANDII, zabawa do późnych godzin 
wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd przez Włochy, Austrię.
12 dzień: przejazd przez Czechy (tu postój na 
posiłek), przyjazd w godzinach popołudniowych.

TERMINY: CENA:

WM 1 03. 07. - 14. 07. 1790 zł

WM 2 12. 07. - 23. 07. 1790 zł

WM 3 21. 07. - 01. 08. 1790 zł

WM 4 30. 07. - 10. 08. 1790 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd autokarem klasy LUX (WC, video, 

klimatyzacja),
• 9 noclegów z wyżywieniem 3 x dziennie,
• opiekę wychowawców, ratownika podczas 

kąpieli, rezydenta,
• wizytę w Parku Rozrywki MIRABILANDIA,
• realizację programu obozu: gry i zabawy, 

wycieczki fakultatywne,
• ubezpieczenie OC i NW.

DODATKOWO PŁATNE: 
Wstęp do Mirabilandii oraz taksa klimatyczna 
(30 €) - płatne podczas przejazdu w autokarze. 
Sugerowane kieszonkowe: ok. 200 CK na 
obiad w Czechach oraz ok.150 € (wypoczynek i 
korzystanie z dodatkowych atrakcji).

RIMINI – Miasto Felliniego, jeden z najpo-
pularniejszych adriatyckich Kurortów, kusi 
piaszczystymi, szerokimi plażami i eleganc-
kimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, 
zapełniającymi się tłumem wczasowiczów 
w porze wieczornej passeggiaty. Rimini to 
także raj dla dzieci i młodzieży, kolorowe 
życie promenady, dyskoteki, parki rozryw-
ki z Aquafanem i Mirabilandią na czele oraz 
doskonałe miejsce wypadowe do zwiedza-
nia całej Italii powodują, że pobyt w Kuror-
cie musi być udany. 

WŁOCHY - jeden z najpiękniejszych krajów 
Europy z bogatą historią oraz niezliczoną 
ilością zabytków i ciekawych miejsc. Tutaj 
wokół jest słońce oraz piękna architektura 
z czasów starożytnych jak również z cza-
sów renesansu i baroku. Miasta i miastecz-
ka o niepowtarzalnym klimacie z dawną 
zabudową i restauracjami w których poda-
wane są wyborne potrawy lokalnej kuchni.

WŁOCHY  RIMINI    kolonia letnia 9-13, obóz mł. 12-18 lat

ZAPEWNIAMY:
• transport autokarem klasy LUX (WC, video, 

klimatyzacja),
• 9 noclegów,
• 3 posiłki dziennie, śniadanie, lunch i ciepła 

dwudaniowa kolacja - kuchnia włoska,
• opiekę wychowawców, ratownika, rezydenta,
• ubezpieczenie OC i NW,
• wizytę w Parku Rozrywki MIRABILANDIA 

(za dopłatą),
• czynną realizację programu wycieczek fakul-

tatywnych oraz gier i zabaw.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Rzym - wyjazd ok. godz. 4.00 przejazd do 
Wiecznego Miasta. Zwiedzanie Watykanu: Plac 
Św. Piotra oraz Bazylika Św. Piotra. Następnie 
zwiedzanie: Koloseum, Forum Romanum, Ka-
pitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, 
Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót w 
godzinach wieczornych śniadanie oraz obiad i ko-
lacja w formie „suchego prowiantu”.  Cena: 55 €.

Florencja z Pizą - wyjazd ok. 5.00, przejazd 
do Pizy - wizyta na Placu Cudów, Krzywą Wieżę, Ka-
tedrę, Baptysterium oraz Campo Santo. Zwiedzanie 
stolicy Toskanii - Florencji: panoramy miasta z Placu 
Michała Anioła, Ponte Vecchio, Galerii Uffizzi, Piazza 
della Signoria z Ratuszem oraz z otwartą Galerią 
Rzeźb, Baptysterium, Wieża Giotta, Katedra Santa 
Maria del Fiore oraz Santa Croce - Katedra. Powrót w 
godzinach wieczornych na ciepły posiłek, śniadanie 
oraz obiad w formie „suchego prowiantu”.  
Cena: 55 €.

San Marino - Półdniowa wycieczka obejmuje 
zwiedzenie najstarszej Republiki Świata, Bramę 
św. Franciszka, Ogrody, Grotę Łuczników, Bazylikę 
św. Marino, Piazza della Liberta z Ratuszem oraz 
trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La Cesta i La 
Montale. Czas na zakupy. Wycieczka do San Marino 
odbywa się albo przed, albo po obiedzie, wszystkie 
posiłki są serwowane w Hotelu.  Cena: 20 €.

Aquafan - wycieczka całodniowa - największy 
Park Wodny Europy, ponad 150 tys. metrów kwadra-
towych wodnych atrakcji, boisk, restauracji i sklepów 
sportowych. Dyskoteka w pianie, aerobik w wodzie, 
zjeżdżalnie, sztuczne fale i  rwące potoki. Wszystkie 
atrakcje zawierają się w cenie biletu. Powrót na kola-
cję, obiad w formie „suchego prowiantu”. Cena: 25 €.

Delfinarium - 45 minutowy seans z pokaza-
mi delfinów, czynnym udziałem Gości.  
Cena: ok. 15 €.

Park Italia w Miniaturze - To jedyne 
miejsce, w którym w dwie, trzy godziny możemy 
zobaczyć najwspanialsze zabytki architektury 
Włoch i każdy może poczuć się jak Guliwer w Kraju 
Liliputów. Obecnie możemy podziwiać ponad 270 
budowli z Italii i świata. Oczywiście, zgodnie z 
nazwą, najważniejsze są zabytki z półwyspu Ape-
nińskiego. Budowle są wiernie odtworzone w skali 
1:25 lub 1:50.  Cena: 20 €.

Asyż - to niewielkie pełne uroku miasto położo-
ne na południowy wschód od Perugii. Nie jest to  
tylko jedna z wielu malowniczych miejscowości o 
pięknej i starej zabudowie, ale przede wszystkim 
miasto św. Franciszka i św. Klary, w którym woła-
nie o miłość i pokój do dziś brzmi z niezwykłą siłą.  
Cena: 35 €.

cena  1690 zł

gnanie z Rimini, obiad. Po obiedzie przejazd 
do MIRABILANDII, zabawa do późnych godzin 
wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd przez Włochy, Austrię.
12 dzień: przejazd przez Czechy (tu postój na 
posiłek), przyjazd w godz. popołudniowych.

Sugerowane kieszonkowe: ok. 200 CK na obiad 
w Czechach oraz ok.150  € (wypoczynek i ko-
rzystanie z dodatkowych atrakcji).

Dodatkowe atrakcje oraz wycieczki fakul-
tatywne (opis wycieczek obok): 
Dyskoteki (ok. pięciu w obrębie kilku przecznic) 
wstęp ok. 5-10 €.

Dodatkowe atrakcje oraz wycieczki fakul-
tatywne (opis wycieczek obok): 
Dyskoteki (ok. pięciu w obrębie kilku przecznic) 
wstęp ok. 5-10 €.

TERMINY: CENA:

WR 1 03. 07. - 14. 07. 1690 zł

WR 2 12. 07. - 23. 07. 1690 zł

WR 3 21. 07. - 01. 08. 1690 zł

WR 4 30. 07. - 10. 08. 1690 zł

WR 5 08. 08. - 19. 08. 1690 zł

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2013
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży



cena 1899 zł

23BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy 12-18 lat Lazurowe Wybrzeże FRANCJA + Liguria WŁOCHY

cena 2090 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Wioska Turystyczna*** Villaggio 
Alkantara w miejscowości Giardini Naxos 
składa się z murowanych budynków oddalo-
nych od plaży o 750 metrów. Zakwaterowanie 
w 3,4 osobowych pokojach z możliwością łóżek 
piętrowych. Na terenie obiektu znajduje się re-
stauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw, 
boisko wielofunkcyjne.  
(www.villaggioalkantara.it)

WYŻYWIENIE:
3 posiki dziennie: wzmocnione śniadanie (pie-
czywo, sery, szynka, pomidory, jajka, dżem, 
mleko, płatki, herbata, kawa) obiad w postaci 
lunch-basket - podawane są na zmianę: pizza, 
hot dog, sandwicze z wędliną i żółtym serem 
itp. oraz obiadokolacja w formie dwudaniowego 
posilku - kuchnia włoska. Do obiadokolacji napoje 
dodatkowo płatne.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych. 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Cało-
dzienna zabawa w parku rozrywki. Wieczorem 
wyjazd w dalszą podróż przez Włochy.

TERMINY: CENA:

SC 1 02. 07. - 14. 07. 2090 zł

SC 2 10. 07. - 22. 07. 2090 zł

SC 3 18. 07. - 30. 07. 2090 zł

3 dzień: przyjazd na Sycylię w godzinach 
przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po 
podróży, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
4-11 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele 
w morzu, rozgrywki sportowe, wycieczki do Sy-
rakuz, Katanii, Taorminy, na Etnę.
11 dzień: wykwaterowanie przed śniada-
niem, pobranie suchego prowiantu, wyjazd 
z ośrodka w godzinach rannych. Przyjazd do 
Pompei - zwiedzanie ruin starożytnego mia-
sta zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. 
Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obiado-
kolacja. Nocleg.
12 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika 
św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Pan-
teon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, 
Forum Romanum, Koloseum. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Po 
drodze postój w Czechach z możliwością zje-
dzenia ciepłego posiłku w restauracji.

DODATKOWO PŁATNE: 
obowiązkowa opłata (60 €) za: bilet wstępu do 
Mirabilandii, przejazd środkami komunikacji 
miejskiej i przewodnika w Rzymie, przewodnika 
w Pompejach i taksę klimatyczną. 

Wycieczki do Catanii, Taorminy  
oraz przejazd pod wulkan Etna,  

Pompeje, Rzym.

SYCYLIA jest wyspą, która od wieków była 
naturalną granicą między Afryką i Europą, 
o bardzo bogatej historii i wielu starożyt-
nych zabytkach. Miejsce ze wspaniałymi, 
piaszczystymi plażami i urozmaiconą linią 
brzegową z wieloma pięknym zakątkami. 
Do miejsc wartych odwiedzenia należą 
m.in. wspaniałe miasta: Catania, Messyna, 
Palermo, Taormina oraz symboliczna naj-
większa góra wyspy - Etna. Jest to idealne 
miejsce do spędzenia wymarzonych wa-
kacji. 

BOGATY
 program
BOGATY
 program

obóz młodzieżowy 12-18 lat    GIARDINI NAXOS  SYCYLIA

Region LIGURIA jest krainą położoną w 
całości nad morzem liguryjskim i rozciąga 
się od Toskanii, aż po granicę z Francją. Ob-
szar ten jest często określany jako „włoska 
Riviera”, a nadmorskie kurorty i eleganc-
kie promenady zachwycają i przyciągają 
turystów z całego świata. Posiada wspa-
niały śródziemnomorski klimat, różny od 
wszystkich innych regionów Północnych 
Włoch, a stolicą regionu jest jedno z najbo-
gatszych miast włoskich - Genua.

TERMINY: CENA:
WL 1 02. 07. – 12. 07. 1899 zł 
WL 2 10. 07. – 20. 07. 1899 zł 
WL 3 18. 07. – 28. 08. 1899 zł 

DODATKOWO PŁATNE: 
taksa klimatyczna oraz bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów, bilet wstępu do Gardaland 
(35 €/os.). 
Dla chętnych wycieczki fakultatywne do Ka-
nionu Verdin, Saint Tropez, rejs statkiem.

ZAPEWNIAMY:
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX,
• 8 noclegów w hotelu **,
• wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, cie-

pły lunch + deser, kolacja w postaci II dania, 
do lunchu i kolacji podawana jest woda źró-
dlana, pozostałe napoje dodatkowo płatne) 
+ prowiant na drogę powrotną,

• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, pilota, rezydenta, włoską opiekę 
medyczną, 

• realizację programu obozu: kąpiele, 
rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery, 
wycieczki do San Remo, Monaco, Cannes, 
Monte Carlo,

• w drodze powrotnej wycieczka do Gar-
daland, 

• ubezpieczenie KL i NNW.

WYCIECZKI W CENIE:  
San Remo, Monaco, Cannes, 

Monte Carlo

10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z ośrod-
ka w godzinach rannych. Przyjazd do Parku 
Rozrywki Gardaland (www.gardalandwa-
terpark.it) na 9-godzinną zabawę. Dla osób 
które nie korzystają z atrakcji Gardaland 
zwiedzanie Verony. Wyjazd do Polski w go-
dzinach wieczornych.
11 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy 
(przerwa na posiłek, płatny we własnym za-
kresie). Przyjazd do Polski w godzinach popo-
łudniowych. 

