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Rezerwacja on-line

www.indexpolska.com.pl

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !
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S P I S  T R E Ś C I :
P O L S K A :
m o r z e
 Rewal  4
 Międzyzdroje  5
 Mrzeżyno CAMP  6
 Łazy  7
 Łeba  8
 Władysławowo  9
 Międzywodzie  10
 Jastrzębia Góra  10
 Kąty Rybackie  11
 Pogorzelica  11

j e z i o r a  i  r z e k i
 Burzenin  12
 Mazury  17

g ó r y
 Ustroń  13
 Kotlina Kłodzka  13
 Zakopane CAMP  14
 Zakopane - najmłodsi  15
 Srebrna Góra  16
 Szklarska Poręba  17

Z AG R A N I C A :
 Węgry - Hajdúszoboszló  18
 Słowacja   18
 Anglia - obóz językowy  19
 Chorwacja - Pag   20
 Chorwacja - Makarska   20
 Chorwacja - Drvenik   21
 Włochy - Rimini  22-23
 Włochy - Sycylia  24
 Włochy - Kalabria  25
 Włochy, Chorwacja   25
 Hiszpania - Lloret de Mar 26
 Hiszpania+Paryż   27
 Grecja - Leptokaria  28
 Grecja - Kokino  28
 Grecja - Peloponez  29
 Bułgaria - Złote Piaski   30
 Bułgaria - Słoneczny Brzeg 32
 Czarnogóra - Bar  33
 Macedonia   33

s a m o l o t e m  na wakacje
 Włochy - Baia Domizia  24
 Hiszpania - Lloret de Mar 27
 Bułgaria - Złote Piaski  31

k e m p i n g i
 Francja - Port Grimaud  34
 Francja - Korsyka   34
 Włochy - Gargano  35
 Włochy - Sardynia  35

Drodzy Rodzice,
•  posiadamy 24-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 400 000 osób

•  kilkukrotnie zdobyliśmy 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:

LEGENDA:

 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2017

dostępne wi-fi

basen na terenie obiektu

boiska, dostępna infrastruktura  
sportowa

leżaki i parasole / serwis plażowy

odległość ośrodka od plaży

dyskoteki, zabawy dla dzieci 
i młodzieży poniżej 16 r.ż

wyjścia do dyskotek  
dla uczestników powyżej 16 r.ż.

wypożyczalnia sprzętu  
rowerowego

obiekt klimatyzowany  
(szczegóły wg ofert)

dobra kuchnia

16+

ALL
 IN

CLUSIVE

doskonały ośrodek  
wypoczynkowy

zajęcia z nurkowania

ciekawy program wycieczek  
dla dzieci i młodzieży

siatkówka plażowa

jazda konna

nauka poprzez wypoczynek,

miejsce na ognisko lub ognisko  
w programie

kajaki, rafting, sprzęt wodny

boisko / sprzęt do badmintona

oferta all inclusive light,  
wyżywienie - szwedzki stół
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• zbierz swoją ekipę
• wybierz miejsce
• zgłoś grupę w naszym biurze
• zaproponuj, co chcielibyście robić lub czego  

chcielibyście się nauczyć
• my zatrudnimy odpowiednią kadrę i przygotujemy  

program pod wasze oczekiwania

MOŻE TWÓJ POMYSŁ BĘDZIE  
HITEM WAKACJI 2018 ?
Oferta dla minimum 10 osób!
Pomysł zgłoś na Facebooku „Jadę z Indexem”  
lub mailowo na adres: krzysiek@indexpolska.com.pl

OBÓZ WEDŁUG 
W Ł A S N E G O 
POMYSŁU! 

Wspólnie planujemy,  
wspólnie podróżujemy,  
wspólnie wspominamy!

Wspólnie filmujemy! 
Główna nagroda: kamera GoPro!
Szczegóły na naszym  
Fan Page „Jadę z Indexem”  
i na naszej stronie.

Konkurs na najlepszy film z wakacji!

Poszukujesz szczegółowych informacji  
dotyczących wybranej oferty?

Zapraszamy na naszą stronę: www.indexpolska.com.pl  
lub do jednego z 2 000 naszych agentów sprzedających naszą ofertę w całym kraju!

Chcesz być na bieżąco i skorzystać  
z aktualnych rabatów i promocji?
Zapraszamy do śledzenia naszych kont na 
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REWAL    kolonie letnie 9-12 lat, obóz młodzieżowy 13-18 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Bazylak” - obiekt położony jest w odległości 600 m od plaży w cichym, ustron-
nym miejscu, co zapewnia możliwość spokojnego wypoczynku. Każdy pokój wyposażony jest w pełen węzeł sa-
nitarny. Obiekt posiada stołówkę i dwie świetlice z TV. Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: sala dysko-
tekowa, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, miejsce na ognisko, a 
także plac zabaw dla dzieci.plac zabaw.

REWAL - miejscowość wypoczynkowa nad 
pięknym klifem z kąpieliskiem morskim 
o długości 300 m linii brzegowej i własną 
przystanią rybacką. Należy do najchętniej 
odwiedzanych regionów turystycznych na 
polskim wybrzeżu ze względu na zdrowy 
morski mikroklimat oraz czystych piaszczy-
stych plaż. 

od 1490 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy.
2-12 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku, m.in. wycieczki auto-
karowe: Pobierowo - park linowy, Trzęsacz, Niechorze - latarnia mor-
ska, Międzyzdroje - aleja gwiazd, Wzgórze Gosań, zajęcia na sali gimna-
stycznej, zajęcia na boiskach sportowych, konkursy plastyczne, zawody 
sportowe, ognisko, dyskoteki, ciekawe programy animacyjne, turnieje 
piłki nożnej, halowej, plażowej, zawody pływackie, rzeźby na piasku, 
zawody STRONG MEN’S, ABC ratownictwa wodnego, rywalizacja meda-
lowa i pucharowa, rywalizacja o miano „sportowca turnusu” (*program 
sportowy).
13 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. Po-
wrót w godzinach wieczornych.

PROGRAM TEMATYCZNY*:
PROGRAM SPORTOWY: Sport, to nie tylko zdrowie, ale i dobra zabawa. 
Rusz się i pojedź z nami na obóz sportowy, a wrócisz obwieszony meda-
lami jak prawdziwy mistrz olimpijski!
W programie obozu liczne i urozmaicone zajęcia sportowe:
• poranna rozgrzewka: biegi, spacery, rozgrzewki w parach i indywidualne, zabawy rozbudzające,
• elementy zajęć fitness i zumby, zajęcia przy muzyce,
• gry drużynowe, ćwiczenie poszczególnych elementów, mecze o puchar Indexu: siatkówka, piłka nożna, koszy-
kówka, piłka ręczna,
• zajęcia ze wzmacnianiem głównych partii mięśni (dostosowane do wieku uczestników),
• treningi obwodowe – stacje, czyli zestawy ćwiczeń przy muzyce,
• gry i zabawy sportowe,
• na koniec dnia stretching, ćwiczenia wyciszające 
i uspakajające organizm.

Zajęcia odbywają się przez ok. 2-3 h dziennie (plus po-
ranne rozgrzewki i wieczorny stretching) i są prowa-
dzone przez instruktorów oraz nauczycieli W-F.

W CENIE:
• transport autokarem,
• 11 noclegów w OW Bazylak,
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie,
• suchy prowiant na drogę,
• opieka kadry pedagogicznej, pilota pod-

czas przejazdu,
• opieka medyczna, opieka instruktora spor-

tu, ratownika na plaży,
• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program pobytu.

DLA CHĘTNYCH:
• paintball - ciekawe scenariusze, wojskowy 

tor przeszkód, strzelanie do tarcz, strzela-
nie z broni krótkiej i długiej, zajęcia linowe, 
ścianka wspinaczkowa - cena 30 zł, 

• jazda konna,
• Ural 6x6 - przejazd transporterem wojsko-

wym - cena 10 zł,
• quady - jazda (yamaha 350 4x4) - cena 

30 zł,
• Od rycerza do żołnierza - pobyt w osadzie 

Piastów – cena 50 zł.

11 nocy

600 m

Plaża i słońce !

TERMINY: REKREACYJNY SPORTOWY

RW 1 22. 06. - 04. 07. --- 1490 zł

RW 2 12. 07. - 24. 07. 1490 zł ---

RW 3 23. 07. - 04. 08. 1490 zł ---

Programy tematyczne będą realizowane przy min. 10 osobach.
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kolonie i obóz  10-17 lat  MIĘDZYZDROJE

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 11 noclegów,
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, 
• opiekę medyczną, ratownika wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• realizację programu wg opisu.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek i profili fakultatywnych,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy STILO leży nad samym morzem, przy zejściu na plażę. To kompleks nowoczesnych bu-
dynków w stylu skandynawskim, przepięknie wkomponowanych w leśną okolicę.  
Pokoje 2-3-osobowe oraz 4-5-osobowe typu studio, pokoje wyposażone są w łazienki oraz tv. 
Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, sklep spożywczy, boisko do siatkówki, stół pingpongowy, miej-
sce na ognisko i do grillowania, 3 świetlice do organizacji zajęć grupowych oraz sala disco, wypożyczalnia: ro-
werów, kijków do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz nowo wybudowany basen odkryty. 

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do ośrodka w godzi-
nach popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-11 dzień: realizacja programu pobytu: plażowanie, gry planszowe i kon-
kursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki: auto-
karowa na wyspę WOLIN - zwiedzanie z przewodnikiem SKANSENU SŁO-
WIAN i WIKINGÓW w Wolinie, połączone z warsztatami, wizyta w Wolińskim 
Parku Narodowym i Zagrodzie Pokazowej Żubrów, zwiedzanie MIĘDZYZ-
DROJÓW, wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda, rejs statkiem. Bogaty 
program animacyjny im. in Festiwal Kolorów.
12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Przyjazd 
na Śląsk w godzinach wieczornych.

PROGRAMY TEMATYCZNE*:
PROGRAM TANECZNY: wakacje z tań-
cem to najprzyjemniejsza forma spę-
dzania wolnego czasu, gdzie na chwilę 
możemy zapomnieć o rzeczywistości 
i przenieść się w wirujący świat tańca. 
Codzienne treningi będą obejmować: 
rozgrzewkę i stretching, naukę prostych 
kroków tanecznych solo i choreografie 
w grupie, ćwiczenia na poczucie rytmu i 
walkę z tremą, modelujące sylwetkę oraz na prawidłową postawę ciała.
PROGRAM MILITARNY+ PANITBALL: gra w paintball (100 kul), bumperball - to wypełniona powietrzem, spręży-
sta kula, w której zamknięty jest uczestnik. Jej konstrukcja gwarantuje 100% bezpieczeństwa, dobrą zabawę oraz 
mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Zajęcia militarne - strzelanie z wiatrówki do celu, strzelanie z łuku i z procy, 
wykonywanie zadań w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, rozminowywanie terenu przy użyciu elektro-
nicznych wykrywaczy metali oraz macek saperskich,poszukiwania detektorem metalu, rzuty „granatem”. Paintball 
- strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z kolorową farbą; zajęcia z różnymi scenariusza-
mi, realizowane będą przez małe zespoły w różnorodnym terenie. Każdy uczestnik dostaje na czas zajęć karabinek 
paintballowy, mundur, rękawice, maskę, ochraniacz na krtań oraz kamizelkę ochronną.
* Programy tematyczne będą realizowane przy min. 10 osobach.