ZAKWATEROWANIE: 
Rodzinny Hotel Europa** znajduje 
się w znanym kurorcie turystycznym Arma Di 
Taggia, 7 km od centrum San Remo. W obiekcie 
znajdują się pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienka-
mi i TV(możliwe łóżka piętrowe). Do dyspozycji 
turystów jest restauracja, bar, sala TV. Obiekt 
położony jest w otoczeniu gaju palmowego, 
zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży. 
(www.hoteleuropa-arma.com)
WYŻYWIENIE: 
Śniadania kontynentalne wzmocnione. W 
skład obiadów wchodzi: obfite pierwsze danie 
np.: zupa, makaron, lasagna, deser lub owoc, 
woda w dzbankach, chleb; kolacje: danie 
mięsne, 2 przystawki, deser lub owoc, woda w 
dzbankach, chleb.
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch.
2 dzień: przyjazd w okolice San Remo w go-
dzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w 
hotelu. Obiad. Zapoznanie się z regulaminem 
obozu. Nocleg.
3-10 dzień: pobyt na wybrzeżu liguryjskim, 
plażowanie, gry i zabawy integracyjne, roz-
grywki sportowe. Całodzienne wycieczki au-
tokarowe do Monaco: Pałac Książęcy, Katedra, 
Muzeum Oceanografii, Monte Carlo - kasyna, 
zwiedzanie i pobyt w Cannes: Pałac Festiwa-
lowy, Promenada La Croisette z odciskami dło-
ni gwiazd filmowych, pobyt na plaży w Can-
nes. Zwiedzanie San Remo: Stare Miasto - La 
Pigna, Kasyno, promenada Corso Imperatrice, 
Teatr Ariston, promenada Matteotti. 

ZAPEWNIAMY:
• przejazd klimatyzowanym autokarem Lux, 
• opłatę za prom,
• 8 noclegów w Wiosce Turystycznej Villaggio 

Alkantara z wyżywieniem 3 razy dziennie 
(śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje w 
postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana 
jest woda źródlana, pozostałe napoje dodat-
kowo płatne) + 1 nocleg w hotelu w okoli-
cach Rzymu ze śniadaniem i obiadokolacją,

• prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, pilota i rezydenta, włoską opiekę 
medyczną,

• realizację programu obozu: kąpiele, rozgrywki 
sportowe, dyskoteki, spacery, wycieczki do 
Taorminy oraz przejazd pod wulkan Etna, w 
drodze powrotnej zwiedzanie Pompei,

• ubezpieczenie KL i NNW.
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Wycieczki w cenie: 
Paryż i Eurodisneyland

24

HISZPANIA  LLORET DE MAR     obóz młodzieżowy 12-18 lat

cena 1899 zł

TERMINY: CENA:
HD 1 30. 06. - 11. 07. 1949 zł
HD 2 09. 07. - 20. 07. 1949 zł
HD 3 18. 07. - 29. 07. 1949 zł
HD 4 27. 07. - 07. 08. 1949 złCOSTA BRAVA - najbardziej znany rejon 

śródziemnomorskiego wybrzeża. Piaszczy-
ste plaże, dzikie i skaliste zatoczki, bujna 
roślinność oraz zespół nowoczesnych ho-
teli i centrów rozrywkowych to wymarzone 
miejsce wypoczynku dla młodych, cieka-
wych życia ludzi. 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL CASINO ROYAL *** - położo-
ny w centrum Lloret de Mar, w pobliżu główne-
go deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 3, 
4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. Sprzątanie 
i wymiana ręczników odbywa się każdego dnia. 
Na terenie hotelu znajdują się: recepcja, restau-
racja, windy, niewielki odkryty basen, słoneczny 
taras z leżakami, sala barowa z dostępem do 
Internetu. Sejfy są dodatkowo płatne.

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy; 
przejazd przez Niemcy, Francję. 
2-10 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach 
dopołudniowych, zakwaterowanie; pierwsze 
świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczyn-
kowy w Lloret de Mar (10 dni/9 nocy); kąpiele 
w morzu i basenie; plażowanie; zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne; dyskoteki w klubach; realizacja 
wycieczek fakultatywnych. 
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad. 
Wyjazd w godz. wieczornych w kierunku Niemiec.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych/nocnych.
ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem klasy LUX, 
• 9 noclegów w hotelu, 
• wyżywienie 3 razy dziennie (w formie bu-

fetu), woda do posiłków, prowiant na drogę 
powrotną,

• opiekę wychowawców, pilota-opiekuna, 
ratownika, hiszpańską opiekę medyczną,

• ubezpieczenie KL i NNW.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL TOP OLYMPIC*** - położony 
300 metrów od plaży, oferuje 3 odkryte baseny. 
Posiada 3, 4 osobowe klimatyzowane pokoje z 
balkonem lub tarasem oraz telewizję satelitarną. 
Przez 6 dni w tygodniu hotel Top Olympic organi-
zuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji ser-
wowane są dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej 
i międzynarodowej w formie bufetu. W hotelu jest 
też bar, a wieczorne rozrywki obejmują występy 
muzyczne i kabaretowe. (www.booking.com/ho-
tel/es/htopolympic.pl.html).
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd 
przez Niemcy, Francję.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godzinach 
rannych, przejazd do EURODISNEYLANDU - ca-
łodzienna zabawa w jednym z największych 
parków rozrywki w Europie. Przejazd na nocleg 
do hotelu Premiere Classe. Obiadokolacja.
3 dzień: śniadanie, całodzienne zwiedzanie 
Paryża. Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla 
(dla chętnych wjazd na III poziom - płatny do-
datkowo ok. 15 Є), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, 
Louvre, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La 

TERMINY: CENA:
HP 1 02. 07. - 13. 07. 1899 zł
HP 2 09. 07. - 20. 07. 1899 zł
HP 3 16. 07. - 27. 07. 1899 zł
HP 4 23. 07. - 03. 08. 1899 zł
HP 5 30. 07. - 10. 08. 1899 zł

DODATKOWO PŁATNE: 
- obowiązkowa dopłata (40 €/os.) za bilet 
wstępu do Eurodisneylandu i taksę klimatycz-
ną w Hiszpanii (zbierana w autokarze). 
- Napoje do posiłków. 
- Dla chętnych wycieczki fakultatywne. 

HISZPANIA - jeden z najatrakcyjniejszych 
krajów europejskich. Podróż do Hiszpanii 
to spotkanie ze słońcem, dobrą kuchnią, 
gościnnością, to odpoczynek wśród olśnie-
wającej, pełnej kontrastów przyrody. 

HISZPANIA CALLELA + PARYŻ obóz młodz. 12-18 lat

Cite, Katedra Notre Dame. Nocny przejazd przez 
Francję.
4 dzień: przyjazd do Calleli w godz. przedpo-
łudniowych, zakwaterowanie.
4-11 dzień: pobyt w Calleli - 8 dni (7 nocle-
gów). W trakcie pobytu w programie: wypo-
czynek, realizacja programu wycieczek fakul-
tatywnych, wyjścia na dyskoteki.
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudn. 
Nocny przejazd przez Francję, Niemcy do Polski.
12 dzień: powrót do Polski w godz. wieczornych.
ZAPEWNIAMY: 
• przejazd klimatyzowanym autokarem Lux,
• 7 noclegów w hotelu w Calleli  

+ 1 nocleg w hotelu w okolicach Paryża,
• wyżywienie 3 razy dziennie w postaci 

szwedzkiego stołu, napoje do posiłków  
dodatkowo płatne + śniadanie i obiadokola-
cja w hotelu w okolicach Paryża,

• prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej, opiekę pilota i rezydenta, hiszpańską 
opiekę medyczną,

• realizację programu obozu kąpiele, rozgrywki 
sportowe, dyskoteki, spacery. W drodze do 
Hiszpanii zwiedzanie Paryża oraz EURODI-
SNEYLANDU,

• ubezpieczenie KL i NNW.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Barcelona - wycieczka do stolicy Katalonii. To 
niezwykłe miasto znacznie różni się od reszty kraju. 
Posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co szczególnie 
widać w niespotykanej architekturze Antonio Gaudie-
go. W programie wycieczki: najbarwniejsza hiszpań-
ska ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, 
wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, tarasem 
widokowym i obiektami olimpijskimi, perełki Antonio 
Gaudiego: Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie największa 
z nich - Sagrada Familia (imponujący kościół sięgający 
powyżej 100 metrów). Dla fanów piłki nożnej przygo-
towaliśmy wizytę na Camp Nou, obejmującą nie tylko 
muzeum i trybuny, ale także zwiedzanie stadionu od 
kuchni: szatnie, sale konferencyjne, stanowiska ko-
mentatorów, kaplicę i murawę. W godzinach wieczor-
nych obejrzymy pokaz tańczących fontann. Fuente 
Magica to podświetlane fontanny tworzące widowi-
skowy spektakl „światło i  dźwięk”.  Cena: 40  €/os. 
(Camp Nou dodatkowo płatny: 20 €) 
Montserrat - całodniowa wycieczka gwa-
rantująca zapierające dech w piersiach widoki, 
malownicze krajobrazy i niesamowite formacje 
skalne o przedziwnych kształtach, wśród których 
położony jest klasztor benedyktynów. Dla chętnych 
istnieje możliwość skorzystania z wjazdu na punkt 
widokowy kolejką górską.  
Cena: 45 €/os.  (Dzieci do lat 12 - 30 €.)
Flamenco - niezapomniany wieczór w gorących 
rytmach flamenco. Chwile spędzone w  w eleganc-
kim budynku Gran Casino w Lloret de Mar na wie-
czorze flamenco na długo utkwią Wam w pamięci. 
Cudowny, pełen ekspresji show flamenco w szam-
pańskiej atmosferze z najlepszymi hiszpańskimi 
artystami to niezapomniane wrażenia i cudowna 
zabawa.  Cena: 35 €/os.  (Dzieci do lat 12 - 16 €.)
Tossa de Mar - to jedna z wycieczek, na któ-
rą nie można się wybrać bez stroju kąpielowego i 
aparatu. Rejs wzdłuż dzikiego, skalistego wybrzeża 
Costa Brava do miasteczka o pocztówkowej urodzie 
gwarantuje niezapomniane widoki i wrażenia. 
Tossa de Mar to pięknie położona dawna rybacka 
osada, która ze względu na zachowanie swego 
oryginalnego charakteru, uważana jest za perełkę 
Costa Brava.  Cena: Lloret de Mar: 16 €/os.  
(Dzieci do 12 lat - 10 €)
Water World - największy na Costa Brava park 
atrakcji wodnych: ślizgawki, baseny, zjeżdżalnie i 
wiele innych atrakcji dla amatorów wodnego sza-
leństwa.  Cena: ok. 30 €/os. (Dzieci od 0,8 do 1,2 
metra wzrostu - 18 €, niższe gratis)
Marineland - połączenie parku wodnego z ogro-
dem zoologicznym i delfinarium. To idealne miejsce 
dla tych, którzy uwielbiają zabawy w wodzie i 
zwierzęta. Tu zanurzycie się w basenie, zjedziecie na 
pontonie, a w chwili przerwy obejrzycie pokaz tresury 
delfinów, lwów morskich oraz egzotycznych ptaków.  
Cena: ok. 24,50 €/os.  (Dzieci do 12 lat - 17,50 €)
Nurkowanie z akwalungiem - to jedno-
dniowy kurs łączący teorię i praktykę - po niezbęd-
nym przeszkoleniu i ćwiczeniach spędzą Państwo 
ok. 20 min. w magicznym, podwodnym świecie 
morza Śródziemnego. (Wymagana pisemna zgoda 
rodziców).  Cena: 30 €/os.
Port Aventura - to niezwykła atrakcja nie 
tylko dla młodzieży, ale również dla całych rodzin 
z dziećmi. Ogromny teren podzielony na różne 
zakątki świata, wypełnione po brzegi karuzelami, 
rollercosterami i licznymi atrakcjami artystycznymi.  
Cena: 63 €/os.  (Dzieci do 11 lat - 53 €)
Girona Dali - wycieczka do miasta Figueres, 
w którym żył i tworzył jeden z najbardziej znanych 
twórców sztuki współczesnej Salvador Dali. W ce-
nie: zwiedzanie surrealistycznego Muzeum, które 
artysta stworzył sam w gmachu dawnego teatru. 
Po madryckim Prado jest to najczęściej odwiedzany 
przybytek sztuki w Hiszpanii. W dalszej części wy-
cieczki odwiedzimy stolicę regionu Gironę.  
Cena: 45 €/os.  (Dzieci do 11 lat - 30 €)

CALLELA - to jedna z najsłynniejszych miej-
scowości na wybrzeżu Costa del Maresme. 
Swoją popularność miasto zawdzięcza nie 
tylko zabytkowemu centrum, słonecznej 
plaży i szerokiej gamie oferowanych roz-
rywek, ale także atrakcyjnej lokalizacji 
(bliskość stolicy Katalonii - Barcelony). Ist-
nieje również dogodne połączenie z Blanes 
- znanym kurortem ze słynnym ogrodem 
botanicznym. Złocista, długa i czysta plaża 
i wysadzana palmami romantyczna prome-
nada są głównymi atutami miejscowości. 
Przy plaży znajdują się puby, restauracje, 
popularne dyskoteki.

cena  1949 zł

DODATKOWO PŁATNE: 
- Taksa klimatyczna (dopłata obowiązk.) 10 €/os. 
- Napoje do posiłków. 
- Dla chętnych wycieczki fakultatywane.

Uwaga! Obowiązuje kaucja zwrotna - 10 € (na ew. 
szkody wyrządzone przez uczestników). 100 € kie-
szonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki 
- dewizy można zdeponować u wychowawców. Pro-
simy o zabranie karty kolonijno-obozowej, ważnego 
paszportu, odpowiedniej odzieży i obuwia; kostiumu 
kąpielowego, klapek, nakrycia głowy, kremu z filtrem, 
przyborów higienicznych, małego plecaka turystyczne-
go, podstawowych leków oraz środków na uczulenia i 
oparzenia słoneczne. Bagaż należy zapakować do toreb 
lub plecaków bezstelażowych. 

Uwaga! Pierwszym świadczeniem jest obiad,  
a ostatnim śniadanie.
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tylko +100 zł

NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO !!! 
Połącz wypoczynek z nauką języka w praktyce! 
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli j. hiszpań-
skiego, połączone z praktycznymi zadaniami w 
kontaktach z mieszkańcami Lloret de Mar. 
Dopłata do lekcji - 100 zł na pobyt.
Lekcje realizowane przy min. 10 osobach.

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl



Wycieczki w cenie: 
do Barcelony,   

Parku Rozrywki Gardalandia.

cena 3299 zł

cena 1699 zł

25BIURO PODRÓŻY

kolonie 8-13, obóz młodzieżowy 14-18 lat    LLORET DE MAR  HISZPANIA
ZAKWATEROWANIE:
Hotel CASINO ROYAL*** (lub o 
podobnym standardzie) - jest hotelem po-
łożonym w centrum Lloret de Mar, w pobliżu 
głównego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. 
Pokoje 3, 4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. 
Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa się 
każdego dnia. Na terenie hotelu znajdują się: 
recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty 
basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa 
z dostępem do Internetu. Sejfy są dodatkowo 
płatne. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski Przejazd przez Polskę, 
Niemcy, Francję.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach 
dopołudniowych, zakwaterowanie; pierwsze 
świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypo-
czynkowy w Lloret de Mar. Kąpiele w morzu 
i basenie. Realizacja programu pobytu. Dys-
koteki.
2-9 dzień: pobyt na Costa Brava w miejscowo-
ści Lloret de Mar 8 dni - 7 noclegów. W trakcie 
pobytu w programie: całodzienna wycieczka 
autokarowa do Barcelony - zwiedzanie: ka-
tedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica 
gotycka, Wzgórze Mont Juic, Stadion FC Bar-
celona (bilet dodatkowo płatny ok. 20 euro), 
wieczorem pokazy grających fontann.
9 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu 
ok. godziny 11.00. Złożenie bagaży. Obiad. Po-
branie suchego prowiantu na drogę powrotną. 
Wyjazd z Hiszpanii w godz. wieczornych. Prze-
jazd przez Francję. Późnym wieczorem, w za-

ZAPEWNIAMY::
•  przejazd autokarem 
•  zakwaterowanie w hotelu w Lloret de Mar 

(7 nocy) w Hiszpanii,
•  wyżywienie wg programu,
•  opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-prze-

wodnika,
• wycieczki do: Barcelony, Gardalandii,
•  ubezpieczenie KL i NW, 

bagaż.

ZAPEWNIAMY::
• przelot samolotem linii PLL LOT na trasie 

Warszawa-Barcelona-Warszawa, transfer 
lotnisko-hotel-lotnisko, 

• zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu,
• wyżywienie wg programu,
• opiekę kadry: kierownika, wychowawców, 

ratownika wodnego,
• program,
• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 
program fakultatywny. Zalecane minimalne 
kieszonkowe ok. 70 €, taksa klimatyczna 10 €/
os./pobyt. Na bilety wstępu należy przygoto-
wać ok. 30-60 € + program fakultatywny. 

DODATKOWO PŁATNE: 
wycieczki fakultatywne, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów i dyskotek, dodatkowe 
napoje do obiadu i kolacji, taksa klimatyczna. 
INFORMACJE DODATKOWE: obowiązkowa kau-
cja zwrotna - 20 €. Proponowane min. kieszon-
kowe - ok. 100 € + imprezy fakultatywne + 
dyskoteki. Dodatkowo wymagana jest kwota 
3,5 € (taksa klimatyczna dla osób powyżej 16 
roku życia). Wstęp na dyskoteki dozwolony 
od skończonego 16 roku życia. Transport sa-
molotem odbywa się na Ogólnych Warunkach 
Przewozu Linii PLL LOT. Limit bagażu: 23 kg 
bagaż+8 kg bagaż podręczny. Cena aktualna 
przy kursie euro nie przekraczającym 4,2 PLN. 
Planowana ilość uczestników 20 os.

TERMINY: CENA:

HG 1 04. 07. - 14. 07. 1699 zł

HG 2 11. 07. - 21. 07. 1699 zł

HG 3 18. 07. - 28. 07. 1699 zł

HG 4 25. 07. - 04. 08. 1699 zł

HG 5 01. 08. - 11. 08. 1699 zł

HG 6 08. 08. - 18. 08. 1699 zł

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Montevista *** - położony w 
malowniczej części Lloret de Mar, tylko 250 
m od plaży. Jest to kilkupiętrowy budynek z 2 
windami, 24-godzinną recepcją, restauracją 
oraz basenem zewnętrznym. Przy basenie 
można bezpłatnie skorzystać z leżaków. Za-
kwaterowanie w pokojach 3-osobowych z 
łazienką, klimatyzacją, TV i balkonem. Dodat-
kowo w pokojach do dyspozycji jest sejf (za 
dodatkową opłatą). W hotelu jest możliwość 
skorzystania z internetu, siłowni, automatów 
do gier zręcznościowych, bilardu (dodatkowo 
płatne), sali telewizyjnej, stołów do ping-
-ponga. Na terenie hotelu znajduje się dys-
koteka Rocky Bar Salsa oraz prowadzone są 
animacje przez lokalnych animatorów.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wylot z Warszawy do Barcelony 
(długość lotu ok. 3h), transfer do hotelu (ok. 
1h),zakwaterowanie, kolacja, integracja.
2-9 dzień: wypoczynek w Hiszpanii, możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, trans-
fer na lotnisko w Barcelonie, wylot z Barcelony 
do Warszawy.

LLORET DE MAR to niewątpliwie stolica 
Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej 
zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste 
plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki 
pozwalają spędzić czas ciekawie i aktyw-
nie. Dodatkową atrakcją jest położony na 
obrzeżach miasta największy na Costa Bra-
va - park wodny WATERWORLD.

COSTA BRAVA – to jedno z najpiękniej-
szych i najsłynniejszych hiszpańskich wy-
brzeży. Urok tego miejsca tworzą skaliste 
wybrzeże, dziewicze plaże, przezroczysta 
woda i wspaniałe widoki. To nie wszystko! 
Na Costa Brava znajdują się największe ku-
rorty turystyczne, a co za tym idzie – boga-
te życie towarzyskie :) To tutaj znajdziecie 
najsłynniejsze dyskoteki, ludzi z całego 
świata i usłyszycie znanych DJ-ów!

LLORET DE MAR – młodzieżowa 
stolica rozrywki całego regionu 
Costa Brava! Piękna plaża, czy-
ste morze i wspaniała zabawa 
w międzynarodowym towarzy-
stwie. W ciągu dnia życie skupia 
się na plaży, długim deptaku, w 
wąskich uliczkach oraz tarasach 
widokowych z panoramą Dzi-
kiego Wybrzeża. A wieczorami... 
miasto przeobraża się w koloro-
we centrum rozrywki.
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leżności od czasu przejazdu, zwiedzanie Monte 
Carlo. Dalszy przejazd do Włoch.
10 dzień: przejazd przez Włochy w okolice 
Werony - całodzienna zabawa nad jeziorem 
Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet 
dodatkowo płatny około 30 Є - czas pobytu 9 
godzin). Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd 
przez Austrię.
11 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołu-
dniowych.

TERMINY: CENA
HL 1 30. 06. - 09. 07. 3299 zł
HL 2 09. 07. - 18. 07. 3299 zł
HL 3 18. 07. - 27. 07. 3299 zł
HL 4 27. 07. - 05. 08. 3299 zł
HL 5 5. 08. - 14. 08. 3299 zł
HL 6 14. 08. - 23. 08. 3299 zł

samolotem na obóz młodzieżowy • wiek 14-18 lat    LLORET DE MAR  HISZPANIA

ośro
de

k z basenem



cena od 1450 zł
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BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI  obóz młodzieżowy z ALL INCLUSIVE LIGHT • 13-17 lat

BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI   

ZAKWATEROWANIE:
Hotel ZŁOTY RÓG*** - to 4-piętrowy 
budynek oddany do użytku na sezon 2004, 
położony wśród zieleni, w górnej części ku-
rortu Złote Piaski, ok. 500 m od plaży (zejście 
uliczkami Złotych Piasków) i centrum kurortu, 
ok. 600 m od największego w Bułgarii AQUA 
PARKU. Do dyspozycji gości: przestronny hol 
recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja z 
tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w 
recepcji. Na terenie hotelu: basen z tarasem 
słonecznym, bilard; stół do ping-ponga, bo-
isko sportowe. Zakwaterowanie w pokojach 
3, 4-osobowych z łazienkami, klimatyzacją, 
balkonami.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel MAK*** - położony w samym 
centrum Złotych Piasków, a jednocześnie 
wśród wiekowych drzew. Usytuowany około 
300 m od morza i centralnej promenady. Do 
dyspozycji gości: odkryty basen kąpielowy, 
leżaki przy basenie, basen dla dzieci, restau-
racja, lobby bar, bar przy basenie, sky bar, 
recepcja, sejf w recepcji, 3 windy, mały sklep, 
kantor, Internet w sky barze i Wi-Fi Internet 
przy recepcji, sale konferencyjne, centrum 
sportowym - z sauną, fitness, tenisem stoło-
wym, bilardem. Zakwaterowanie w pokojach 
3, 4 osobowych (znajdujących się w oddziel-
nym hotelowym skrzydle), wyposażonych w 
klimatyzację, TV-SAT, telefon, lodówkę, bal-
kon i łazienkę z wanną.

3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, 
kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na 
plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe nad 
brzegiem morza, kalambury, konkursy z na-
grodami, dyskoteki, wycieczka do Warny, 
(zwiedzanie miasta, spacer do Monasty-
ru Aładża), wycieczki po okolicy, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, zło-
żenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdję-
cia itp. Lunch. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
12 dzień: przejazd przez Słowację. Przerwa 
na posiłek ok. g. 18.00 (płatny we własnym za-
kresie, ok. 5 €). Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry. Wieczorem 
dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we 
własnym zakresie). Nocny przejazd do Bułgarii.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków. Złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwatero-
wanie w pokojach od godziny 14:00. Lunch, 
spotkanie organizacyjne z kierownikiem, prze-
kazanie praktycznych informacji dotyczących 
pobytu. Kolacja, nocleg.
2-11 dzień: program pobytu: plażowanie, ką-
piele w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, 
turnieje, zawody, zabawy ruchowe: zajęcia 

DODATKOWO PŁATNE: 
Wycieczki fakultatywne. 
Dyskoteka - 5 €/os.

DODATKOWO PŁATNE: 
Wycieczki fakultatywne. 
Dyskoteka ok. 4 €.

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem (WC, barek, TV)
• 9 noclegów w hotelu Złoty Róg ***
• pełne wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 

9 kolacji w formie szwedzkiego stołu
• taksę klimatyczną
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota, rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• wycieczka do Warny.

terenowe nad brzegiem morza, kalambury, 
konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki 
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. 
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, zło-
żenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdję-
cia itp. Lunch. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Bułgarię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry i Sło-
wację. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych.

ZŁOTE PIASKI - jeden z najsłynniejszych 
kurortów bułgarskich, jest unikalnym „zło-
tym kącikiem” wybrzeża Morza Czarnego. 
Wiekowy las opada łagodnie aż do samych 
złocistych plaż i morza. Wśród pięknej zie-
leni drzew znajdują się nowoczesne hotele 
z basenami, urządzeniami i placami spor-
towymi, restauracjami, klubami, kasyna-
mi i dyskotekami. Przy plaży znajdują się 
ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy ba-
senów z atrakcyjnymi zjeżdżalniami (płat-
ne około 0,5 levy). Na miłośników sportów 
wodnych czekają liczne atrakcje: windsur-
fing, narty wodne, spadochrony, rejsy jach-
tem. Ze Złotych Piasków warto wybrać się 
na wycieczkę do oddalonej o 10 km Warny, 
jednego z największych i najpiękniejszych 
miast Bułgarii.