MIĘDZYZDROJE - miasto położone nad 
Morzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin, 
między szeroką plażą z brzegiem klifowym 
a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Na-
rodowego. Międzyzdroje, to nie tylko czyste 
plaże, i piękne krajobrazy. Miasto przyciąga 
licznymi atrakcjami dla starszych i dla naj-
młodszych: 300-metrowe molo, Promenada 
Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtyc-
ki Park Miniatur, Planetarium, Oceanarium 
to tylko niektóre z miejsc, które warto zoba-
czyć w Międzyzdrojach.

od 1590 zł

Pelna oferta, opisy proramow i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl

Hit Wakacji !

11 nocy

Prace ręczne
Pachnący las

Basen

50 m

TERMINY: REKREACYJNY TANECZNY MILITARNO- 
PAINTBALLOWY

MZD 1 25. 06. - 06. 07. 1590 zł 1690 zł 1740 zł

MZD 2 06. 07. - 17. 07. 1590 zł 1690 zł 1740 zł

MZD 3 17. 07. - 28. 07. 1590 zł 1690 zł 1740 zł

MZD 4 28. 07. - 08. 08. 1590 zł 1690 zł 1740 zł



Prace ręczne

od 1540 zł

MRZEŻYNO CAMP kolonie 8-15 lat, obóz młodzieżowy 15-18 lat
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Super ośrodek !

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA STA” - doskonale położony, ok. 350 m od plaży. Składa się z 3 pawilonów ho-
telowych na terenie ogrodzonym. Pokoje 4 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji dzieci: jadalnia, 
kawiarnia, 2 sale dyskotekowe, biblioteka, sale telewizyjne, siłownia, tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszyków-
ki, piłki nożnej, boiska do badmintona, ceglany kort tenisowy, odkryty basen, place zabaw i miejsca na ogniska.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (wieczorem), przyjazd w godz. 
porannych, śniadanie, spacer po okolicy, zakwaterowanie ok. godz. 14:00, 
obiad, odpoczynek, kolacja, nocleg. 
2-12 dzień: realizacja programu pobytu:  plażowanie, gry i konkursy spor-
towe, zabawy integracyjne, animacje (m.in. Festiwal Kolorów) dyskoteki, 
ognisko, dla miłośników przygód gra scenariuszowa Odkrywca, rejs statkiem, 
kolej wąskotorowa Retro z Pogorzelicy do Trzęsacza, zwiedzanie Trzęsacza, 
wycieczka do Kołobrzegu i niezwykłe Muzeum Maszoperia 6d,, wizyta w Parku 
Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie.
12 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie i przyjazd na Śląsk w godzinach 
wieczornych.

PROGRAMY TEMATYCZNE*:
AKADEMIA MODY I URODY - idealne zajęcia dla dziewczyn, które kochają modę, 
warsztaty makijażu, bajkowe paznokcie, studio fryzur i wiele innych atrakcji! Nauka 
trudnej sztuki poruszania się na wybiegu, dowiecie się jak chodzić prosto i z gra-
cją. Na zakończenie finałowy pokaz mody i wybory miss!
PROGRAM MILITARNO-PAINTBALLOWY - W programie zajęcia wojskowe i „zabawy z bronią” oraz rozgrywka 
paintballa, czyli to co chłopcy lubią najbardziej:). Oczywiście wszystkie zajęcia są prowadzone pod opieka wy-
kwalifikowanych instruktorów. Strzelectwo - strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni strzeleckiej, trening strzelecki 
z użyciem repliki pistoletu WALTER P99. Paintball - strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe 
kulki z kolorową farbą; zajęcia z różnymi scenariuszami, realizowane będą przez małe zespoły w różnorodnym 
terenie. Każdy uczestnik dostaje na czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, rękawice, maskę, ochraniacz na 
krtań oraz kamizelkę ochronną. Zajęcia militarne - przemarsze szykiem ubezpieczonym, wykonywanie zadań 
w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, rozminowywanie terenu przy użyciu elektronicznych wykrywaczy 
metali oraz macek saperskich, zabezpieczenie broni podczas przepraw przez wodę, rzut granatem, pokonywanie 
wojskowego toru przeszkód.
ZUMBA - połączenie tańca i aerobiku z 
muzyką latynoamerykańską. To przede 
wszystkim świetna zabawa pozwalająca 
osiągnąć doskonałą formę fizyczną bez 
względu na wiek i kondycję.

* Programy dodatkowe organizowane będą przy min. 10 osobach.

MRZEŻYNO - to znana nadmorska miej-
scowość wypoczynkowa wśród młodzieży 
przy ujściu rzeki Regi. Czysta, szeroka plaża, 
możliwość kąpieli morskich,  słonecznych 
oraz specyficzny mikroklimat stwarzają 
idealne warunki do letniego wypoczynku.

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie 11 noclegów,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medycznej, ratownika wodnego,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• realizacja programu pobytu wg opisu.

CENA NIE ZAWIERA:
• realizacji programów tematycznych,
• świadczeń nie opisanych w ofercie.

11 nocy

TERMINY: REKREACYJNY MILITARNY ZUMBA A. URODY

MZO 1 06. 07. - 18. 07. 1540 zł 1640 zł 1590 zł 1590 zł

MZO 2 17. 07. - 29. 07. 1540 zł 1640 zł 1590 zł 1590 zł

MZO 3 28. 07. - 09. 08. 1540 zł 1640 zł 1590 zł 1590 zł

   Sport to zdrowie !

350 m



Prace ręczne

kolonie letnie 10-17 lat  ŁAZY
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MRZEŻYNO – znana miejscowość wypo-
czynkowa w województwie zachodniopo-
morskim położona 18 km na zachód od 
Kołobrzegu przy ujściu rzeki Regi do Bałty-
ku. W Mrzeżynie znajduje się kilkadziesiąt 
ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych, 
pól namiotowych usytuowanych w  pasie 
nadmorskiego lasu. Czysta, szeroka plaża, 
możliwość kąpieli morskich (I klasa czysto-
ści wody) i słonecznych, specyficzny mikro-
klimat zalecany w leczeniu alergii i chorób 
górnych dróg oddechowych stwarzają ide-
alne warunki do letniego wypoczynku.

W CENIE:
• przejazd autokarem, 
• 11 noclegów w ośrodku Bryza,
• wyżywienie 4 posiłki dziennie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka kadry pedagogicznej, medyczna, 

instruktora, ratownika na plaży,
• ubezpieczenie NNW,
• realizacja programu,
• wycieczka do Kołobrzegu i Zieleniewa.

ŁAZY - są jednym z najatrakcyjniejszych 
terenów na polskim wybrzeżu pod wzglę-
dem walorów turystycznych i środowiska 
przyrodniczego. Sosnowy las okalający wy-
dmy porośnięte wysokimi trawami, piękna, 
szeroka, piaszczysta, dzika plaża oraz poło-
żenie między morzem a jeziorami Jamno i 
Bukowo nadają niewątpliwie uroku temu 
zakątkowi.

od 1530 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy BRYZA, położony 250 m od piaszczystej plaży to dwa niezależne ośrodki przedzielone 
ulicą, posiadające wspólną recepcję, stołówkę, „Klub Wczasowicza” i mini fitness. Pokoje 2,3,4-os. wyposażone są 
w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestników jest boisko do piłki siatkowej, stół do ping-
-ponga, sala disco i świetlica, wypożyczalnia sprzętu plażowego: koców, parawanów, piłek plażowych; miejsce do 
palenia ogniska. Cały teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy (wieczorem). Przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, śniadanie, 
spacer po okolicy, zakwaterowanie około godziny 14.00 obiad, odpoczynek, kolacja, nocleg.
2-13 dzień: realizowanie programu pobytu: wycieczki, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, ognisko, wycieczki wg programu.
13 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

PROGRAMY TEMATYCZNE*:
PROGRAM TANECZNY: wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu. Codzienne tre-
ningi z rozgrzewką, nauką prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie.

PROGRAM HARRY POTTER CZYLI LETNIA SZKOŁA MAGII: podczas 
całego turnusu liczne konkursy, turnieje i zajęcia w magicznej szkole m. in-
nymi: konkurs na „Dziennik nasączony magią Hogwartu”, konkurs o Puchar 
Domu, samodzielne przygotowanie różdżek, tworzenie woreczka dobrych 
uroków, wielki podręcznik magicznych stworzeń. Na zakończenie, na mło-
dych czarodziejów czekają egzaminy końcowe SUMY: Standardowe Umie-
jętności Magiczne i OWUTEMY. Ognisko pożegnalne, rozdanie dyplmów i 
czas do domu...

Prace ręczne
Razem nad morzem

Prace ręczne

TERMINY: REKREACYJNY TANECZNY HARRY POTTER

ŁZ 1 02. 07. - 14. 07. 1530 zł 1590 zł 1630 zł

ŁZ 2 13. 07. - 25. 07. 1530 zł 1590 zł ---

ŁZ 3 24. 07. - 05. 08. 1530 zł 1590 zł ---

11 nocy

 Ludki z Łazów

   Sport to zdrowie !

250 m
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ŁEBA  kolonie letnie 6-11 lat, obóz młodzieżowy 12-16 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

 Z wizytą u Neptuna

 Z wizytą u Neptuna
 Z wizytą u Neptuna

Łebska plaża

TERMINY: REKREACJA PLASTCZNY SPORTOWY

ŁB 1 08. 07. - 20. 07. 1590 zł 1640 zł 1640 zł

ŁB 2 20. 07. - 01. 08. 1590 zł 1640 zł 1640 zł

ŁB 3 01. 08. - 13. 08. 1590 zł --- ---

ŁB 4 13. 08. - 25. 08. 1590 zł --- ---

ŁEBA - to jedna z najładniejszych i naj-
częściej odwiedzanych miejscowości nad 
Bałtykiem. Położona na obrzeżach Sło-
wińskiego Parku Narodowego, który może 
poszczycić się szerokimi, piaszczystymi 
plażami, jeziorami w sąsiedztwie lasów 
oraz unikalnymi ruchomymi wydmami. 
Zaliczana do obszarów chronionych ze 
względu na swoje walory uzdrowiskowe i 
rekreacyjne.

od 1590 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie 11 noclegów w ośrodku 

Słoneczko,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medycznej, ratownika wodnego,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• realizacja programu pobytu wg opisu, 
• program animacyjny Wehikuł Czasu, 
• wycieczki wg opisu.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na ogrodzonym, bezpiecznym terenie, ok. 350 m od plaży. Pokoje 4-6 
os. z łazienkami. Do dyspozycji klimatyzowana stołówka i bogata infrastruktura rekreacyjna: mini golf, namiot gier, 
outdoor fitness - siłownia plenerowa, trampolina 4 stanowiskowa, małpi gaj, zestawy zabawowe, mała ścianka 
wspinaczkowa, 2 boiska, 3 boiska plażowe, sala gimnastyczna z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg 
ogniskowy, sala dyskotekowa, Console Room (profil sportowy - m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, 
gabinet lekarski, sklepik, 30 rowerów, 5 stołów do tenisa, 8 desek TrickBoard. W odległości ok. 150 m Rolkowisko i 
boiska Orlik. W okolicy: kryty basen, stadnina koni.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, zapoznanie się z atrakcjami 
ośrodka „Słoneczko”.
2-11 dzień: realizacja programu pobytu w Łebie. Program jest dostosowany do wieku uczestników i na-
stawiony na aktywny wypoczynek. Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, wycieczka 
do Łeba Park, rejs statkiem, wycieczki rowerowe, całodniowa wycieczka do Trójmiasta, 
animacje, lażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu.
12 dzień: pożegnanie z morzem, ostatni posiłek - kolacja, pobra-
nie prowiantu na drogę. Wyjazd w drogę powrotną.
13 dzień: powrót na Śląsk w godzinach porannych.