TERMINY: CENA:

BZR 1 30. 06. - 11. 07. 1350 zł

BZR 2 09. 07. - 20. 07. 1390 zł

BZR 3 18. 07. - 29. 07. 1390 zł

BZR 4 27. 07. - 07. 08. 1390 zł

BZR 5 05. 08. - 16. 08. 1390 zł

BZR 6 14. 08. - 25. 08. 1390 zł

TERMINY: CENA:

BM 1 30. 06. - 11. 07. 1450 zł

BM 2 09. 07. - 20. 07. 1470 zł

BM 3 18. 07. - 29. 07. 1470 zł

BM 4 27. 07. - 07. 08. 1470 zł

BM 5 05. 08. - 16. 08. 1470 zł

BM 6 14. 08. - 25. 08. 1470 zł

cena od 1350 zł

Osoby powyżej 18 roku życia +200 zł dopłaty.

W cenie: wycieczka  
autokarowa do Warny
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PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację - ok. godz. 12.00 
postój na ciepły posiłek płatny we własnym 
zakresie ok. 5 €. Przejazd przez Węgry, nocny 
-  przez Rumunię lub Serbię do Bułgarii.  
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków. Złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwatero-
wanie w pokojach 
od godziny 14:00. 
Lunch, spotkanie 
organizacyjne z 
k i e r o w n i k i e m , 
przekazanie prak-
tycznych informacji 
dotyczących poby-
tu. Kolacja, nocleg.

ZAPEWNIAMY::
• transport autokarem (WC, barek, TV)
• 9 noclegów w hotelu Mak ***
• pełne wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 

9 kolacji w formie szwedzkiego stołu
• taksę klimatyczną
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota, rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NNW.

obóz młodzieżowy • 13-17 lat 
z ALL INCLUSIVE LIGHT

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Nesseber - miasto łączy w sobie najstarsze hi-
storie ludów zamieszkałych na terytorium Bułgarii 
- plemion trackich, które przetrwały czasy greckie, 
rzymskie, bizantyjskie i bułgarskie. Na uwagę za-
sługują stare, zabytkowe świątynie. 
Cena ok. 25 €.
Bałczik - ogród botaniczny + wycieczka po mo-
rzu statkiem pirackim + animacje. 
Cena ok. 20 €.
Istambuł - 1 dniowa autobusowa wycieczka 
do stolicy Turcji obejmuje zwiedzanie Błękitnego 
Meczetu, bizantyjskiego hipodromu, a także bazaru 
Kapały Czarszy, pałacu Topkapi. 
Cena ok. 65 €+ wiza turecka 16 € 
(wymagany paszport).
Warna i delfinarium - program wycieczki 
obejmuje krótkie zwiedzanie miasta oraz wizytę 
w delfinarium. Zobaczysz tu niezwykłe show naj-
inteligentniejszych ssaków, które spotkać można 
również w północnych wodach Morza Czarnego. 
Cena ok. 30 €.
Aquapark „Aquapolis” - jeden z najcie-
kawszych parków wodnych we wschodniej Europie, 
zbudowany w stylu mauretańskim i śródziemno-
morskim, posiada mnóstwo atrakcji z których naj-
ciekawszą ze zjeżdżalni jest Black Hole - podwójna 
zjeżdżalnia, całkowicie pozbawiona światła. 
Cena ok. 20 €. 

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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cena od 1560 zł

cena od 2349 zł

KITEN - nadmorskie miasteczko leży blisko 
Primorska ok. 65 km od Burgasu. Odzna-
cza się nadzwyczajnie zdrowym klimatem 
i przepiękną przyrodą, dzięki połączeniu 
lasu z morzem. Rozległe piaszczyste plaże 
z łagodnym zejściem do morza miesza-
ją się z skalistymi klifami. Kitenski zalew 
jest uważany za jedno z najpiękniejszych 
miejsc południowej części Morza Czarne-
go. Na plaży znajdą Państwo szeroką ofertę 
wodnych sportów i atrakcji. W porcie znaj-
duje się jacht-klub oraz szkoły nurkowania. 
Letnisko jest odpowiednie dla miłośników 
żeglarstwa i rybołówstwa. Za raj dla ryba-
ków uważane jest ujście rzeki Karakac, któ-
ra w tym miejscu wpływa do morza. W mia-
steczku znajdują się całe rzędy kawiarenek, 
restauracji, barów i sklepów. Dojazd z lotni-
ska w Burgasu trwa nieco ponad godzinę. 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL KITEN BEACH 

**** to nowy budynek usytuowany w cen-
trum miasta, 350 metrów od piaszczystej 
plaży, urzeka unikalną architekturą i stylowym 
wnętrzem. Każdy z 93 klimatyzowanych 3, 4 
osobowych pokoi posiada balkon, łazienkę z 
kabiną prysznicową i suszarką, TV, mini-bar, 
Wi-Fi. W hotelu znajduje się restauracja na 150 
miejsc w środku i dodatkowych 60 na zada-
szonym tarasie. Oferuje ona śniadania konty-
nentalne w formie bufetu i kuchnię bułgarską 
lub międzynarodową na obiad. Wspaniała 
atmosfera oraz obsługa  sprawi, że będą to 
niezapomniane wakacje. Ponadto hotel dyspo-
nuje winiarnią, pizzerią, lobby barem oraz sky 
barem umieszczonym na dachu hotelu. (www.
kitenbeach.com)
Complex COOP - Kiten Hotel**/*** 
Nowoczesny Kompleks hotelowy z basenem, 
restauracją, mini barem, położony jest w od-
ległości 100 metrów od plaży południowej 
części miejscowości Kiten. Hotel składa się z 
4 skrzydeł, które są otoczone malowniczym 
parkiem. COOP - Kiten Hotel ma do dyspozy-
cji 368 miejsc noclegowych w nowocześnie 
wyposażonych 3, 4 osobowych oraz studiach 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL ROYAL**** usytuowany jest 
w odległości ok. 200 m od centrum Złotych 
Piasków i ok. 300 m od piaszczystej plaży. 
Położony jest w spokojnej dzielnicy, otoczony 
zielenią. Hotel posiada 150 komfortowych, 
elegancko urządzonych pokoi dla 4 lub 5 os., 
wszystkie z klimatyzacją, balkonami, osobną 
łazienką (prysznic lub wanna, WC), telefonem, 
mini-barkiem, lodówką, TV SAT. Z wyższych 
pięter rozciąga się panoramiczny widok na 
kurort. Do dyspozycji gości: recepcja oraz lobby 
bar, restauracja, pizzeria, kantor wymiany wa-
lut, sejfy w recepcji (dodatkowo płatne), pokój 
internetowy (za opłatą). Hotel dysponuje dwo-
ma basenami (krytym oraz zewnętrznym). 
Basen odkryty z barem i brodzikiem dla dzieci, 
parasolki i leżaki - bezpłatnie. Za dodatkową 
opłatą: sauna, solarium, fryzjer, masaże, gabi-
net lekarski, bilard, tenis stołowy.

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE: 
07.30 – 10.00 śniadanie (bufet)
12:00 – 14:00 obiad (bufet)
14:00 – 16:00 dodatkowe ciepłe danie np. pizza, 
spaghetti
16:00 – 17:00 herbatniki, słodycze, przekąski
18:00 – 20:30 kolacja (bufet)
07:30 – 23:00 napoje bez 
ograniczeń, np. pepsi, mi-
rinda, sprite, herbata, kawa, 
woda.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: przylot do Warny w godz. wieczor-
nych, transfer autokarowy do hotelu, zakwa-
terowanie, spotkanie organizacyjne z rezyden-
tem, kolacja, nocleg.
2-11 dzień: wycieczka autokarowa - BAŁCZIK, 
PÓŁWYSEP KALIAKRA, wycieczka autokarowa 
- WARNA W PIGUŁCE, wycieczka piesza do MO-
NASTYRU ALADŻA, realizacja programu ZERO 
NUDY, dla chętnych wycieczki fakultatywne.
11/12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, 
ostatnie godziny na plażowanie, zakupy. Obiad. 
Transfer autokarowy na lotnisko. Przelot do Polski. 
ZERO NUDY: 
Extra wakacje: wyjścia na dyskoteki, plażowanie, 
kąpiele, relaksik :-). Na sportowo: siatkówka pla-
żowa, piłka nożna, wodna, kometka, ringo, talerz, 
badminton. Konkursy z nagrodami: najciekawsze 
zdjęcie z obozu, najładniejsza rzeźba z piasku, 
„gwiazda obozu”. Gry i zabawy: kalambury, karty, 
warcaby, statki, wieczór najlepszych kawałów.
ZAPEWNIAMY: 
• transport samolotem oraz transfery, 
• zakwaterowanie w hotelu ROYAL****,
• wyżywienie ALL INCLUSIVE, 
• opiekę: pedagogiczną, rezydenta, medyczną, 

pilota,
• realizację programu ZERO NUDY,
• wycieczki: Bałczik, Warna, Monastyr Aladża.

ZAPEWNIAMY: 
• Transport autokarem (WC, Barek, TV), 
• 9 noclegów w hotelu, 
• wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 pod-

wieczorków, 9 kolacji w formie szwedzkiego 
stołu, napoje,

• ubezpieczenie KL i NNW, 
• taksę klimatyczną, 
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota, rezy-

denta ratownika,
• wycieczki autokarowe z biletami wstępu 

do Aquaparku, zwiedzanie Sozopolu 
i Primorska.

CENA NIE ZAWIERA: 
opłat za wycieczki fakultatywne: Istambuł 
1 dzień - 45 € (+ wiza turecka), Varna delfina-
rium - 40 €, rejs statkiem - 20 €, wycieczka do 
Rezerwatu Ropotamo - 15 €.

TERMINY: CENA  
H. Kiten B.:

CENA  
H. Coop:

BKB 1 30. 06. - 11. 07. 1560 zł 1470 zł

BKB 2 09. 07. - 20. 07. 1590 zł 1470 zł

BKB 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł 1470 zł

BKB 4 27. 07. - 07. 08. 1590 zł 1470 zł

BKB 5 05. 08. - 16. 08. 1590 zł 1470 zł

BKB 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł 1470 zł

    ZŁOTE PIASKI  BUŁGARIA

W cenie: wycieczki autokarowe do 
Aquaparku, Sozopola i Primorska

z widokiem na morze i park. Kompleks oferuje 
różne możliwości spędzenia wolnego czasu. W 
gorące letnie dni i wieczory można spróbować 
typowych dań kuchni bułgarskiej grilla wokół 
otwartego basenu. 
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE LIGHT: śniada-
nie, obiad, podwieczorek, kolacja w formie 
szwedzkiego stołu łącznie z napojami. Zapew-
niona jest woda poza posiłkami. 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, 
tranzyt przez Słowację, Rumunię lub Serbię. 
Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek 
(płatny we własnym zakresie). Nocny przejazd.  
2 dzień: przyjazd do Kiten. Złożenie bagaży 
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w 
pokojach od godziny 14:00, obiad, spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących 
pobytu. Kolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażo-
wanie, kąpiele w morzu i basenie, gry 
i zabawy na plaży, turnieje, zawody, 
zabawy ruchowe: zajęcia terenowe nad 
brzegiem morza, kalambury, konkursy z 
nagrodami, dyskoteki, wycieczki po oko-
licy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Półdniowa wycieczka 
do Aquaparku. Wycieczka do jednego 
z najstarszych miast bułgarskich - 
Sozopolu oraz do Primorska.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia 
itp. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed 

hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd 
przez Bułgarię i Rumunię lub Serbię.
12 dzień: dalsza podróż przez Słowację. Przy-
jazd do Polski w godzinach wieczornych.

TERMINY WYLOTY - H. ROYAL
11 DNI, 10 NOCLEGÓW: Z WARSZAWY Z KATOWIC

14.07. - 24.07. 2449 zł 2349 zł
04.08. - 14.08. 2449 zł 2349 zł

12 DNI, 11 NOCLEGÓW: Z WARSZAWY Z KATOWIC

03.07. - 14.07. 2549 zł 2449 zł
24.07. - 04.08. 2549 zł 2449 zł
14.08. - 25.08. 2549 zł 2349 zł

Dodatkowe informacje: Należy zabrać ważny 
paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną, 
kartę kolonijną. Sugerowane kieszonkowe 80 - 100 €, 
+ wstępy do dyskotek, + ew. wyjazdy fakultatywne. 
Kaucja zwrotna 20 €. 

Transfer autokarowy z Wrocławia 
– dopłata 69 zł/osobę. 