PROGRAMY TEMATYCZNE:
PROGRAM SPORTOWY - turnieje sportowe, wycieczki rowerowe, 
zajęcia fitness fit, jogging.
PROGRAM PLASTYCZNY - idealne zajęcia dla miłośników prac 
manualnych, rękodzielniczych z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych.
Programy tematyczne realizowane są przy min. 10 osobach.

11 nocy

350 m



 Z wizytą u Neptuna

ZAKWATEROWANIE: 
Willa Iveta dla ok. 50 osób, położona w willowej dzielnicy, w odległości ok. 600 m od plaży; ogrzewane pokoje 3, 4, 
5 osobowe z łazienką i TV, wyposażone w tapczany jednoosobowe, część pokoi z łóżkami piętrowymi „Ikea”, szafa, 
stolik, krzesła. Do dyspozycji - stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt dyskotekowy i audio - video, tenis stołowy. 
Teren obiektu ogrodzony, zagospodarowany - boisko rekreacyjne, meble ogrodowe, miejsce do grillowania. W od-
ległości ok. 150 m od pensjonatu znajduje się duży, zielony teren rekreacyjny - plac zabaw, boisko do piłki nożnej, 
piłki koszykowej, piłki siatkowej. W odległości ok. 300 m Kompleks Orlik. W odl. ok. 800 m pływalnia AQUARIUS ze 
zjeżdżalniami i jacuzzi (obowiązują czepki), Ocean Park - świat morskich głębin. 
Zakwaterowanie jest również możliwe w innym obiekcie o podobnym standardzie.

PROGRAM RAMOWY - PRZEJAZD PKP:
1 dzień: zbiórka na Dw. PKP w godzinach wieczornych (dokładne miejsca i godziny zbiórek będą podane na 7 
dni przed wyjazdem). Wyjazdy z Katowic i miast według trasy pociągu relacji Katowice - Władysławowo. Nocny 
przejazd pociągiem.
2-16 dzień: przyjazd do Władysławowa, transfer bagaży busem, piesze przejście z dworca PKP do ośrodka, zakwa-
terowanie, śniadanie. Program pobytu we Władysławowie (16 pełnych dni pobytu 15 nocy) dostosowany do wieku 
uczestników, nastawiony na wypoczynek bez nudy: wycieczka do Gdańska, na płw. Helski, do Cetniewa, do Ocean 
Parku, do Wąwozu Chłapowskiego, rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie; 
wędrówki nadmorskie; plażowanie, kąpiele, rozgrywki i zajęcia na Orliku, podchody i gry terenowe, turnieje tenisa 
stołowego, zabawy integracyjne, konkursy, Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki.
17 dzień: wykwaterowanie, ostatni posiłek - kolacja + pobranie suchego 
prowiantu na drogę, transfer bagaży busem, piesze przejście na dworzec 
PKP, nocny przejazd pociągiem.
18 dzień: powrót na Dworzec PKP w godzinach porannych.

PROGRAM RAMOWY - PRZEJAZD AUTOKAREM:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, pierwszy posiłek - kolacja, 
nocleg.
2-12 dzień: rekreacyjny program pobytu we Władysławowie (12 nocy) do-
stosowany do wieku uczestników, nastawiony na wypoczynek bez nudy: 
wycieczka do Gdańska, na płw. Helski, do Cetniewa, do Ocean Parku, do 
Wąwozu Chłapowskiego, rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie portu ry-
backiego we Władysławowie; wędrówki nadmorskie; plażowanie, kąpiele, 
rozgrywki i zajęcia na Orliku, podchody i gry terenowe, turnieje tenisa sto-
łowego, zabawy integracyjne, konkursy, Neptunalia, bal przebierańców, 
dyskoteki.
13 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wyjazd ok. 
godz. 6.00.

PROFIL FITNESS - ZUMBA: (dla chętnych) - podstawy fitnessu, stret-
ching, Zumbowe ABC, freestylowe pojedynki taneczne, Zumba maraton - cena 45 zł.

9BIURO PODRÓŻY

  WŁADYSŁAWOWO

TERMINY:
PKP - 18 dni

CENA:
rekreacja

WN 1 26. 06. - 13. 07. 1649 zł

WN 2 12. 07. - 29. 07. 1649 zł

WN 3 28. 07. - 14. 08. 1649 zł

WN 4 13. 08. - 30. 08. 1649 zł

TERMINY:
autokar - 13 dni

CENA:
rekreacja

WM 1 25. 06. - 07. 07. 1449 zł

WM 2 08. 07. - 20. 07. 1499 zł

WM 3 21. 07. - 02. 08. 1499 zł

WM 4 03. 08. - 15. 08. 1449 zł

WM 5 16. 08. - 28. 08. 1349 zł

15/12 nocy

W CENIE:
• zakwaterowanie w pensjonacie,
• wyżywienie - podczas pobytu 3 posiłki 

dziennie + podwieczorek (smaczna, domo-
wa kuchnia),

• kadra - kierownik, jeden pedagog na 15 
uczestników; ratownik, doraźnie opieka 
lekarska,

• program wg opisu powyżej,
• transport autokarem z klimatyzacją,
• ubezpieczenie TuiR AXA S.A. - NNW 5000 

zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• programów dodatkowych.

WŁADYSŁAWOWO - popularna miejsco-
wość letniskowa. 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 portu ry-
backiego.

od 1349 zł

Neptunalia !

kolonia letnia 9-12 lat 
obóz młodzieżowy 13-17 lat

600 m



ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „BURSZTYN” położony w Międzywodziu, niewielkiej, lecz znanej miejscowości 
letniskowej leżącej na Wyspie Wolin. Ogrodzony, oświetlony i monitorowany, teren ośrodka graniczy bezpośred-
nio z lasem wydmowym i usytuowany jest ok. 250 m od morza, gdzie znajduje się własna, wydzielona plaża i 
strzeżone kąpielisko. Ośrodek to 2 pawilony, w których mieści się jadalnia, kawiarnia, 2 sale telewizyjne, świetlica 
i salka kinowa. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach typu studio 2+3 i 2+4 osob. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC) i balkonami. Ponadto do dyspozycji obozowiczów - boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej plażo-
wej, koszykówki, kometki, plac zabaw, tenis stołowy i miejsce na ognisko.

ZAKWATEROWANIE: 
OW „KLIF”, pok. 2,3,4 os. z łazienkami, położony ok. 250 m od plaży. Ośrodek dysponuje salą TV, salą gier zręcz-
nościowych, salą dyskotekową, stołówką. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, z miejscem na ognisko 
lub: OW„Bałtycki Relaks” pok. 3, 4-os. z łazienkami, do morza ok. 400 metrów. Ośrodek dysponuje salą sportowo-
-taneczną z lustrami, salą kinową, boiskami, placem zabaw, świetlicą, siłownią, tenisem stołowym, piłkarzykami, 
salą TV, mini zoo, sprzętem karaoke, wiatami przy ognisku i 
grillu. 

JASTRZĘBIA GÓRA jest kurortem położo-
nym w najbardziej wysuniętym na północ 
miejscu polskiego wybrzeża i jednocześnie 
wysoko nad poziomem morza. Takie usytu-
owanie stwarza niepowtarzalny mikrokli-
mat i zapewnia wspaniałe czyste powietrze. 

 1490 zł

od 1295 zł

W PROGRAMIE:
plażowanie i kąpiele, gry, zabawy i konkursy sportowe, dys-
koteki, ognisko, wizyta w latarni morskiej Rozewie, spacer 
Lisim Jarem, wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych 
Przygód w Redzie, do Ocean Parku we Władysławowie. 
Wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), realizo-
wana w turnusie 12-dniowym, na zakończenie turnusu:
• 10-tego dnia wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, ko-

lacja w formie bufetu, nocleg w kabinach 4-osobowych 
wewnętrznych, dyskoteka 

• śniadanie w formie bogatego bufetu,
• przypłynięcie do Karlskrony,  powrót na terminal, kolacja, 

dyskoteka, nocleg, przypłynięcie do Gdyni, przejazd na 
dworzec PKP, śniadanie, powrót.

W CENIE:
• transport autokarem,
• zakwaterowanie: 10 noclegów, 
• wyżywienie: 4 x dziennie, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka pedagogiczna, instruktorska i me-

dyczna, 
• realizacja programu, nagrody i pamiątki, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA NIE ZAWIERA:
• kaucji w wysokości 30 zł na pokrycie 

ewentualnych strat spowodowanych przez 
uczestnika w sprzęcie lub w wyposażeniu 
ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - kau-
cję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

W CENIE:
• transport PKP + autokar,
• zakwaterowanie wg oferty,
• 3 posiłki dziennie + podwieczorek,
• opieka wykwalifikowanej kadry, opieka 

medyczna,
• ubezpieczenie NNW  

(+ KL w trakcie wycieczki do Szwecji),
• składka na TFG,
• program wg opisu,
• wycieczka do Szwecji z 2 noclegami na 

promie (w opcji wydłużonej).

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu, 
• wycieczek fakultatywnych.

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl10

MIĘDZYWODZIE  obóz przygodowy 8-12, 12-16 lat

JASTRZĘBIA GÓRA   kolonia letnia 7-13 lat, obóz 14-18 lat

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
„Trójmiasto inaczej - odkryj tajemnice otaczającego świata” 
–  cena  100 zł/os.

TERMINY: CENY:

bez wycieczki do Szwecji Ośr. Klif Ośr. Bałt. R.
JG 1 27. 06. - 06. 07. --- 1295 zł
JG 2 07. 07. - 16. 07. 1360 zł 1295 zł
JG 3 17. 07. - 26. 07. 1360 zł 1295 zł
JG 4 27. 07. - 05. 08. 1360 zł 1295 zł
JG 5 06. 08. - 15. 08. --- 1295 zł
JG 6 16. 08. - 25. 08. --- 1295 zł
z wycieczką do Szwecji Ośr. Klif Ośr. Bałt. R.

JG 1+ 27. 06. - 08. 07. --- 1645 zł
JG 2+ 07. 07. - 18. 07. 1690 zł 1645 zł
JG 3+ 17. 07. - 28. 07. 1690 zł 1645 zł
JG 4+ 27. 07. - 07. 08. 1690 zł 1645 zł
JG 5+ 06. 08. - 17. 08. --- 1645 zł
JG 6+ 16. 08. - 27. 08. --- 1645 zł

10 nocy

Wakacje na MAX-a !