ZŁOTE PIASKI - idealne miejsce dla mło-
dzieży, perła bułgarskiego wybrzeża czar-
nomorskiego. Plaża pokryta drobnym, 
złocistym piaskiem, o szerokości nawet do 
100 m. Atrakcje, które na Ciebie czekają to 
tętniące życiem dyskoteki, restauracje, ka-
wiarnie, butiki, deptaki spacerowe, wesołe 
miasteczko i aquapark. Złote Piaski należą 
do regionów o doskonałej kondycji eko-
logicznej o czym świadczy uhonorowanie 
prestiżową nagrodą „Blue Flag”.

CENA NIE ZAWIERA: 
Ubezpieczenia KL 10.000 €, NNW 7.000 zł, BP 800 zł 
- 50 zł, dopłaty za wiek dla osób, które ukończyły 18 
rok życia przed rozpoczęciem turnusu - 100 zł, opłaty 
klimatycznej - 10 €, wycieczek fakultatywnych: 
Neseber - ok. 25 €, Bałczik - ogród botaniczny + wy-
cieczka po morzu statkiem pirackim + animacje - ok. 
20 €, Istambuł - ok. 65 € + wiza turecka 16 € (wy-
magany paszport), Warna + delfinarium - ok. 30 €, 
Aquapark „AQUAPOLIS” - ok. 20 €.

obóz młodzieżowy • 12-14, 15-19 lat
z ALL INCLUSIVE - samolotem
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cena od 1590 zł
TERMINY: CENA:

ALB 1 28. 06. - 09. 07. 1590 zł

ALB 2 07. 07. - 18. 07. 1690 zł

ALB 3 16. 07. - 27. 07. 1690 zł

ALB 4 25. 07. - 05. 08. 1690 zł

ALB 5 03. 08. - 14. 08. 1690 zł

ALB 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, 

cafe-bar, WC, DVD), 
• 9 noclegów w pokojach 3, 4 osobowych, 
• wyżywienie 9 śniadań, 9 lunch/obiadów,  

9 kolacji, napoje do posiłków,
• opiekę pilota i wychowawców na trasie prze-

jazdu oraz rezydenta i kadry pedagogicznej,
• bogaty program kulturalno - rozrywkowy, 
• ubezpieczenie KL i NNW.

28

cena 1990 zł

BRIGHTON - miasto w Wielkiej Brytanii (An-
glia), położone w hrabstwie East Sussex, 
nad Kanałem La Manche. Miejscowość za-
częła rozkwitać, gdy książę regent, przyszły 
Jerzy IV Hanowerski, przybył do Brighton, 
aby tu odpoczywać. W 1815 roku polecił 
zbudować dla siebie pałac dokładnie w 
sercu miasta. Pod koniec XIX i na początku 
XX wieku zaczął się prawdziwy rozkwit Bri-
ghton jako letniej stolicy Anglii. Po dzień 
dzisiejszy jest to niezwykle popularny 
ośrodek wśród turystów (zarówno z Anglii 
jak i z innych krajów). Linia kolejowa łączą-
ca Londyn z Brighton pozwala na odbycie 
chociażby jednodniowej wycieczki i spę-
dzenie paru chwil w stolicy Wielkiej Bryta-
nii.

VLORA - miejscowość położona na Riwie-
rze Albańskiej, która zachowała jeszcze 
urok miejsca nie do końca odkrytego i 
mimo swej urody nie została jeszcze zadep-
tane przez turystów. Vlora leży dokładnie 
na granicy Adriatyku oraz Morza Jońskiego 
i zdecydowanie posiada unikatowy klimat 
w skali Europy. Jako tętniący życiem kurort 
oferuje wiele form wypoczynku - nie wspo-
minając już o urozmaiconych plażach oraz 
zawsze doskonałej pogodzie!

super programsuper program

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd w godzinach 
rannych. Nocny przejazd przez 
Niemcy, Holandię i Francję.
2 dzień: przeprawa promowa 
Calais - Dover i przejazd do 
Canterbury, zwiedzanie miasta, 
ćwiczenia językowe, możliwość 
udziału w mszy św. w Katedrze 
Kanterberyjskiej, zwiedzanie 
katedry oraz ruin zamku (dla 
chętnych zwiedzanie Muzeum 
Opowieści Kanterberyjskich) Wieczorem przy-
jazd do Worthing, niedaleko Brighton, powita-
nie z rodzinami, wspólna obiadokolacja i wie-
czór w rodzinach, czas wolny na rozpakowanie 
bagażu i odpoczynek.
3 dzień: śniadanie, zajęcia lekcyjne (1,5h lekc.): 
test kwalifikacyjny, podział na grupy wg pozio-
mu zaawansowania. Spotkanie z opiekunami, 
zadanie i omówienie projektu do przeprowa-
dzenia przez uczestników kursu w centrum 
miasta Worthing. Obiadokolacja w rodzinach. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach popo-
łudniowych. Przejazd przez Czechy, Słowację, 
Węgry, Serbię.
2 dzień: przejazd przez kraje tranzytowe. Przy-
jazd do Vlory około godziny 12:00. Zakwatero-
wanie, zebranie organizacyjne oraz zapisy na 
wycieczki fakultatywne.
3-11 dzień: realizacja programu pobytu: gry i 
zabawy na plaży; turniej siatkówki plażowej, tur-
niej piłki nożnej o puchar obozu młodzieżowego, 
turniej w „dwa ognie”, turniej kometki, zawody 
pływackie (pod nadzorem ratowników). Zabawy 
ruchowe: zajęcia terenowe nad brzegiem morza, 
kalambury, podchody i biegi terenowe. Dyskoteki 
obozowe. Pokaz mody, wybór miss i mistera 
obozu. Konkursy z nagrodami: - na najładniejszą 
ozdobę z rzeczy znalezionych na plaży, na najład-
niejszą, najśmieszniejszą kartkę do rodziców, na 
najbardziej pomysłową pamiątkę za 2 €, na naj-
lepsze, najładniejsze, najśmieszniejsze, oryginal-

ZAPEWNIAMY::
• 12 lekcji języka angielskiego z rodowitymi 

Anglikami z naciskiem na konwersację 
(małe grupy),

• zakwaterowanie w angielskich rodzinach - 
2 lub 3 osoby w rodzinie,

• pełne wyżywienie - 7 śniadań, lunchy 
i obiadokolacji,

• przejazd autokarem + przeprawa promem 
+ ubezpieczenie NNW, KL,

• opiekę wykwalifikowanych opiekunów 
oraz pilota,

• zwiedzanie: Brighton, Portsmouth, Winche-
ster, Londynu oraz Canterbury. TERMINY: CENA:

AB 1 08. 07. - 17. 07. 1990 zł

AB 2 15. 07. - 24. 07. 1990 zł

AB 3 02. 08. - 11. 08. 1990 zł

AB 4 17. 08. - 26. 08. 1990 zł
Cena nie zawiera: Biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, do dyskoteki, kręgielni i na 
basen - ok. 60 £

Wieczór w rodzinach, czas na 
odpoczynek.
4 dzień: śniadanie + pro-
wiant. Wyjazd do Winchester. 
Obiadokolacja u rodzin. Wie-
czór w rodzinach, czas na od-
poczynek.
5 dzień: śniadanie. Zajęcia 
językowe (4h lekcyjne). Spo-
tkanie z opiekunami, przejazd 
i wspólne zwiedzanie Brighton 
- Royal Pavilion, Oceanarium, 

molo i plaża. Wieczorem powrót do Worthing, 
obiadokolacja u rodzin. Wieczór w rodzinach, 
czas na odpoczynek.
6 dzień: Około 7.00 Wyjazd do Londynu (lunch 
i obiad pakowany na drogę). Przyjazd pod Tower 
of London i Tower Bridge, wycieczka stateczkiem 
po Tamizie od Tower of London do Houses of 
Parliament, zwiedzanie London Eye, spacer szla-
kiem najsłynniejszych zabytków w Londynie: 
Houses of Parliament - Big Ben, Westminster 
Abbey, 10 Downing Street, lunch w St. James’s 
Park, przejście pod Buckingham Palace, Picca-
dilly Circus i Trafalgar Square, zakupy w Covent 
Garden (czas na obiad), przejazd autokarem pod 
muzeum figur woskowych Madame Tussauds - 
zwiedzanie. Powrót do Worthing. 
7 dzień: śniadanie. Zajęcia językowe (4h lekc.). 
Zakończenie kursu i wręczenie świadectw ukoń-
czenia oraz nagród dla najpilniejszych uczniów. 
Spotkanie z opiekunami - przejście do parku, 
prezentacja projektów oraz wyników badań 
przeprowadzonych przez uczniów. Wręczenie na-
gród za najlepiej przygotowany projekt. Wyjście 
na kręgle (płatne indywidualnie ok. £4). Wyjście 

ANGLIA  BRIGHTON - obóz językowy    wiek: 12-14, 15-18 lat

ALBANIA  VLORA   obóz młodzieżowy • 13-19 lat

na basen (płatny indywidualnie ok. £ 2,60). Obia-
dokolacja u rodzin. Wieczorem czas z rodziną, 
odpoczynek.
8 dzień: śniadanie. 8:00 - wyjazd do Ports-
mouth (zwiedzanie miasta). Powrót do Wor-
thing. Obiadokolacja w rodzinach. Dyskoteka 
międzynarodowa (cena ok. £4).
9 dzień: Śniadanie. Pobranie prowiantu. 
Zbiórka. Czas na zkupy w Brighton, możliwość 
udziału we mszy św.
10 dzień: przejazd do Polski przez Francję, 
Niemcy. Przerwa na śniadanie (płatne indywi-
dualnie). Powrót do Polski.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Jerolda*** - posiada pokoje 2, 
3, 4 osobowe z własną łazienką z prysznicem. 
Wyposażone są w klimatyzację (bezpłatną), 
lodówkę, telewizor. Wszystkie posiadają bal-
kony zwrócone na morze lub na góry. Obiekt 
położony na wzniesieniu w otoczeniu zieleni. 
W okolicy znajduje się dużo restauracji i barów. 
Sam hotel posiada zadaszony basen oraz taras 
widokowy zaopatrzony w leżaki. Przy basenie 
znajduje się również bar. Hotel jest wyposażony 
w windę. Posiada prywatną plażę oddaloną o 
500 m, która ma łagodne zejście i jest pokryta 

DODATKOWO PŁATNE: 
wycieczki fakultatywne: Riwiera Albańska 
- 40 €, Miasto Tysiąca Okien - 30 €, Albania 
Północna - 30 €, Miasto Tysiąca Schodów - 
40 €. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2013
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

żwirkiem (koszt wypożyczenia dwóch leżaków 
i parasola ok 2 €/doba). Przy plaży znajduje się 
również restauracja. Hotel Jerolda znajduje się 
na przedmieściach Vlory nieopodal miejsco-
wości Orikum (ok 2 km), gdzie można znaleźć 
sklepy, bankomaty, pocztę, restauracje, pizzerie 
oraz dyskoteki plażowe m.in. Mojhito. 

ne zdjęcie z obozu. Spacery: przywitanie morza, 
po „zachód słońca” (robimy piękne zdjęcia zacho-
du słońca), morze w nocy, pożegnanie morza. 
Obozowe słodkie lenistwo czyli kąpiele słoneczne 
i morskie. I wiele innych ciekawych pomysłów na 
miłe spędzanie czasu na obozie młodzieżowym... 
11 dzień: wykwaterowanie około godziny 9:00, 
czas wolny. Wyjazd do Polski około godziny 
15:00. Przejazd przez Albanię, Kosowo i Serbię.
12 dzień: przejzad przez Węgry, Słowację, Cze-
chy. Przekroczenie granicy polskiej w godzinach 
popołudniowych.

ośro
de

k z basenem



NEA FOKEA - atrakcyjna nadmorska miej-
scowość położona na Płw. Kassandra/ 
Chalkidiki dla wielu turystów jest jednym 
z najbardziej uroczych miejsc w pobliżu 
Salonik. Oferuje urocze krajobrazy, plaże, 
lasy sosnowe, które niemal łączą się z pla-
żami i krystalicznie czystą wodą. Mieszkań-
ców Nea Fokea jest niespełna 1500, ale w 
miesiącach letnich liczba ta zwiększa się 
do 10.000. Miejscowość oferuje swoim go-
ściom, luksusowe hotele, kempingi, trady-
cyjne kawiarnie i słynne tawerny sea-food 
z widokiem na morze. 

cena od 1750 zł

ZAKWATEROWANIE: 
SKOURAS CAMP - oddalony od morza o 
150 metrów - to ośrodek kolonijno-młodzieżowy, 
położony w pobliżu miejscowości Nea Fokea. Na 
terenie kompleksu znajdują się: 2 baseny kąpie-
lowe, 4 boiska piłki siatkowej, 2 korty tenisowe, 
6 boisk piłki koszykowej, boisko piłki nożnej oraz 
plażowej, 2 boiska squash, batuty, pola do mini-
golfa, siłownia. Działają sekcje jak: nauki języków 
obcych, strzelnicza, hipiczna, szachowa, judo, 
aerobic, sportów wodnych, tańca, teatralna, 
laboratorium komputerowe. Zakwaterowanie w 
6-8 osobowych bungalowach z łazienkami (łóżka 
piętrowe). Domki wyposażone są w: wieszaki, 
szafę, pawlacz na torby podróżne, plastikowe 
mebelki ogrodowe, zewnętrzne suszarki do su-
szenia ręczników i odzieży. Dodatkowo w pobliżu 
znajduje się kompleks łazienek i ubikacji.