W PROGRAMIE:
Łucznictwo - strzelanie z łuków różnych typów do tarcz i celów ruchomych. 
Ratownictwo - nauka I pomocy na wesoło, budowanie noszy i transport 
rannego, symulacje akcji ratunkowych w lesie i na plaży. „Zwariowana 
Olimpiada” - przeciąganie liny o 4 końcach, slalom z piłką lekarską, „pił-
karzyki”, przelewanie wody przez dziurawe rury, zawody gimnastyczne na 
plaży, „wodna siatkówka”, strzelanie z proc do celu, wyścigi na nartach wieloosobowych, szczudłach i w workach. 
Zajęcia rekreacyjno-sprawnościowe - zabawy z chustą animacyjną, „Twister”, mini most linowy, wodne tory prze-
szkód, rywalizacja w bumperballach, gry fabularne. „Letnia Akademia Przetrwania” - budowa szałasu, rozpalanie 
ognia, maskowanie, gotowanie posiłków i nocny biwak w lesie, orientowanie się w terenie, wyznaczanie północnego 
kierunku, podchody i gry terenowe. Mecze „Mega-piłkarzy” - na specjalnym dmuchanym boisku. Zajęcia sporto-
we - rozgrywki w piłkę nożną plażową, koszykówkę, kometkę, siatkówkę plażową i tenisa stołowego. Poszukiwania 
- puszek z napojami za pomocą elektronicznego wykrywacza metali i macek saperskich. Szermierka - pojedynki na 
bezpieczne, gąbkowe miecze. „Military Day” - wykonywanie zadań w maskach przeciwgazowych, musztra, szyfro-
wanie, strzelanie z krótkiej i długiej broni pneumatycznej. Leśny biwak - nocny biwak w lesie (w samodzielnie skon-
struowanych szałasach) z ogniskiem, piosenkami i gitarą. Wycieczki piesze - po plaży i lasach wydmowych połączo-
ne z zadaniami i konkursami. Projekcje filmowe, dyskoteki, ogniska i kąpiele (strzeżone kąpielisko nad morzem).

TERMINY: CENA:
MW 1 25. 06. - 05. 07. 1490 zł
MW 2 06. 07. - 16. 07. 1490 zł
MW 3 17. 07. - 27. 07. 1490 zł
MW 4 28. 07. - 07. 08. 1490 zł

250 m

250 m

Ze względu na warunki atmosferyczne i stan 
psychofizyczny większości uczestników pro-
gram może ulec zmianie.

9/11 nocy



11BIURO PODRÓŻY

kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat  KĄTY RYBACKIE

kolonia letnia 10-17 lat  POGORZELICA

 1450 zł

od 1090 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „EDEN” – usytuowany jest nad Zalewem Wiślanym. Dysponuje pokojami 3 os. oraz 
pokojami typu studio (2 + 3), (3 + 3) z łazienką, balkonem, TV SAT, radio. Do dyspozycji 
uczestników - jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, plac zabaw, wypo-
życzalnia rowerów oraz miejsce na ognisko.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek TERMIEX położony w Pogorzelicy jednej z najpopularniejszych miejscowości nadmorskich, wśród lasów 
iglastych, oddalony od morza ok. 350 m. Na terenie ośrodka znajdują się dwa pawilony mieszkalne, pokoje dwu, 
trzy, czteroosobowe z WC i natryskami. Na terenie obiektu znajduje się stołówka, boiska sportowe (tenis ziemny, 
tenis stołowy, siatkówka, koszykówka), kręgielnia, sauna z basenem krytym, plac zabaw dla dzieci.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, zakwaterowanie, kolacja.
2-11 dzień: Realizacja programu - AKTYWNE LATO POD GWIAZDAMI, m.in.  
wycieczka do GDAŃSKA; rejs GALEONEM - żaglowcem na WESTERPLATTE; 
wycieczka do MALBORKA; piesza wycieczka do REZERWATU; letnie KINO 
POD GWIAZDAMI; zajęcia rekreacyjne w lesie, na plaży i na terenie ośrodka; 
piesza WYCIECZKA do ujścia Wisły; dyskoteki; ogniska; konkursy i zabawy; 
plażowanie, kąpiele morskie. 
12 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, „pożegnanie z morzem“, obiad. W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
13 dzień: przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
SPŁYW KAJAKOWY Wisłą Królewiecką ze Sztutowa  – 70 zł/ os.
Organizator zapewnia: profesjonalny sprzęt, zabezpieczenie instruktorów i 
ratownika WOPR, ubezpieczenie. Na zakończenie spływu uczestnicy otrzy-
mają pamiątkowe zdjęcia ze spływu. 

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Zbiórka w godzinach rannych przejazd autokarem zachodnim w 
kierunku Pogorzelicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, poznanie najbliższej 
okolicy, nocleg.
2-8 dzień: wypoczynek • wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek • pełna 
opieka medyczna, pedagogiczna i ratownika! • kąpiele morskie i na basenie 
pod stała opieką ratownika! • korzystanie z kortu w każdy dzień! • wycieczki 
piesze do Niechorza • wycieczka zabytkową „CIUCHCIĄ” po gminie Rewal • 
ognisko z pieczeniem kiełbasek • korzystanie z boiska do piłki nożnej, siat-
kowej, koszykówki • rozgrywki sportowe!!! • Bogaty program KO prowadzo-
ny przez profesjonalistów • dostęp do sal sportowych i rekreacyjnych, TV, 
dyskotekowych • upominki i nagrody. 
8 dzień - wykwaterowanie ok. godz. 10 00. bagaże dajemy w miejsce wyznaczone przez wychowawców. Ostatni 
spacer nad morze, zakup pamiątek, wyjazd po obiedzie ok. godz. 15:00. Przyjazd w godzinach nocnych.

W CENIE:
• transport autokarem,
• zakwaterowanie 11 noclegów,
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka wychowawców, instruktorów, 

ratownika, doraźna miejscowa opieka 
medyczna, 

• ubezpieczenie NNW, 
• realizacja programu wg opisu.

CENA NIE ZAWIERA:
• spływu kajakowego.

W CENIE:
• transport autokarem zachodnim LUX,
• zakwaterowanie: pokoje 2-, 3- ,4-,5-os. 

z łazienkami,
• wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek,
• pełna opieka medyczna, pedagogiczna 

i ratownika,
• ubezpieczenie NNW,
• korzystanie z kortu!!! nauka podstawowych 

uderzeń dla początkujących zaawansowa-
nych,

• wycieczki piesze do Niechorza,
• wycieczka zabytkową „CIUCHCIĄ” po gmi-

nie Rewal,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z boiska do piłki nożnej, siatko-

wej, koszykówki,
• dostęp do sal sportowych i rekreacyjnych, 

TV, dyskotekowych,
• upominki i nagrody /medale itp/

KĄTY RYBACKIE - to znane i atrakcyjne 
miejsce wypoczynku. Dogodne położenie 
pomiędzy Sztutowem, a Krynicą Morską 
sprzyja szerszemu poznaniu uroków Mie-
rzei Wiślanej.

POGORZELICA - jest to nadmorskie kąpielisko położone nad otwartym morzem, to jedna z najpopularniej-
szych miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Plaża w tej okolicy jest szeroka, i czysta. Ośrodki 
w Pogorzelicy słyną z bardzo dobrego wręcz domowego jedzenia.

11 nocy

7 nocy

Spływ kajakowy

TERMINY: CENA:
KRB 1 10. 07. - 22. 07. 1450 zł
KRB 2 21. 07. - 02. 08. 1450 zł
KRB 3 01. 08. - 13. 08. 1450 zł

TERMINY: CENA:
POG 1 01. 07. - 08. 07. 1090 zł
POG 2 08. 07. - 15. 07. 1090 zł
POG 3 15. 07. - 22. 07. 1090 zł
POG 4 22. 07. - 29. 07. 1090 zł
POG 5 29. 07. - 05. 08. 1090 zł
POG 6 05. 08. - 12. 08. 1090 zł
POG 7 12. 08. - 19. 08. 1090 zł

350 m



BURZENIN - malownicza miejscowość w 
centralnej Polsce, w powiecie sieradzkim, 
otoczona lasami, którym zawdzięcza swój 
niepowtarzalny klimat. Miasteczko rozcią-
ga się wzdłuż wału rzeki Warty. Malowniczy 
krajobraz i łagodny teren sprzyjają aktyw-
nemu wypoczynkowi.

od 1320 zł
W CENIE:
• transport,
• zakwaterowanie 10 noclegów, 
• wyżywienie 4 posiłki dziennie,
• kadra wychowawcza, opieka medyczna, 

instruktor, ratownik, 
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• program wg opisu.

BURZENIN  kolonia letnia 7-15 lat
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TERMINY CENA: CENA:
PROGRAM X-SPORT, MILITARNY  

LUB ARTYSTYCZNY:
MUNDIA-

LOWY
BZN 1 24. 06. - 04. 07. 1320 zł ---

BZN 2 04. 07. - 14. 07. 1320 zł 1335 zł

BZN 3 14. 07. - 24. 07. 1320 zł 1335 zł

BZN 4 24. 07. - 03. 08. 1320 zł 1335 zł

BZN 5 03. 08. - 13. 08. 1320 zł ---

BZN 6 13. 08. - 23. 08. 1320 zł ---

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” położony jest na atrakcyjnym, bardzo dużym, monitorowanym, 
oświetlonym i ogrodzonym terenie sosnowego lasu. Do dyspozycji uczestników są pokoje 3-os z łazienkami oraz 
pokoje przechodnie (3+2) z łazienkami. Na terenie obiektu znajduje się kryty basen, odkryty basen, jadalnia, sala 
dyskotekowa, sala TV, sala gier, sala gimnastyczna, świetlica, kawiarenka. Ośrodek posiada bogatą infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę 
nożną, dwa boiska do kometki, boisko do siatkówki plażowej, boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę ręcz-
ną zamiennie na dwa korty tenisowe, wypożyczalnię rowerów, drewniany plac zabaw ze zjazdem linowym, grill, 
miejsce na organizację ogniska, drewniane altany, strzelnicę pneumatyczną, park linowy, ściankę wspinaczkową, 
pole i strzelnicę do paintballa, tor quadowy, tor przeszkód, tor łuczniczy.

PROGRAM ANIMACYJNY: 
SUPER PRZYGODA W SPORTOWEJ OSADZIE (program realizowany 
na wszystkich profilach kolonii):
Zajęcia integracyjne – cykl zabaw i konkurencji integrujących 
uczestników. Zajęcia wspinaczkowe – nauka i doskonalenie techniki 
wspinaczki na ściance wspinaczkowej pod opieką instruktorów. Zaję-
cia w parku linowym. Budowanie wieży – w czasie zabawy uczestnik 
wyposażony w uprząż i kask alpinistyczny z asekuracją instruktora bu-
duje samodzielnie wieżę ze skrzynek po napojach. Rafting – około 
2,5-godzinny spływ pontonami po rzece Warcie – czas spływu uzależ-
niony jest od kondycji uczestników. Basen kryty – 3 wejścia w tur-
nusie. Biwak w warunkach polowych (dla chętnych), każdy uczestnik 
powinien być wyposażony w małe prześcieradło. 

Ponadto, w każdym programie gry terenowe, codziennie poranny jogging, zajęcia na basenie, zabawy integracyj-
ne, wybory Miss i Mistera, super dyskoteki i ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursami i śpiewem.

PROGRAMY:
ARTYSTYCZNY - Zajęcia filmowo-teatralne, taneczne, plastyczne, florystyczne, które zwieńczy prezentacja naby-
tych umiejętności. Rodziców prosimy o spakowanie stroju wieczorowego na Pokaz Mistrzów.
X-SPORT - Igrzyska Olimpijskie Burzenin 2018! W programie treningi z wybranych dyscyplin: siatkówka, koszy-
kówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, zawody pływackie i zabawy w wodzie, aerobic, biegi przełajowe, 
z przeszkodami. Rywalizację zwieńczy Gala Sportowców – bal oraz dekoracja medalistów Igrzysk Olimpijskich.
MILITARNY - Poznanie stopni wojskowych, musztra, apele i wojskowa kontrola czystości. Każdy rekrut otrzyma 
legitymację wojskową – należy zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne. W programie codzienne zajęcia terenowe, biegi 
wytrzymałościowe, tory przeszkód i manewry wojskowe, które zakończy uroczyste rozdanie dyplomów i miano-
wania na stopnie wojskowe.
MUNDIALOWY - Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018! W Programie rozgrywki, analiza taktyki reprezentacji 
i zakłady wyników. Imprezę zakończy wielka, piłkarska feta – bal sportowców na zakończenie kolonii. W ramach 
pakietu piłkarskiego uczestnicy będą korzystać z pełnowymiarowego boiska (2 godz. dziennie).

10 nocy

FAKULTATYWNIE: (dotyczy wszystkich 
programów)
- Termy Uniejów – 2-godzinny pobyt na te-

renie strefy basenowej (70 zł/os.).
- Quady (10 min.) – przejażdżka na spe-

cjalnym torze przygotowanym na terenie 
ośrodka (15 zł/os.).

- Paintball: WARIANT A – GRA (dla dzieci 
powyżej 12. roku życia). Gra na przygo-
towanym polu oraz 100 kulek (25 zł/os.). 
WARIANT B – STRZELANIE na strzelnicy (dla 
dzieci poniżej 12. roku życia). (10 zł/os.).

- Park linowy – dodatkowe przejście po par-
ku linowym (12 zł/os.).

- Strzelnica pneumatyczna – 12 strzałów (6 
zł/os.).

- Tor łuczniczy – 10 strzałów (6 zł/os.).
- Dodatkowe wejście na basen kryty – 45 

min. (10 zł/os.).



RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd autokarem z KATOWIC, lub z Lędzin, przejazd do hotelu OGRODZISKO, obiad, 
zakwaterowanie, kolacja.
2-6 dzień: realizacja programu m.in.: wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu, spe-
cer na Cieńków do „Magicznego drzewa“, przejażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”; spacer do skoczni 
narciarskiej – imienia Adama Małysza, gry i zabawy – zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki 
sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy z nagrodami; gry i zabawy świetlicowe – kalambury, warca-
by, statki, kraje i miasta, wieczór filmowy; ognisko z pieczeniem  kiełbasek; dyskoteka  - na terenie ośrodka. 
7 dzień: wykwaterowanie po śniadaniuczas wolny, gorący posiłek. Wyjazd w drogę powrotną.

PROGRAM ANIMACYJNY: 
W ZACZAROWANEJ KRAINIE 
Zaczarowany świat – zabawa integracyjna z elementami teatralnymi
Cyrk jak z bajki – zabawa integracyjna z elementami występów cyrkowych
Puchar czarnoksiężnika z Krainy OZ – gra terenowa
Lampa Alladyna – konkurs wiedzy o baśniach i bajkach
Bal na zamku Królowej Śniegu – bal przebierańców z zaczarowanej krainy
Wybory najsympatyczniejszej postaci z baśniowego świata
Mam talent – konkurs talentów

 859 zł

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl
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kolonia letnia 6-13 lat      WISŁA

TERMINY: CENA:

WI 1 03. 07. - 09. 07. 859 zł

WI 2 09. 07. - 15. 07. 859 zł

WI 3 15. 07. - 21. 07. 859 zł

WI 4 21. 07. - 27. 07. 859 zł

WI 5 07. 08. - 13. 08. 859 zł

Kotlina Kłodzka  SZCZYTNA

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

kolonie 8-13 lat 
obóz młodzieżowy 14-18 lat i 9-16 lat

TERMIN: S. ODKRYWCY TANIEC
KKŁ 1 28. 07. - 06. 08. 1230 zł 1290 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel „OGRODZISKO” *** położony nad potokiem Malinka, na malowniczym stoku Cieńkowa. 
Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienką. Do dyspozycji uczestników: 
sala wielofunkcyjna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek RELAX z krytym basenem, bilard, tenis stołowy, sala konferencyjna, jadalnia, kawiarnia, świetlica, Wi-Fi – 
w obrębie recepcji. W pobliżu ośrodka przepływa malowniczo wijąca się rzeka - Bystrzyca Dusznicka.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd autokarem, przejazd do Ośrodka RELAX w Szczytnej, zakwaterowanie, kolacja.
2-9 dzień: udział w wycieczkach i realizacja programu m.in.: Złoty Stok - Kopalnia Złota, Kudowa Zdrój - spacer po 
parku zdrojowym, piesza wycieczka do zespołu Błędnych Skał, Kudowa – Czermna, Muzeum Żaby, Duszniki Zdrój 
- zwiedzenie Muzeum Papiernictwa. 
10 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Obiad, pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.

PROGRAM ANIMACYJNY: 
STREFA ODKRYWCY - zajęcia poszukiwaczy Złotego Pociągu: 
• Wycieczka podziemną trasą turystyczną w Kłodzku - elementy, które wprowadzą zwiedzających w klimat XVI, XVII 
i XVIII wiecznego Kłodzka. • Złoto dla Zuchwałych – zabawa integracyjna. • Pociąg Marzeń – zabawa integracyjna 
z elementami zajęć artystycznych z farbami, kredkami plasteliną/modeliną. • Poszukiwacze Zaginionego Skarbu. 
• Gra terenowa. • Tajemnica Zaginionego pociągu – zajęcia edu-
kacyjne, konkurs wiedzy. • Bal dla poszukiwaczy skarbów – bal 
przebierańców, konkurs na najlepszy strój. • Wybory najsympa-
tyczniejszych super poszukiwaczy i super poszukiwaczek przygód. 
Program animacyjny ma charakter fakultatywny i będzie dosto-
sowany do wieku i potrzeb uczestników.

NAUKA TAŃCA POPRZEZ ZABAWĘ - codzienne zajęcia, taniec 
nowoczesny, taniec w parach.

W CENIE:
• transport autokarem turystycznym,
• zakwaterowanie - 6 noclegów,
• wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek,
• ubezpieczenie NNW,
• opieka wychowawców, miejscowa opieka 

medyczna (na telefon),
• wycieczki wg programu, 
• bilety wstępu do Leśnego Parku Niespo-

dzianek.

W CENIE:
• transport autokarem
• zakwaterowanie - 9 noclegów,
• wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka wychowawców, doraźna, miejsco-

wa opieka medyczna, 
• ubezpieczenie NNW 
• wycieczki autokarowe i bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, program anima-
cyjny i sportowo-rekreacyjny lub program 
taneczny.

WISŁA MALINKA położona 7 km od cen-
trum Wisły w spokojnej części miejscowo-
ści. Doskonała baza wypadowa w Beskid 
Śląski. Swą popularność niewątpliwie za-
wdzięcza mistrzowi świata w skokach nar-
ciarskich – Adamowi Małyszowi. Wisła jest 
gospodarzem licznych imprez, m.in. Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej oraz wielu zawo-
dów sportowych.

SZCZYTNA - miejscowość położona u pod-
nóża Gór Stołowych w przepięknej dolinie 
Bystrzycy Dusznickiej. Ze Szczytnej blisko 
jest nie tylko do obu przyległych uzdro-
wisk, Dusznik i Polanicy, ale także do Parku 
Narodowego Gór Stołowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
PRAGA – 95 zł. Konieczny paszport lub dowód osobisty.
ZOO Safari – 75 zł z biletem wstępu. Konieczny paszport lub 
dowód osobisty.

od 1230 zł

9 nocy

6 nocy

M
O

JA
 PIERWSZA

 K
O L O N I A



MURZASICHLE - malownicza osada letni-
skowa położona między Zakopanem, a Bu-
kowiną Tatrzańską. Roztacza się stąd prze-
piękny widok na panoramę Tatr.

od 1099 zł
W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 10 noclegów, 
• wyżywienie 4 razy dziennie,
• suchy prowiant na drogę,
• opieka medyczna, pedagogiczna, ratowni-

ka na basenie, przewodnika tatrzańskiego,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• realizacja programu wg opisu,
• 3 wycieczki do Zakopanego, 
• wycieczki górskie z przewodnikiem  

tatrzańskim, 
• 2 razy wyjście na baseny termalne,
• dodatkowo w turnusie I i III realizacja gry 

scenariuszowej Odkrywca.

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• atrakcji fakultatywnych.

Atrakcje fakultatywne:
• Rafting pontonami Przełomem Dunajca 

– 100 zł,
• Pakiet Przygoda na Gubałówce (Zorbing, 

paintball, atrakcje na wysokości) – dopłata 
150 zł.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat w stylu zakopiańskim Danka/Hawran/Tatrzańska Grań położony jest w Murzasichlu. W pobliżu 
znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. Do dyspozycji teren do zabaw, sala na dyskoteki, sala bilardowa, stół 
do ping – ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, bar i stołówka. Uczestnicy zakwaterowani są w pok. 2-6 os. z 
pełnym węzłem sanitarnym.

WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do Murzasichla, za-
kwaterowanie, obiad, odpoczynek i spacer, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: 3 wycieczki do Zakopanego (zwie-
dzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka) wycieczki górskie 
z przewodnikiem tatrzańskim (Morskie Oko i Czarny Staw, Dolina Kościeli-
ska, Chochołów), 2 razy wyjście na baseny termalne, gry i konkursy sporto-
we, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, gra scenariuszowa Odkrywca.
12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, 
przejazd do domu.
Odkrywca - Gra Scenariuszowa - Twój zespół ma do rozwiązania zagadki 
związanej z zaginięciem Złotej Ciupagi! Gra scenariuszowa pełna pułapek 
i tajemnic.

PROGRAMY TEMATYCZNE:
PROGRAM GÓRSKI - dla miłośników przyrody i niezapomnianych tatrzańskich widoków. W programie 4 wyjścia 
na górskie wędrówki z przewodnikiem (łatwe i średnio trudne szlaki) 

PROGRAM TANECZNY - wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu. Codzienne 
treningi z rozgrzewką, nauką prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie. 

PROGRAM PLASTYCZNY - dla wszystkich małych twórców z artystyczną duszą. W programie m. innymi: warsz-
taty malowania na szkle, tworzenie figurek z gipsu, metoda decoupage, tworzenie biżuterii z filcu, masy solnej itp.

PROGRAM PAINBALLOWY - podczas obozu poznamy tajniki odmian paintballa, gra w terenie z wykorzystaniem 
kryjówek, gry scenariuszowe. (Możliwość dokupienia dodatkowych kulek: 100 szt – 15 zł, 500 szt. - 60 zł.)