Sekcje sportowe: sekcja aerobiku, sekcja strze-
lecka, sekcja hipiczna, sekcja atletyk, sekcja łucz-
nictwa, sekcja rowerów górskich, sekcja tańców 
tradycyjnych, amfiteatr i sekcja teatralna, judo, 
batuty, mini-golf, sekcja plastyczna (malarska i 
rzeźbiarska), labolatorium komputerowe, klub 
ekologiczny z zajęciami w zakresie recyclingu, 
klub dziennikarski dla wszystkich uczestników 
(redagowanie lokalnej gazety), place do gry w 
tenisa stołowego, szachów i gier stołowych na 
świeżym powietrzu. UWAGA !!! Sekcje sporto-
we prowadzone są przez angielskojęzycznych 
instruktorów.

WYŻYWIENIE: 
Skouras Camp posiada własną, w pełni 
zautomatyzowaną kuchnię i samoobsługową 
stołówkę, która może pomieścić do 500 osób 
jednorazowo. Posiłki są pobierane grupami 
wg ustalonych godzin. Codziennie podawane 
są 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i 
kolacja.
Przykładowy jadłospis: 
Śniadanie: mleko, kakao, herbata, masło, 
dżem lub nutella, chleb, jajko, rogalik francu-
ski, ser żółty, wędliny, miód, oliwki, sok, płatki 
kukurydziane, tiropita (ciastko francuskie z 
serem feta) lub spinakopita (ciastko francuskie 
ze szpinakiem).
Podwieczorek: lody lub galaretka, lub rizogalo 
(deser z ryżu z mlekiem na gęsto), lub budyń, 
lub jogurt owocowy, lub kompot.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Ma-
cedonię. Wieczorem dłuższy postój na terenie 
Serbii na ciepły posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 5 €). Nocny przejazd przez Serbię 
i Macedonię.
2 dzień: Przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży 
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w 
pokojach od godziny 14:00. Lunch, spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących pobytu. 
Kolacja, nocleg.
3-10 dzień: Program pobytu: plażowanie, 
kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na 
plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe: 
zajęcia terenowe nad brzegiem morza, ka-
lambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, 
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych. Udział w sekcjach 
sportowych.
11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, zło-
żenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdję-
cia itp. Lunch. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Macedonię i Serbię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry i Sło-
wację. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych. 

TERMINY: CENA:

GRC 1 30. 06. - 11. 07. 1750 zł

GRC 2 09. 07. - 20. 07. 1790 zł

GRC 3 18. 07. - 29. 07. 1790 zł

GRC 4 27. 07. - 07. 08. 1790 zł

GRC 5 05. 08. - 16. 08. 1790 zł

GRC 6 14. 08. - 25. 08. 1790 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX, 
• 9 noclegów na terenie miasteczka młodzie-

żowego Scouras camp, 
• 4 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadania, 

ciepły lunch + deser, kolacje w postaci II 
dania, do lunchu i kolacji podawana jest 
woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo 
płatne),

• prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, pilota i rezydenta, grecką opiekę 
medyczną,

• realizację programu obozu: kąpiele, 
rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery 
wycieczki po okolicy, 

• zajęcia w sekcjach tematycznych, 
• ubezpieczenie KL i NNW.
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cena  1950 zł
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SARDYNIA, wyspa położona pomiędzy 
Korsyką a Sycylią, jest drugą, co do wiel-
kości wyspą na Morzu Śródziemnym. Naj-
większym walorem wyspy jest długość 
wybrzeża - 1843 km wspaniałych plaż, 
zatoczek i skalnych urwisk. Szmaragdowe, 
czyste morze, cudowne białe plaże, łagod-
ny klimat i niezwykle gościnni mieszkań-
cy to czynniki, które przyciągają tu coraz 
więcej turystów. Sardynia, pełna sekretów, 
bywa określana mianem wyspy skarbów.

KORSYKA - wyspa, która urzeka swoistą 
egzotyką, dziką przyrodą, pięknymi, piasz-
czystymi plażami i krystalicznie czystą 
wodą. Leżące wewnątrz wyspy dzikie góry, 
a przede wszystkim skalne groty na po-
łudniowym wybrzeżu wyspy, do których 
wpływają wycieczkowe stateczki z tury-
stami, przypominają „Tajemniczą Wyspę” z 
książek J. Verne’a. Jest to też wyspa cesarza 
Francuzów - Napoleona. Zapraszamy więc 
na Korsykę - wyspę letniej przygody.

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping Sos Flores*** bezpośrednio 
przy piaszczystej plaży w miejscowości Tortoli, 3 
km od miasta portowego Arbatax. Zakwaterowa-
nie w 4 osobowych mobilhomach lub drewnia-
nych domkach trzypokojowych, składających się z 
pokoju dziennego z aneksem kuchennym i dwóch 
sypialni: w jednej łóżko podwójne z osobną po-
ścielą, a w drugiej łóżko piętrowe lub dwa poje-
dyncze. W każdym domku łazienka z prysznicem i 
WC oraz przed domkiem taras ze stolikiem i krze-
słami. Na terenie kempingu znajdują się: sklep z 
artykułami spożywczymi, bar, pizzeria, restaura-
cja, patio przeznaczone do animacji, aerobiku i na 
wieczorne dyskoteki, parking. Kemping oferuje 
także bezpłatne korzystanie ze świetnie wy-
posażonej siłowni, a także odpłatne korty teni-
sowe i boisko do piłki nożnej. Ośrodek oferuje 
całodzienną animację dla dzieci i młodzieży.

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping w miejscowości Sorbo 
Ocognano, 300 m od morza, posiada 150 
nowych domków 5 osobowych - sypialnia z du-
żym łóżkiem, sypialnia z 3 pojedynczymi łóżkami 
lub łóżkiem poj. i łóżkiem piętrowym, pokój 
dzienny ze stołem i krzesłami, kuchnia z lodów-
ką i kuchenką, łazienka z WC i prysznicem, taras 
z meblami ogrodowymi. Na miejscu: ping pong, 
jadalnia, w sezonie - bar, animacje dla dzieci, wy-
pożyczalnia rowerów.
WYŻYWIENIE: 
Śniadania kontynentalne wzmocnione. W skład 
obiadu wchodzi: obfite pierwsze danie np.: 
zupa, makaron, lasagna, deser lub owoc, woda 
w dzbankach, chleb. Kolacje składają się z: da-
nia mięsnego, 2 przystawek, deseru lub owocu, 
wody w dzbankach, chleba.

TERMINY: CENA:*

SAO 1 06. 07. - 16. 07. 1950 zł

SAO 2 14. 07. - 24. 07. 1950 zł

*cena aktualna przy kursie Euro do 4,30 zł

Cena nie zawiera: obowiązkowej opłaty (45 €): 
opłaty portowe, podatki lokalne, opłaty paliwo-
we na promie; wstęp do hodowli małż i ostryg 
2 €/os.; świadczeń nie wymienionych w ofercie.

Cena nie zawiera: obowiązkowej opłaty (50 €) 
za bilet wstępu do Gardalandii, taksy klimatycz-
nej i przewodników lokalnych, biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów oraz wycieczek fakul-
tatywnych. 

Wycieczka fakultatywna: 
GOLFO DI OROSEI - 40 €. Rejs statkiem po morzu 
z Arbatax do najsłynniejszych i najpiękniejszych, 
dostępnych tylko od strony morza białych plaż, 
jak: Cala Goloritze, Cala Mariolu, Cala Luna - le-
żących u stóp kilkusetmetrowego klifu, wizyta 
w Grotte del Bue Marino (wstęp ok. 8 €), gdzie 
można podziwiać podziemną grę kolorów wody 
i piękne formy naciekowe. Podczas postoju na 
Cala Luna i Cala Mariolu kąpiel w morzu.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Czechy, Austrię. Po drodze postój 
na posiłek w Czechach (opłata we własnym 
zakresie).
2 dzień: przejazd do Livorno około godz. 
6:00. Przeprawa promem na Sardynię o 8.00. 

Przypłynięcie do Olbii ok. 15.00, przyjazd na 
camping „Sos Flores” ok. godz. 18.00. Obiado-
kolacja, zakwaterowanie w domkach, nocleg.
3-9 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele w 
morzu, animacje na plaży, rozgrywki sportowe. 
Wycieczka na plażę Orri: przepiękny złoty 
piasek oraz formy skalne Cigno Blanco. 
Wycieczka do Arbatax: zobaczymy Roccie 
Rossa di Arbatax - przepiękne porfirowe (czer-
wone) skały zanurzone w morzu oraz odwiedzi-
my hodowlę małż i ostryg (wstęp płatny 2€/os.) 
Przejście na punkt widokowy Cala Moresca.
Wycieczka do Cagliari: Zwiedzanie starego 
miasta (Castello), romańska Katedra, Bastion 
San Remy, Pałac Gubernatora, Torre San Pan-
crazio, Amfiteatro Romano, kościół San Saturno, 
spacer po Via Manno, głównej ulicy handlowej 
Cagliari. Następnie plażowanie na plaży „Poeto” 
- najdłuższej miejskiej plaży w Europie (13 km). 
10 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z kempingu 
o godz. 7. Przejazd do Olbii na prom o godz. 
11:00, przeprawa promem do Livorno (około 
17-tej przypłynięcie). Przejazd do Pizy. Nocny 
spacer po mieście: Campo dei Miracoli (Pole 
Cudów: słynna Krzywa Wieża, Katedra, Bapty-
sterium, Campo Santo). Wyjazd w dalszą drogę 
do Polski, przejazd przez Włochy.
11 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Po 
drodze postój na ciepły posiłek w Czechach 
(opłata we własnym zakresie). Przyjazd w go-
dzinach popołudniowych.

Ważne informacje: Uczestnik jest zobowiąza-
ny do posiadania dowodu tożsamości: paszport, 
dowód osobisty, dowód tymczasowy - ważny 
min. pół roku od daty powrotu z imprezy. Pierw-
szym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnim śniadanie oraz suchy prowiant 
w dniu wyjazdu. Niezbędne są kremy z filtrem. 
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki 
uczestników - 100 €, 300 CZK i 8 € na wyży-
wienie w drodze powrotnej. Istnieje możliwość 
odpłatnego skorzystania z kortów tenisowych: 
płatne 10 €/h i z boiska do piłki nożnej płatne: 40 
€/h.  Uwaga!!! Należy zabrać ze sobą bieliznę 
pościelową i ręczniki (wypożyczenie pościeli 5 
€ za komplet na turnus, ręczników - 3 €).

ZAPEWNIAMY: 
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie: 8 noclegów na kempingu,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadanie, 

obiad, kolacja (kuchnia polska) + suchy 
prowiant w dniu wyjazdu

• ubezpieczenie Signal Iduna: KL i NNW
• opiekę: pilota, rezydenta, wychowawców, 

ratownika, miejscowej opieki medycznej.
• program: zwiedzanie Cagliari, Arbatax, Cala 

Moresca, Piza, plaża Orri.

ZAPEWNIAMY: 
• transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja),
• 6 noclegów w bungalowach na Kempingu,
• 2 noclegi w okolicy Livorno,
• wyżywienie 2 razy dziennie (śniadania, 

obiadokolacje) + prowiant na drogę 
powrotną,

• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicz-
nej, pilota, rezydenta, opiekę medyczną,

• realizację programu: obozu kąpiele, 
rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery. Wy-
cieczki do Florencji, Pizy, Wycieczki objazdo-
we po Korsyce: Calvi, Corte Calanche, Basti,

• w drodze powrotnej wycieczka do Garda-
landii,

• prom Livorno - Basti - Livorno,
• ubezpieczenie Signal Iduna: KL i NNW.
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SARDYNIA  KEMPING  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

KORSYKA  TOSKANIA   obóz młodzieżowy • 13-18 lat

TERMINY: CENA:

KR 1 05. 07. - 15. 07. 2070 zł

KR 2 13. 07. - 23. 07. 2070 zł

KR 3 23. 07. - 02. 08. 2070 zł

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Florencji: zwiedzanie 
baptysterium Jana Chrzciciela, katedra Matki 
Boskiej Kwietnej (Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore), Dzwonnica Giotta (Campanile di 
Giotto), kościół Świętego Krzyża (Basilica di 
Santa Croce), Galeria Uffizi, Most Złotników 
(Ponte Vecchio), ogrody Boboli. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie w Hotelu w okolicach Livorno. 
3 dzień: wczesne śniadanie. Prom na Korsykę 
Livorno-Bastia, Przejazd do Corte krótki spa-
cer po starówce. Przejazd na nocleg. Zakwate-
rowanie. Obiadokolacja.
4-9 dzień: pobyt Na Korsyce. Plażowanie 
wypoczynek, realizacja zajęć na terenie 
campingu. Wycieczka objazdowa po wyspie. 
Przejazd do Calvi, miasta garnizonowego z 
siedzibą Legii Cudzoziemskiej: cytadela, Pałac 
Gubernatorów, kościół św. Jana Chrzciciela, 
XIX-wieczna kaplica Notre Dame de la Serra,  
przejazd do Calanche de Piana - z czerwonymi 
granitowymi skałami, uważanego za jedno z 
najpiękniejszych miejsc w Europie - tereny pod 
patronatem UNESCO. Powrót na obiadokolację.
9 dzień: śniadanie. Przejazd na prom do Ba-
sti. Zwiedzanie miasta: Terra Vecchia - stare 
miasto, Oratorium Św. Rocha i plac St. Nicolas  
z pomnikiem Napoleona. Rejs do Livorno. Prze-
jazd do Pizy: Campo dei Miracoli (Pole cudów) 
- duży plac, na którym znajdują się katedra, 
baptysterium i krzywa wieża. Przejazd na noc-
leg. Obiadokolacja.
10 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w 

godzinach rannych. Przyjazd do Parku Rozrywki 
Gardaland (www.gardalandwaterpark.it) na 9 
godzinną zabawę. Dla osób które nie korzystają 
z atrakcji Gardaland zwiedzanie Verony. Wyjazd 
do Polski w godzinach wieczornych.
11 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy (prze-
rwa na posiłek we własnym zakresie). Przyjazd 
do Polski w godzinach popołudniowych.

cena 2070 zł



cena 1720 zł

LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza 
i najpiękniejsza część francuskiego wy-
brzeża Morza Śródziemnego. To tutaj wła-
śnie położone są słynne na całym świecie 
miejscowości Saint Tropez, Saint Raphael, 
Nicea, Cannes, Monaco. Nieregularna linia 
brzegowa, piaszczyste plaże oraz urocze 
miasteczka z mnóstwem kafejek i restau-
racji serwujących m. in. doskonałą zupę 
rybną po prowansalsku.
PORT GRIMAUD - mała miejscowość poło-
żona w centralnej części Lazurowego Wy-
brzeża, nad zatoką, poprzecinana licznymi 
kanałami, zwana z uwagi na swoje położe-
nie i malowniczość Wenecją Lazurowego 
Wybrzeża.

ZAKWATEROWANIE:  
Kemping Les Prairies de la Mer 
w Port Grimaud k/Saint Tropez, mobil-homy. 
Trzygwiazdkowy camping przylegający bez-
pośrednio do morza, piaszczysta plaża. Na 
kempingu restauracja, bary, klub-dyskoteka, 
występy zespołów na żywo, sklepy, telefony, 
pralnia, wypożyczalnia rowerów, możliwość 
korzystania z nart wodnych, windsurfingu, 
spadochronu, bezpłatne korty tenisowe (4), 
boiska do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki 
plażowej. Mobil- homy 4/6-osobowe (30 m2), z 
dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej 
łóżko podwójne, w drugiej dwa pojedyncze) 
oraz miejscami do spania w salonie, z ku-
chenką, ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, 
lodówką, naczyniami, sztućcami, garnkami, 
kocami, poduszkami.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd z kraju w godzinach rannych.
2-9 dzień: przyjazd na kemping w godzinach 
porannych, zakwaterowanie o godzinie 14.00, 
kolacja, wypoczynek, program rekreacyjno-
-sportowy, dyskoteki, wycieczka do Saint 
Tropez i wycieczka do Starego Port Grimaud.
11 dzień: śniadanie, opuszczenie mobil-ho-
mów o godzinie 10.00, obiad, wyjazd do kraju 
w godzinach popołudniowo-wieczornych.
12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach wie-
czornych.
ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

barek, video),
• 9 noclegów (10 dni) w mobil-homach,
• pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji 

cateringowej - posiłki przygotowywane 
w kuchni poza campingiem, przywożone 
do mobil-homów i tamże spożywane oraz 
suchy prowiant na drogę powrotną,

• opiekę rezydenta,
• francuską opiekę medyczną i ratowniczą,
• program turystyczny,
• ubezpieczenie KL i NNW.

obóz młodzieżowy • 13-18 lat    GARGANO  WŁOCHY
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obóz młodzieżowy • 13-18 lat    KEMPING  FRANCJA

cena od 1500 zł

Ważne informacje: 
Prosimy o zabranie ważnego paszportu lub no-
wego dowodu osobistego! Pierwszym posiłkiem 
jest lunch w dniu przyjazdu, ostatnim lunch w 
dniu wyjazdu. Wskazane jest zabranie kremów z 
filtrem UV, ręcznika i obuwia plażowego, nakryć 
głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na 
oparzenia słoneczne. Sugerowane kieszonkowe 
na drobne wydatki uczestników poza wycieczka-
mi fakultatywnymi – 100 €, 300 CZK. Na miejscu 
możliwość skorzystania z licznych wycieczek fa-
kultatywnych, płatnych dodatkowo u opiekunów 
(organizowane przez lokalne biuro podróży, reali-
zowane przy odpowiedniej liczbie uczestników).

TERMINY: CENA:
FR 1 27. 06. - 06. 07. 1500 zł
FR 2 29. 06. - 10. 07. 1790 zł
FR 3 04. 07. - 15. 07. 1790 zł
FR 4 08. 07. - 19. 07. 1790 zł
FR 5 13. 07. - 24. 07. 1790 zł
FR 6 17. 07. - 28. 07. 1790 zł
FR 7 22. 07. - 02. 08. 1790 zł
FR 8 26. 07. - 06. 08. 1790 zł
FR 9 31. 07. - 11. 08. 1790 zł

FR 10 04. 08. - 15. 08. 1790 zł
FR 11 09. 08. - 20. 08. 1790 zł
FR 12 13. 08. - 24. 08. 1790 zł
FR 13 18. 08. - 29. 08. 1790 zł
FR 14 22. 08. - 31. 08. 1500 zł

Półwysep GARGANO - nazywany „ostrogą 
włoskiego buta”, położony jest w południo-
wo-wschodnich Włoszech, w rejonie Apu-
lii. Słynie z niezwykle malowniczego wy-
brzeża, na które składają się piękne plaże, 
krystalicznie czysta woda, małe zatoczki, 
groty, łuki wyrzeźbione przez naturę, mi-
tyczne wyspy Tremiti. Wnętrze półwyspu 
jest górzysto-wyżynne, słynny las Foresta 
Umbra stanowi dziś Park Narodowy. 

ZAPEWNIAMY::
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, 

WC, wideo, barek), 
• zakwaterowanie: 8 noclegów na kempingu, 
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (kuchnia pol-

ska) + suchy prowiant w dniu wyjazdu,
• opiekę pilota w czasie przejazdu, wykwali-

fikowanej kadry pedagogicznej na miejscu 
miejscowego ratownika i włoskiej opieki 
medycznej,

• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż w Signal Iduna.

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping „5 Stelle” - znajduje się na 
lagunie Varano oddzielającej śródlądowe jezioro 
Varano od wybrzeża Adriatyckiego, w odległości 
250 m od pięknej, prywatnej plaży z drobnym 
białym piaskiem i czystego, błękitnego morza. 
Zajmuje powierzchnię 10 ha, z czego 4 ha to las 
sosnowy. Zakwaterowanie w dwupokojowych 
drewnianych domkach dla 5-6 osób: 2 sypialnie 
z 1 łóżkiem piętrowym i jednym pojedynczym, 
aneks kuchenny z lodówką, łazienka i taras. Na 
terenie kempingu znajdują się: 2 baseny, piz-
zeria, restauracja, bar z salą gier, mini-market, 
centrum sportowe (boiska m.in. do siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe), plac 
zabaw dla dzieci. Ośrodek oferuje całodzienną 
animację dla dzieci i młodzieży. 

TERMINY: CENA:

WŁG 1 04. 07. - 14. 07. 1720 zł

WŁG 2 12. 07. - 22. 07. 1720 zł

WŁG 3 20. 07. - 30. 07. 1720 zł

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, 
przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach 
przedpołudniowych, lunch, zakwaterowanie 
w domkach, kolacja, nocleg.
3-9 dzień: realizacja programu: plażowanie, 
kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, 
gry, zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, 
dla chętnych udział w wycieczkach fakulta-
tywnych (płatne dodatkowo).
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, za-
jęcia na plaży, lunch, pobranie suchego pro-
wiantu. Wyjazd w drogę powrotną ok. godziny 
17:00, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień: Przyjazd do Wiednia ok. 9:00. 
Przejazd Ringiem: Parlament, Ratusz, Opera, 
Belweder, spacer po starówce: Katedra Św. 
Szczepana, Hofburg, Grabenstrasse. Wyjazd z 
Wiednia ok. 14:00. Przejazd przez Czechy, po-
stój na posiłek (płatny we własnym zakresie). 
Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Wycieczki fakultatywne: wycieczka do Mo-
naco, Monte Carlo, Cannes i perfumerii w Eze 
(27 €); wycieczka do Wielkiego Kanionu du 
Verdon (22 €) + koszt wynajęcia łódek; wy-
cieczka do Arles, Avignon i Pont du Gard (30 €).

CENA NIE ZAWIERA: 
kaucji zwrotnej 20 €/os zwracanej w dniu wy-
jazdu, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Jeep Safari: całodniowa wycieczka jeepem  przez 
dzikie, zielone szlaki Parku Narodowego Gargano i Fo-
resta Umbra - wyjątkowego rezerwatu leśnego  
Cena 28-39 €/os.

San Giovanni Rotondo i Monte San’t 
Angelo - wycieczka do miasteczka San Giovanni 
Rotondo - miejsca związanego z kultem Ojca Pio. 
Następnie przejazd do Monte San’t Angelo - wizyta w 
Sanktuarium św. Michała Archanioła, konsekrowanym 
w 493 r., grota św. Michała.  Cena 20 €/os.

Tour delle grotte: niezapomniany rejs statkiem 
wzdłuż wybrzeża półwyspu Gargano: wspaniałe wido-
ki, turkusowa woda, skały, białe klify, zwiedzanie jaskiń 
i grot. Zobaczymy również katapulty, stare narzędzia 
rybackie, Zatokę Kwiatów Pomarańczy. Podczas rejsu 
postój w jednej z najpiękniejszych zatok.  
Cena 28 €/os.



I.  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, ZAWARCIE 
UMOWY, LISTA UCZESTNIKÓW, LISTA REZERWOWA

1.  Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej (dalej zwanej imprezą) 
organizowanej przez Biuro Podróży „INDEX” (dalej zwanym Organizatorem) 
następuje poprzez podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie.

2.  Podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie powoduje wpisanie osoby 
zgłaszającej na listę uczestników imprezy.

3.  Karta zgłoszenia udziału w imprezie jest jednocześnie umową o świadcze-
nie usług turystycznych. Podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie 
stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych z Biurem 
Podróży „INDEX”.

4.  Wraz z podpisaniem umowy uczestnik dokonuje pierwszej wpłaty - w wy-
sokości 30% ceny imprezy. Pozostałą kwotę stanowiącą 70% ceny imprezy, 
uczestnik wpłaca nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

5.  Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może po-
wodować anulowanie umowy o świadczenie usług turystycznych przez 
Organizatora.

6.  Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych na inną osobę. W 
takim przypadku, uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Orga-
nizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie przenie-
sienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług 
turystycznych na inną osobę, Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty 
w wysokości 50 zł, stanowiącej wartość faktycznie poniesionych kosztów 
dodatkowych. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę 
zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

II.  ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UDZIAŁU 
W IMPREZIE

1.  W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających 
Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany istotnych 
warunków umowy, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem 
imprezy, uczestnika o treści zmian. Uczestnik, po uzyskaniu informacji od 
Organizatora, obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora 
czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od zawartej 

umowy, za zwrotem wniesionych przez niego opłat.
2.  Jeżeli pomiędzy datą zawarcia umowy a datą rozpoczęcia imprezy upływa 

ponad 20 dni, istnieje możliwość zmiany ceny imprezy po zawarciu umowy, 
z powodu wzrostu kosztów transportu lub ceł, podatków lub opłat, wzrostu 
kursów walut. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator zo-
bowiązany jest do udokumentowania podwyższenia ceny. Uczestnik zostanie 
poinformowany o wzroście ceny najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjaz-
du. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona.

3.  Jeżeli uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie 
bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia prze-
jazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

4.  Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u 
Organizatora lub za pośrednictwem biur sprzedaży imprez turystycznych 
(agentów turystycznych).