Programy tematyczne realizo-
wane są przy min. 10 osobach.

Pensjonat Danka
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CAMP ZAKOPANE  MURZASICHLE  kolonia  9-13  i  14-18 lat 

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2017
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

strefa Camp
•   naszym celem jest stworzenie miejsc gdzie 

będzie dużo się działo i będziecie mogli 

poznać różnych fajnych ludzi z całej Polski

•   opieka animatorów

•   ciekawe zajęcia

•   obiekty z dobrą infrastrukturą

•   codzienne relacje i zdjęcia na FB

TERMINY: PROGRAM 
REKREACYJNY

PROGRAM 
GÓRSKI

PROGRAM 
TANECZ./PLAST.

PROGRAM 
PAINTBALL.

ZMC 1 27. 06. – 07. 07. 1099 zł --- 1159 zł 1349 zł
ZMC 2 05. 07. – 15. 07. 1099 zł 1199 z 1159 zł 1349 zł
ZMC 3 07. 07. – 17. 07. 1099 zł 1199 z 1159 zł 1349 zł
ZMC 4 17. 07. – 27. 07. 1099 zł 1199 zł 1159 zł 1349 zł

Zdobywaj szczyty !

10 nocy



  Bajeczna zabawa
ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Tatry/Hawran/Zbójnik/Tatrzańska Grań, położony jest w Murzasichlu, 6 km od Zakopanego. W po-
bliżu znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. Pensjonat utrzymany jest w pięknym stylu zakopiańskim. Do 
dyspozycji dzieci jest teren do zabaw, sala w której można organizować dyskoteki, sala bilardowa,  stół do ping – 
ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, bar i stołówka. Uczestnicy koloni zakwaterowani są w pokojach 2-6 osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym. 

SKRÓCONY PROGRAM:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd do Murzasichla, zakwaterowanie, obiad, odpoczynek 
i spacer, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu - 3 wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupów-
ki, Jaszczurówka), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim (Morskie Oko i Czarny Staw, Dolina Kościeliska, 
Chochołów), 2 razy wyjście na baseny termalne, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, 
gra scenariuszowa Odkrywca w turnusie.
12 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do domu.

PROGRAM KOLONII:
Animacje pt. ”Bajkowy zawrót głowy” czyli codziennie inne zajęcia tematyczne związane z ulubionymi bajka-
mi naszych najmłodszych. np.:
• Olimpiada na Wesoło i dzień tańca w rytm Madagaskaru.
• Dzień Małego Chemika z Minionkami podczas, którego dzieci zrobią „mały wulkan”, „teczę kolorów” i wiele 
innych eksperymentów fizycznych i chemicznych (oczywiście całkowicie bezpiecznych).
• Zajęcia plastyczne i artystyczne w Krainie Lodu (np. konkurs na najładniejszą górską kartkę pocztową, przygo-
towanie masek na bal przebierańców), a wieczorem Bal Przebierańców razem z Elzą.
• Leśne podchody i rozwiązywanie detektywistycznych zagadek ze Scooby Doo, a wieczorem ognisko z piecze-
niem kiełbasek.
• Dzień niespodzianki z Fineaszem i Ferbem – ciekawe jaki wynalazek wymyslili tym razem?
• Wycieczka do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka).
• Wycieczka do Doliny Kościeliskiej.
Podczas kolonii mogą też zostać wykorzystane motywy z innych (oczywiście tych mądrych) bajek, które aku-
rat są popularne wśród naszych najmłodszych kolonistów. Nasi animatorzy gwarantują dobrą zabawę, worek 
dobrych pomysłów oraz liczne zajęcia sportowe, plastyczne, konkursy związane z bajkami, bal przebierańców, 
ognisko, wycieczki po okolicy oraz wieczorne projekcje 
ulubionych filmów.

PROGRAM KULINARNY - Zostań szefem kuchni i po-
znaj tajniki gotowania, odkryj kulinarny talent. Łączenie 
smaków i zapachów, kompozycje na talerzu, konkurs na 
najbardziej nietypową jadalną potrawę.

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 6 noclegów, 
• wyżywienie 4 razy dziennie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, ratownika na basenie, opieka me-
dyczna, przewodnik tatrzański,

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• realizacja programu kolonii wg opisu: zaję-

cia i zawody sportowo rekreacyjne, zajęcia 
plastyczne, ogniska, dyskoteka i bal prze-
bierańców, konkursy z nagrodami, atrak-
cyjny program animacyjny dostosowany 
dla dzieci w wieku 6-10 lat  pt. Bajkowy 
zawrót głowy,

• wycieczka  do Zakopanego – zwiedzanie 
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczu-
rówka,

• wycieczka górska Doliną Kościeliską,
• wycieczki piesze po okolicy z przewodni-

kiem tatrzańskim.

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
• 1 wejścia na termy +50 zł,
• programu kulinarnego.

od 899 zł
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kolonia letnia  6-10 lat  MURZASICHLE  ZAKOPANE
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Zdobywaj szczyty !

  Pensjonat Hawran

TERMINY: PROGRAM 
REKREACYJNY

PROGRAM 
KULINARNY

ZM 1 29. 06. – 05. 07. 899 zł 999 zł
ZM 2 02. 07. – 08. 07. 899 zł 999 zł
ZM 3 08. 07. – 14. 07. 899 zł 999 zł
ZM 4 14. 07. – 20. 07. 899 zł 999 zł
ZM 5 20. 07. – 26. 07. 899 zł 999 zł

6 nocy



SREBRNA GÓRA - malowniczo położona 
miejscowość turystyczna u wlotu do Ko-
tliny Kłodzkiej, dawniej zwana “Perłą Gór 
Sowich”.

od 1498 zł

W CENIE:
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynko-

wym w Srebrnej Górze w pokojach 3-6 os. 
z łazienkami, 

• 3 posiłki dziennie + podwieczorek (pierw-
szego dnia zaczynamy obiadem, ostatnie-
go dnia kończymy śniadaniem + prowiant 
na drogę), 

• wybrany program kolonii.

CENA NIE ZAWIERA:
• transportu – szczegółowe informacje  

na temat cen przejazdu i rozkład jazdy  
dostępne są na naszej stronie  
www.indexpolska.com.pl

ZAKWATEROWANIE: 
D.W. CENTRUM TURYSTYKI NIEKONWENCJONALNEJ, to 50 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 osobowych 
z łazienkami. Do dyspozycji gości oddajemy 100-metrową, przestronną salę z tarasem i przeszkloną ścianą – pa-
noramicznym widokiem na Góry Bardzkie, w której organizujemy zajęcia warsztatowe, zajęcia świetlicowe, 
projekcje filmów, gry świetlicowe.

PROGRAMY TEMATYCZNE:
PROGRAM „PRZYGODA” - Zjazdy na linach, bezpieczna, a jedno-
cześnie emocjonująca zabawa, zjazd z 30 – metrowego wiaduktu, za-
jęcia prowadzone przez przeszkoloną kadrę na atestowanym sprzęcie. 
Wspinaczka na sztuczną ściankę, wspinaczkowe ABC, zjazdy kolejką 
tyrolską, strzelanie z łuku, konkurs strzelecki, wyprawa szlakiem daw-
nych kopalni srebra, jazda konna, zajęcia ceramiczne, gry, zabawy w 
grupie, zajęcia plastyczne, stare dobre „planszówki”, filmy. 2 wieczory z 
ZUMBĄ dla chętnych.
Dodatkowo: zwiedzanie Fortu Donjon, blok zabaw integracyjnych oparty 
na współpracy, grach i zadaniach zespołowo – teambuldingowych. ORIEN-
TERING - poznajemy zasady posługiwania się kompasem i mapą. POSZU-
KIWANIE RUDY SREBRA - wydobycie grudek rudy przy Sztolni Fryderyka II. 
Wyprawa na Fort Chochoł Wielki i Mały, turniej mini golfa.

OBÓZ KONNY - w programie 2,5-3 godz. zajęć dziennie obejmujących au-
torski program wszechstronnej nauki jazdy. W pierwszym dniu poznajemy konie i teren. Jazdy konne w wymiarze 
1 godziny lekcyjnej dziennie zaczynamy od drugiego dnia kolonii. Czas spędzony na ujeżdżalni poświęcimy na: 
podstawową obsługę koni, solidne podstawy wyszkolenia jeźdźca, dla zaawansowanych tereny i skoki, podsta-
wy woltyżerki i jazda na oklep, wstęp do jeździectwa naturalnego, nauka jazdy na ogłowiu bezwędzidłowym, na 
halterze, gry szukanie podkowy, tor przeszkód z końmi, rzut podkową, wędrówka konna w terenie górskim na 
zakończenie turnusu. 

SILVER ADVENTURE + PROGRAM PRZYGODA W SREBRNEJ GÓRZE - Turnus dla zdobywców i podróżników. 
Program obejmuje 2 dni wyjazdowe: 
1. Zdobywanie Wielkiej Sowy, Kompleks Rie-
se - zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka 
z przewodnikiem. 
2. Ski – raft - spływ pontonowy Nysą Kłodzką. 
Wyprawa pięcioma meandrami, przecinają-
cymi góry Bardzkie. 
3. Poznajemy zasady posługiwania się kom-
pasem i mapą.

Programy tematyczne realizowane są przy min. 10 osobach.

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

SREBRNA GÓRA    KOLONIE PRZYGODY!!  kolonie letnie • 9-16 lat    

TERMINY: PROGRAM 
PRZYGODA 

OBÓZ 
KONNY

SILVER  
ADVENTURE

SG 1 23. 06. – 03. 07. 1498 zł 1898 zł 1698 zł
SG 2 04. 07. – 14. 07. 1498 zł --- ---
SG 3 15. 07. – 25. 07. 1498 zł 1898 zł ---
SG 4 26. 07. – 05. 08. 1498 zł 1898 zł ---
SG 5 06. 08. – 16. 08. 1498 zł 1898 zł ---

Dla koniarzy

Podniebny szpagat

Rękodzielnicze cudeńka

Adrenalina !

10 nocy
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  SZKLARSKA PORĘBAkolonie 7-14 lat 
obóz młodzieżowy 14-18 lat

TERMINY: P.  „Pory Roku” CENA:
SZP 1 25. 06. - 06. 07. 1520 zł

SZP 2 07. 07. - 18. 07. 1520 zł

SZP 3 19. 07. - 30. 07. 1520 zł

SZP 4 31. 07. - 11. 08. 1520 zł

SZP 5 12. 08. - 23. 08. 1520 zł

TERMINY: OW „Halny” CENA:
SZP 1 25. 06. - 06. 07. 1650 zł

SZP 2 06. 07. - 17. 07. 1650 zł

SZP 3 18. 07. - 29. 07. 1650 zł

SZP 4 30. 07. - 10. 08. 1650 zł

SZP 5 11. 08. - 22. 08. 1650 zł

od 1520 zł

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie, 
• wyżywienie 4 dziennie (w tym podwieczo-

rek) + suchy prowiant, 
• opieka kadry pedagogicznej i medycznej,
• program, 
• ubezpieczenie NNW, 
• TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu z poszczególnych 

miast, 
• obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów 

wstępu 900 koron czeskich, 
• opłat za wycieczki fakultatywne, 
• kaucji 25 zł płatnej w pensjonacie.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „Pory Roku” w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada  pokoje 2,3,4-os. z łazienkami lub typu studio 2+2, 
2+3, 2+4 z łazienkami, każdy z TV i telefonem. Do dyspozycji: stołówka, świetlica z TV, tenis stołowy, bilard, piłka-
rzyki, siłownia; lub OW „Halny” położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada komfortowo urządzone pokoje 2 
,3, 4-os. z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy z TV, balkonem oraz wi-fi. Obiekt z dużą działką, 
boiskiem, salą dyskotekową, stołówką, miejscem na ognisko, placem zabaw i salą do ćwiczeń.