5.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu roz-
poczęcia imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako 
siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, 
klęska żywiołowa i inne nadzwyczajne okoliczności, którym strony nie 
mogły zapobiec ani przewidzieć ich przyczyn, wystąpienia oraz skutków).

6.  W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru 
lux na bus lux (klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie pono-
si odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane 
czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia gra-
niczne, strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy 
minimum 8 osobach. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą 
być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami lub transportem 
publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. 
W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru w 
Katowicach lub Wrocławiu.

7. W razie rezygnacji przez uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobra-
nia kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie 
więcej jednak niż:

 · do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20% ceny,
 · pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% ceny,
 · na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 90% ceny.
8.  W/w koszty naliczne są od całkowitej ceny imprezy z przejazdem i dotyczą 

również uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie 
otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

9.  Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora lub agenta, który w 
imieniu Organizatora dokonuje sprzedaży.

III. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY
1.  Do ceny imprezy doliczany jest koszt obowiązkowego ubezpieczenia kosz-

tów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.  Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w firmie Signal Iduna 

Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na kwotę 10.000 euro od kosztów lecze-
nia (7.000 euro dla krajów: Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa), 7000 zł 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty bagażu na kwotę 800 
zł lub w innej firmie ubezpieczeniowej, jeżeli umowa wskazuje inaczej.

3.  Uczestnik może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów 
odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubez-
pieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w do-
wolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

4. Uczestnicy imprez krajowych (kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, obozy 
narciarskie) ubezpieczani zostają w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., na kwotę 2000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. ZWROT CENY
1.  W razie odwołania imprezy przez Organizatora, zmiany terminu imprezy lub 

programu imprezy, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat. 
Organizator dokonuje zwrotu wpłat przed rozpoczęciem planowanej imprezy.

2.  Prawo zwrotu dokonanych wpłat przysługuje uczestnikowi także w razie jego 
rezygnacji z imprezy - po poinformowaniu Organizatora na piśmie o rezygna-
cji, w terminie i na warunkach określonych w pkt. II niniejszych Warunków.

V.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.  Uczestnik imprezy turystycznej obowiązany jest na miejscu zbiórki posia-

dać: kartę zgłoszenia (umowę) oraz dowód wpłaty (brak dowodu wpłaty 
może uniemożliwić udział w imprezie z winy uczestnika), paszport.

2.  Bagaż uczestnika winien odpowiadać rozmiarami i wagą przepisom obo-
wiązującym pasażerów lotniczych - jeden bagaż na osobę + bagaż pod-
ręczny w autokarze o wadze do 5 kg.

3.  W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest stosować 
się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować 
pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z autokaru osób będących 
pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub utrudniających podróż 
innym uczestnikom imprezy.

VI. REKLAMACJE, SZKODY
1.  Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie, jednak nie 

później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Po upływie tego terminu 
uczestnik może zgłosić reklamację jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie 
ww. terminie nie było przez uczestnika zawinione.

2.  Składając reklamacje, uczestnik imprezy winien uzyskać podpis pilota lub 
rezydenta na piśmie reklamacyjnym.

3.  Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty 
jej otrzymania.

4.  W razie ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usług turystycznych 
uczestnik zobowiązany jest do podjęcia kroków mających na celu usunięcie 
lub zminimalizowanie szkód. Uczestnik powinien w pierwszej kolejności 
zawiadomić pilota lub rezydenta o wystąpieniu wad, zażądać ich usunięcia. 
W razie, gdy naprawienie szkody nie jest możliwe poprzez świadczenie za-
stępcze (taka sama jakość usług), uczestnik ma prawo odstąpić od umowy.

5.  Pilot oraz rezydent nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.
6.  W razie wyrządzenia przez uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na oso-

bie, uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną 
szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez 
uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu warto-
ści naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą 

rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
przez właściwy sąd powszechny.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży „INDEX BP”  
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BIURO PODRÓŻY INDEX  KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7
tel. 32 781 83 41 (pięć linii telefonicznych);  tel/fax - 32 206 80 22
32 258 35 24; 32 781 83 40; 32 781 79 25 lub 24
konto: Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114 

BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com.pl  
biuro@indexpolska.com.pl
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BIELSKO BIAŁA
dworzec PKS – dolna 
płyta ul. Warszawska

16:15 07:00 04:45
dop. 70 zł

08:45
dop. 70 zł

09:00 18:00 10:00 10:15 06:15 — 11:00 — 21:45
dop. 70 zł

04:45
dop. 70 zł

04:45
dop. 70 zł

06:45
dop. 70 zł

02:30
dop. 70 zł

— —

CZĘSTOCHOWA McDonal-
d’s al. Wojska Polskiego

14:00
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

08:30
dop. 70 zł

06:30
dop. 70 zł

15:30
dop. 70 zł

07:30
dop. 70 zł

— 03:30
dop. 70 zł

20:30
dop. 70 zł

08:30
dop. 70 zł

05:30
dop. 70 zł

21:30
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

09:00 04:30
dop. 70 zł

22:30 08:15

GLIWICE dworzec PKP – 
zatoczki ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego

14:30
dop. 50 zł

05:00
dop. 50 zł

06:45 10:45 06:45
dop. 50 zł

16:00
dop. 50 zł

— — 04:15
dop. 50 zł

— 09:00
dop. 50 zł

06:00
dop. 50 zł

23:45 06:45 05:00
dop. 50 zł

07:00
dop. 50 zł

— — —

KATOWICE McDonald’s / 
Praktiker al. Górnośląska 
w str. Wrocławia

15:30 06:00 06:00 10:00 08:00 17:00 09:00 09:15 05:00 22:00 10:00 07:00 23:00 06:00 06:00 08:00 04:00 21:30 06:40

KIELCE dworzec PKP – za-
toczki Plac Niepodległości

11:30
dop. 90 zł

02:00
dop. 90 zł

02:00
dop. 90 zł

06:00
dop. 90 zł

— 13:00
dop. 90 zł

06:00
dop. 90 zł

06:00
dop. 90 zł

— 19:00 06:00
dop. 90 zł

— 19:00
dop. 90 zł

02:00
dop. 90 zł

09:00 10:00
dop. 90 zł

07:00 — 11:00

KNURÓW parking przy In-
termarche ul. Szpitalna 42

— — 06:45 10:45 — — — — — — — — — — — — — — —

KRAKÓW
Hotel Cracovia ul. Kałuży

13:45
dop. 60 zł

04:15
dop. 60 zł

04:15
dop. 60 zł

08:15
dop. 60 zł

06:15
dop. 60 zł

15:15
dop. 60 zł

08:00 08:00 03:30
dop. 60 zł

23:15 08:15
dop. 60 zł

08:30 21:15
dop. 60 zł

04:15
dop. 60 zł

07:00 06:15
dop. 60 zł

05:00 19:30 08.30

LUBLIN parking Hala MO-
SIR al. Zygmuntowskie

07:30
dop. 120 zł

22:00*
dop. 120 zł

22:00*
dop. 120 zł

02:00
dop. 120 zł

— 09:00
dop. 120 zł

— — — 16:00
dop. 120 zł

02:00
dop. 120 zł

— — — — — 04:00
dop. 100 zł

— —

ŁÓDŹ Kaliska parking 
koło Poczty al. Włókniarzy

11:45
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

06:15
dop. 110 zł

04:00
dop. 110 zł

13:15
dop. 110 zł

05:30
dop. 110 zł

05:30
dop. 110 zł

00:30
dop. 110 zł

15:45
dop. 110 zł

06:15
dop. 110 zł

03:15
dop. 110 zł

19:15
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

10:00
dop. 90 zł

11:15 10:15 01:00
**

10:30

OPOLE dworzec PKP – 
parking ul. Krakowska

13:15
dop. 80 zł

03:45
dop. 80 zł

07:30 11:30 05:30
dop. 80 zł

14:45
dop. 80 zł

06:45
dop. 80 zł

— 03:10
dop. 80 zł

20:00
dop. 80 zł

07:45
dop. 80 zł

04:45
dop. 80 zł

00:30
**

07:30 03:45
dop. 80 zł

05:45
dop. 80 zł

02:15
dop. 80 zł

— —

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Orlen
ul. Sikorskiego 43

12:45
dop. 100 zł

03:15
dop. 100 zł

03:15
dop. 100 zł

07:15
dop. 100 zł

05:15
dop. 100 zł

14:15
dop. 100 zł

06:15
dop. 100 zł

— 01:45
dop. 100 zł

17:00
dop. 100 zł

07:15
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

20:15
dop. 100 zł

03:15
dop. 100 zł

09:00
dop. 100 zł

10:15 09:00 — —

POZNAŃ dworzec PKP – 
parking ul. Dworcowa

08:00
dop. 130 zł

22:30*
dop. 130 zł

05:00
dop. 100 zł

09:00
dop. 100 zł

— 09:30
dop. 130 zł

— — — 12:45
dop. 130 zł

02:30
dop. 130 zł

— 05:00
**

12:00 — — 13:30
dop. 130 zł

— —

PSZCZYNA plac za Kauflan-
dem ul. Broniewskiego

16:00 06:30 05:00
dop. 50 zł

— — 17:30 — — 05:45 — 10:30
dop. 30 zł

— — — — — — — —

RADOM dworzec PKP 
– parking ul. Wł. Beliny-
-Prażmowskiego

09:45
dop. 100 zł

00:15
dop. 100 zł

00:15
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

— 11:15
dop. 100 zł

03:45
dop. 100 zł

— — 17:30
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

— 17:15
dop. 100 zł

00:15
dop. 100 zł

10:15 11:00
dop. 70 zł

08:30
dop. 70 zł

— 12:30

RZESZÓW dworzec PKP – 
zatoczki Plac Dworcowy

11:00
dop. 120 zł

01:30
dop. 120 zł

01:30
dop. 120 zł

05:30
dop. 120 zł

— 12:30
dop. 120 zł

04:30
dop. 120 zł

04:30
dop. 120 zł

23:30*
dop. 120 zł

02:30
dop. 120 zł

05:30
dop. 120 zł

10:30 18:30
dop. 120 zł

01:30
dop. 120 zł

03:30
dop. 120 zł

03:30
dop. 120 zł

01:45
dop. 120 zł

— —

TARNÓW dworzec PKP 
ul. Dworcowa

12:00
dop. 100 zł

02:30
dop. 100 zł

02:30
dop. 100 zł

06:30
dop. 100 zł

— 13:30
dop. 100 zł

05:45
dop. 100 zł

05:45
dop. 100 zł

01:00
dop. 100 zł

00:45
dop. 100 zł

06:30
dop. 100 zł

09:30 19:30
dop. 100 zł

02:30
dop. 100 zł

05:00
dop. 100 zł

04:30
dop. 100 zł

03:30
dop. 100 zł

— —

TYCHY stacja benz. BP koło 
Browaru ul. Katowicka

15:45 06:15 05:15
dop. 40 zł

— — 17:15 — — 05:30 — 10:15
dop. 20 zł

— — — — — — — —

WARSZAWA 
parking przy PKiN – 
Kinoteka al. Jerozolimskie

09:45
dop. 120 zł

00:15
dop. 120 zł

00:15
dop. 120 zł

04:15
dop. 120 zł

— 11:15
dop. 120 zł

03:00
dop. 120 zł

03:00
dop. 120 zł

22:00*
dop. 120 zł

15:45
dop. 120 zł

04:15
dop. 120 zł

— — — 12:00 13:00 10:30
dop. 60 zł

02:30
**

14:00

WROCŁAW tył dworca 
PKP i PKS skrzyżowanie 
Joanitów i Dawida

11:45
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

09:00 13:00 03:45
dop. 110 zł

13:15
dop. 110 zł

05:30
dop. 110 zł

— 02:00
dop. 110 zł

18:45
dop. 110 zł

06:15
dop. 110 zł

03:15
dop. 110 zł

02:30
**

09:00 02:15
dop. 110 zł

04:15
dop. 110 zł

10:00
dop. 110 zł

17:30
dop. 110 zł

03.30
dop. 110 zł

INFORMACJE DODATKOWE: ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE.    * oznacza wyjazd dzień wcześniej ** oznacza wyjazd dzień później
- Połączenia antenowe są realizowane przy grupach min. 8 osobowych. Potwierdzenie realizacji połączeń antenowych na 7 dni przed imprezą.  - Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami lub transportem publicznym pod opieką osoby dorosłej i po 
wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy.   - Godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznemu przesunięciu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub drogowe.  - Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem.  - Ważne aby 
uczestnik miał przy sobie aktualną legitymację (wyjazdy krajowe), dowód osob./paszport (kraje UE) lub w przypadku Chorwacji, Czarnogóry, Grecji i Bułgarii ważny paszport.  - Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 szt. bagażu głównego o wadze do 20 kg oraz 1 
szt. bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.  - Połączenia z innych miast nie uwzględnionych w tabeli wyjazdów za dopłatą przy grupie min. 6 osób