W PROGRAMIE: 
Wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudo-
wy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac Prezydencki, 
Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Dro-
ga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe Miasto. 
Wycieczka autokarowa do Liberca oraz wizyta w Parku Nauki 
i Zabawy - iQlandia w trakcie przejazdu zwiedzanie Harracho-
va. Wycieczka do Skalnego Miasta. Karkonosze AVENTURA 
– czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi. Wizyta w 
Parku Rozrywki Esplanada. Zajęcia w Karkonoskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Projekt Arado – zaginione laborato-
rium Hitlera. Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”. Zwie-
dzanie Huty Szkła, Muzeum Energetyki oraz wycieczki piesze, 
zajęcia sportowe, dyskoteki, ogniska.

SZKLARSKA  PORĘBA  - miejscowość poło-
żona w malowniczej dolinie rzeki Kamien-
nej, u podnóża Szrenicy w legendarnej 
krainie ducha Gór – Karkonosza. 

FAKULTATYWNIE: 
1. wycieczka do Karpacza (Park Wodny Tropikana, Retro Mu-
zeum Konsol Gier Video), 2. wycieczka autokarowa do Czech – 
„Ścieżka Koronami Drzew”, 3. wycieczka do DREZNA, 4. wyciecz-
ka do CZESKIEGO RAJU, 5. wizyta w Parku Linowym „Trollandia”.

UWAGA! Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny pasz-
port lub dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną.

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

od 1448 zł

ZAKWATEROWANIE: 
SELMENT RESORT znajduje się w spokojnej okolicy nad brzegiem j. Selmęt Wielki, ok. 5 km od Ełku. Pok. 2-4 os. 
typu studio z łazienką i WC. Do dyspozycji - recepcja, restauracja, gabinet lekarski, stół do ping ponga, piłkarzyki, 
bilard (odpłatnie) sala dyskotekowa, zadaszone miejsce na ognisko, 3 sale dydaktyczne. Boiska sportowe - piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka; sauna, siłownia.

PROGRAMY TEMATYCZNE - AKTYWNE LATO POD GWIAZDAMI:
PROGRAM „MAZURY CUD NATURY”: zajęcia taneczne pod okiem instruktora tańca - Zumba, Hip-Hop, strzelanie 
z łuków, piesze wycieczki, Nordic Walking, Neptunalia – chrzest wodny. Turniej piłki nożnej, plażowej i koszykowej 
i inne.
PROGRAM PIRACI Z MAZUR: spływ kajakowy rzeką Ełk. Rekreacyjne pływanie po jeziorze żaglówką ze sterni-
kiem. Strzelectwo - strzelanie z łuków, broni pneumatycznej. Paintball. Gra terenowa - z nauką posługiwania się 
kompasem, mapą GPS. Zajęcia na ściance wspinaczkowej. Park linowy – wyjazd do Ełku. Piesze wycieczki po lesie.
PROGRAM MAZURSKI OBÓZ KONNY: 6 godz. jazdy konnej. Loża dla początkujących, jazda na padoku, dosko-
nalenie jazdy konnej. Zajęcia w stajni pod okiem instruktora - nauka siodłania konia, pielęgnacja i opieka nad 
koniem, zasady bezpieczeństwa - na zakończenie każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.

W każdym programie wycieczka autokarowa do Augustowa – z przewodnikiem i biletami wstępu; w programie 
rejs gondolami po Dolinie Rospudy, zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego i portu w Augustowie oraz wy-
cieczka autokarowa do Ełku, zwiedzanie miasta, 
pobyt w AQUA PARKU. Dodatkowo rowerki wod-
ne, kajaki, plażowanie, przesze wycieczki, roz-
grywki sportowe, konkursy, karaoke, dyskoteki, 
bal przebierańców. Kino pod gwiazdami.

W CENIE:
• transport autokarem,
• zakwaterowanie 11 noclegów,
• wyżywienie 4 posiłki dziennie,
• suchy prowiant w drogę powrotną,
• opieka kadry pedagogicznej, opieka me-

dyczna - pielęgniarka w ośrodku całodobo-
wo, lekarz stosownie do potrzeb,

• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program wg opisu,
• wycieczka do Augustowa, do Ełku,
• sprzęt sportowy.
CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• dopłat do transportu,
• fakultetów.

SZELIGI - to wypoczynkowa miejscowość 
k/Ełku, największego mazurskiego miasta, 
które uważane jest za serce Mazur i stolicę 
mazurskich imprez. Położone są nad spo-
kojnym jeziorem Selmęt Wielki, w otocze-
niu zieleni wielowiekowych drzew.

TERMINY: CUD NAT.: PIRACI: O. KONNY:
MS 1 29. 06. - 10. 07. 1448 zł 1498 zł 1668 zł
MS 2 11. 07. - 22. 07. 1448 zł 1498 zł 1668 zł
MS 3 23. 07. - 03. 08. 1448 zł 1498 zł 1668 zł

11 nocy



ZAKWATEROWANIE: 
Hotel FAMILYCLUB HOTEL**** & APARTMANOK położony w centrum w pobliżu kąpieliska termalnego. Zakwa-
terowanie w pokojach 3 i 4 os. z łazienkami, klimatyzacją, TV, radiem i lodówką. Do dyspozycji taras do opalania, 
basen do pływania i basen leczniczy. 

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat SLANICA Pensjonat położony na prawym brzegu Jeziora Oraw-
skiego, 150 m od plaży. Pokoje typu studio (2+2, 2+3, 3+4) z łazienkami (WC, 
prysznic, umywalka). Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: restaura-
cja, kawiarnia, siłownia, sauna, miejsce na grilla, świetlica, kort tenisowy (płatny 
dodatkowo), tenis stołowy, sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, koszyków-
ki i siatkówki, wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

HAJDUSZOBOSZLO - światowej sławy, wę-
gierskie kąpielisko położone na ponad 30 
ha pow. Obejmuje 13 basenów z mnóstwem 
atrakcji. Wśród nich baseny ze sztucznymi 
falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną 
rzeką itp.

Jezioro Orawskie, Slanicka Osada - to teren 
rekreacyjny znajdujący się w leśnym otocze-
niu gór Magury Orawskiej, która wchodzi w 
skład chronionego obszaru Górna Orawa 
nad Jeziorem Orawskim. Niedaleko znaj-
dują się góry Zachodnie Tatry - Rohacze i 
Beskidy Orawskie. Są to tereny szczególnie 
atrakcyjne do aktywnego wypoczynku.

od 1699 zł

od 1540 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację.
2 dzień: przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do ośrodka w godzi-
nach południowych, zakwaterowanie od godz. 14.00, obiad, zapoznanie 
z okolicą, kolacja, nocleg.
3-9 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo - plażowanie i kąpie-
le w basenach (3 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, 
rozgrywki sportowe m.in. piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stoło-
wego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wę-
drówki, dyskoteki; udział w imprezach organizowanych przez kurort (fe-
styny, koncerty, pikniki); wycieczki fakultatywne - Eger około 7000 HUF, 
Budapeszt około 8000 HUF, 1 wejście do Aqua Park plażowy baseny od-
kryte około 2300 HUF, 1 wejście do Aqua Parku z całodziennym biletem 
na zjeżdżalnie około 5300 HUF.
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 8.00. Pobranie su-
chego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną.
11 dzień: powrót do Polski w godzinach nocnych.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
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 wypoczynku, m.in.: zajęcia tematyczne prowa-
dzone przez instruktorów. Wycieczki autokarowe: do Doliny Demianowskiej, wy-
jazd na Chopok, zwiedzanie Jaskini Wolności oraz wycieczki na baseny termalne 
do Beszenovej i TATRALANDII, wycieczka do zamku Oravski Podzamok.
11 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagaży. W godzinach po-
południowych wyjazd w drogę powrotną.
PROGRAM SPORTOWY - liczne i urozmaicone zajęcia sportowe: • poranna roz-
grzewka: biegi, spacery, rozgrzewki w parach i indywidual-
ne, zabawy rozbudzające, • elementy zajęć fitness i zajęcia 
przy muzyce, • gry drużynowe, mecze o puchar Indexu: 
siatkówka, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, • zajęcia 
ze wzmacnianiem głównych partii mięśni, • treningi ob-
wodowe – stacje, czyli zestawy ćwiczeń przy muzyce, • gry 
i zabawy sportowe, • na koniec dnia stretching, ćwiczenia 
wyciszające i uspakajające organizm.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Eger ok. 7000 HUF, 
Budapeszt ok. 8000 HUF, 
1 wejście do Aqua Park plażowy baseny odkryte ok. 
2300 HUF, 
1 wejście do Aqua Parku z całodziennym biletem na 
zjeżdżalnie ok. 5300 HUF. 
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WĘGRY  HAJDUSZOBOSZLO  obóz młodzieżowy 12-18 lat

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

TERMINY: CENA
HH 1 30. 06. - 09. 07. 1699 zł
HH 2 08. 07. - 17. 07. 1699 zł
HH 3 16. 07. - 25. 07. 1699 zł
HH 4 24. 07. - 02. 08. 1699 zł
HH 5 01. 08. - 10. 08. 1699 zł

W CENIE:
• transport autokarem,
• 8 noclegów,
• wyżywienie 3 x dziennie, 
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, węgierska opieka medyczna, 
• ubezpieczenie NNW, KL i bagaż, 
• 3 całodzienne bilety na kąpielisko, 
• składka na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych, 
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €.

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 10 noclegów w Pensjonacie „Slanica”,
• wyżywienie FB - 3 posiłki dziennie, 
• opieka kadry pedagogicznej, pilota podczas 

przejazdu, słowacka opieka medyczna,
• ubezpieczenie KL i NNW, 
• atrakcyjny program pobytu, 
• 4 wejścia na baseny termalne, 
• wycieczki do Doliny Demianowskiej,  

Chopok, Oravski Podzamok,
• korzystanie z infrastruktury ośrodka.
CENA NIE ZAWIERA:
• kwotę 25 € na bilety wstępu (obowiązk.),
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

+
-

8 nocy

10 nocy

Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00, wykwaterowanie ok. godz. 08.00. Turnus rozpoczyna się obiadem a koń-
czy śniadaniem + suchy prowiant. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Proponujemy zabrać ze sobą około 5.000 HUF kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki.

  Baseny termalne !

TERMINY: REKREACYJNY SPORTOWY

SL 1 05. 07. - 15. 07. 1540 zł 1640 zł

SL 2 15. 07. - 25. 07. 1540 zł 1640 zł
Programy tematyczne będą realizowane przy min. 10 osobach.

Pelna oferta, opisy proramow i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl
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wiek: 12-14, 15-18 lat  BRIGHTON - obóz językowy  ANGLIA

W CENIE:
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV) + przeprawa promem,
• zakwaterowanie w angielskich rodzinach – 

2 lub 3 osoby w rodzinie,
• pełne wyżywienie – 7 śniadań, lunchy i 

obiadokolacji,
• opieka wykwalifikowanych opiekunów oraz 

pilota, nauczycieli języka angielskiego,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
• składka na TFG,
• 12 lekcji języka angielskiego z naciskiem 

na konwersację (małe grupy),
• zajęcia dydaktyczne z użyciem języka an-

gielskiego,
• wycieczki: Brighton, Portsmouth, Winche-

ster, Londyn oraz Canterbury.

CENA NIE ZAWIERA:
• dodatkowo płatne wejściówki do zabytków, 

dyskoteka, kręgle i basen (ok. 80 GBP),
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

ZAKWATEROWANIE: 
Zakwaterowanie w angielskich rodzinach – 2 lub 3 osoby w rodzinie.

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd w godzinach rannych. Nocny przejazd przez Niemcy, Ho-
landię 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). Przyjazd do Worthing, 
niedaleko Brighton, powitanie z rodzinami, wspólna obiadokolacja i wieczór.
3 dzień: śniadanie. Przejście na zajęcia lekcyjne Test kwalifikacyjny, podział na grupy wg poziomu zaawansowania. 
Zajęcia lekcyjne – 1,5h. Spotkanie z opiekunami, zadanie i omówienie projektu do przeprowadzenia przez uczest-
ników kursu w centrum miasta Worthing. Obiadokolacja w rodzinach, wieczór w rodzinach, czas na odpoczynek.
4 dzień: śniadanie + prowiant – wyjazd do Winchester. Obiadokolacja u rodzin. Wieczór w rodzinach, czas na 
odpoczynek.
5 dzień: śniadanie. Przejście na zajęcia lekcyjne. Zajęcia językowe – 4h lekcyjne, spotkanie z opiekunami, przejazd 
i wspólne zwiedzanie Brighton – Royal Pavilion, Oceanarium, molo i plaża. Wieczorem powrót do Worthing, obia-
dokolacja w rodzinach. 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 szlakiem najsłynniejszych zabytków w Londynie: Houses of Parliament – Big Ben, Westminster Abbey, 10 
Downing Street, lunch w St James’s Park, przejście pod Buckingham Palace, Piccadilly 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. Przejście na zajęcia lekcyjne. Zajęcia językowe – 4h 
lekcyjne. Zakończenie kursu i wręczenie świadectw ukończenia oraz na-
gród dla najpilniejszych uczniów. Spotkanie z opiekunami – przejście do 
parku, prezentacja projektów oraz wyników badań przeprowadzonych 
przez uczniów. Wręczenie nagród za najlepiej przygotowany projekt. Wyj-
ście na kręgle (płatne indywidualnie ok. 4 GBP), wyjście na basen (płatny 
indywidualnie ok. 2,60 GBP) Obiadokolacja w rodzinach, wieczór w rodzi-
nach, czas na odpoczynek.
8 dzień: śniadanie. 8:00 – wyjazd do Portsmouth (zwiedzanie miasta). Po-
wrót do Worthing. Obiadokolacja w rodzinach. Dyskoteka międzynarodo-
wa (cena ok. 4 GBP).
9 dzień: śniadanie. Pobranie prowiantu. Zbiórka. Czas na zakupy w Brigh-
ton, możliwość udziału we Mszy św., wyjazd do Polski, przeprawa promowa 
Dover – Callais.
10 dzień: przejazd do Polski przez Francje, Niemcy, przerwa na śniadanie 
(płatne indywidualnie). Powrót do Polski.

BRIGHTON to najchętniej odwiedzany 
kurort nadmorski w Wielkiej Brytanii, cie-
szący się niezmienna popularnością przez 
okrągły rok. Miasto, położone w odległości 
zaledwie jednej godziny jazdy pociągiem 
od Londynu, pośród pięknych okolic hrab-
stwa Sussex.

 2190 zł

TERMINY: CENA:

AB 1 08. 07. - 17. 07. 2190 zł

AB 2 15. 07. - 24. 07. 2190 zł

AB 3 22. 07. - 31. 07. 2190 zł

Na zajęciach

7 nocy

  Baseny termalne !



  W cenie    Jeziora Plitvickie !

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „CIK” leży ok. 300 m od morza i ok. 500 m od centrum Pagu. 
Zakwaterowanie w pok. 2-3 os. lub apartamentach 4-5 os. z łazienkami. 
Niektóre pokoje wyposażone są w łóżka piętrowe. 

od 1460 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitvickich. Przyjazd do 
hotelu w godzinach południowych, lunch, zakwaterowanie, aklima-
tyzacja.
3-8/10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Odwie-
dzicie też słynną plażę Zrce nazywą chorwacką Ibizą, gdzie będzie 
możliwość zabawy w najlepszych plażowych kubach w Chorwacji: Aqu-
arius Zrce Beach, Papaya Club, Kalypso Zrce, Euphoria Club. - to po pro-
stu najlepsze kluby i imprezy w Chorwacji - świetna muzyka i znani DJ! 
Oprócz klubów, imprezy i muzyki jest też mnóstwo innych atrakcji np.: 
skoki na bungee, narty wodne, wakeboard, piłka plażowa, banan wodny 
i wiele innych.
9/11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w kierunku kraju (podczas postojów posiłki płatne we własnym 
zakresie).
10/12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację, przyjazd do Polski wg 
rozkładu.
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CHORWACJA  PAG  obóz młodzieżowy 12-18 lat

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

CHORWACJA MAKARSKA obóz młodzieżowy 12-18 lat

CHORWACKA IBIZA!

TERMINY: CENA:

CHM 1 27. 06. - 08. 07. 1790 zł

CHM 2 06. 07. - 17. 07. 1790 zł

CHM 3 15. 07. - 26. 07. 1790 zł

CHM 4 24. 07. - 04. 08. 1790 zł

CHM 5 02. 08. - 13. 08. 1790 zł

CHM 6 20. 08. - 31. 08. 1790 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem, 
• 7/9 noclegów w pokojach, 
• 3 posiłki dziennie, 
• taksa klimatyczna,
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka pilota i rezydenta, kierownika obo-
zu, miejscowa opieka medyczna,

• realizacja programu obozu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• wycieczka do Parku Narodowego Jezior 

Plitvickich, 
• składka na Fundusz Gwarancyjny. 

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 15 €, 
• biletu wstępu na teren Parku Narodowego 

Plitvice (ok. 20 €),
• wycieczek fakultatywnych,
• biletu wstępu na dyskoteki. Przy łączeniu turnusów rabat w wysokości 300 zł

7/9 nocy

9 nocy

TERMINY: IL. 
NOCL. CENA:

CP 1 30. 06. – 11. 07. 9 1700 zł 
CP 2 09. 07. – 20. 07. 9 1700 zł 
CP 3 18. 07. – 29. 07. 9 1700 zł 
CP 4 27. 07. – 05. 08. 7 1460 zł 
CP 5 03. 08. – 12. 08. 7 1460 zł 
CP 6 10. 08. – 19. 08. 7 1460 zł 
CP 7 17. 08. – 26. 08. 7 1460 zł 

ZAKWATEROWANIE: 
Kameralny pensjonat Róża/David/Dalma ***, położony w willowej części Makarskiej lub inny o podobnym stan-
dardzie, około 450 m od plaży. Zakwaterowanie w pok. 2-5 os., ładnie umeblowanych, każdy z łazienką i balkonem. 
Klimatyzacja dostępna w każdym pokoju na życzenie - dodatkowo płatna 50 EUR/turnus/pokój. Sklepy, stragany, 
kawiarnie w odległości ok. 300 m. Odległość od restauracji ok. 70 m. 

MAKARSKA wyobrażasz sobie góry i morze 
w jednym miejscu? Do tego niezawodne 
słońce i młodzi ludzie z całego świata... To 
właśnie Riviera Makarska! 

od 1790 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd przez 
Czechy, Słowację, Węgry.
2 dzień: przyjazd do Makarskiej około południa, zakwaterowanie grupy. 
Spotkanie organizacyjne z rezydentem i kadrą. Kolacja. Spacer promena-
dą na starówkę i deptakiem wzdłuż plaży.
3-10 dzień: Wypoczynek na plażach Riwiery Makarskiej. Udział w za-
jęciach sportowych, wycieczkach i animacjach, zabawy integracyjne, 
konkursy z nagrodami, wycieczka do najpiękniejszego miasta regionu 
Dubrownika, wspólne wyjścia na dyskoteki, Możliwość korzystania z wy-
cieczek fakultatywnych.

11 dzień: wykwaterowanie. Czas wol-
ny - ostatni spacer nad Adriatykiem, 
czas na zakupy pamiątek i pożegnanie z 
Chorwacją. Obiad. Wyjazd powrotny do 
Polski. Przejazd przez Chorwację, Węgry, 
Słowację.
12 dzień: przyjazd do Polski wg rozkładu.

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów,
• wyżywienie 3 posiłki dzinnie + woda do 

posiłków, suchy prowiant na drogę,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejsco-
wa opieka medyczna,

• ubezpiecznie KL, NNW, bagaż
• składka na TFG,
• wycieczka do Dubrownika,
• program wg opisu.
CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 20 EUR/os., 
• taksy klimatycznej – 10 EUR/os,.
• wycieczek fakultatywnych,
• biletów wstępu do zwiedzanych  

obiektów.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
BIOKOVO  - Cena - 35 €/os.
PERŁY HERCEGOWINY - IMOTSKI, MOSTAR I WODO-
SPADY KRAVICA  - 30 €/os.
RAFTING - Cena - 35 €/os.
REJS STATKIEM  - Cena - 30 €/os.
SPLIT,TROGIR  - Cena - 35 €/os.

300 m 16+

W cenie wycieczka  
           do Dubrovnika !

450 m



Pensjonat Ana
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Riwiera Makarska  DRVENIK  CHORWACJAobóz młodzież.  
12-18 lat

 1760 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem  

(barek, wc, klimatyzacja, TV), 
• 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych  

z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie,obiad,  

kolacja), napoje dodatkowo płatne,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, pilota i rezydenta, miejscowa  
opieka medyczna,

• opłata na Fundusz Gwarancyjny 10 zł,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż,
• realizacja programu obozu: program  

Wodna Przygoda, 
• w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru. 

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 15 € (pobierana podczas 

drogi i zwracana w ostatnim dniu),
• taksy klimatycznej – 10 €,
• opłaty za przewodnika miejskiego  

w Trogirze 5 € (obowiązkowe),
• wycieczek fakultatywnych.

ZAKWATEROWANIE: 
KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** - wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położonych 200 metrów od 
morza. Pokoje są 2–5 os., w większości z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! Do dyspozycji 
jest wewnętrzny basen, boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz sala 
świetlicowa.
Pensjonat Ana **/*** - położony jest 300 metrów od morza. Klimatyzowane pokoje 2-4 os. z łazienkami oraz bal-
kon. Widok w kierunku morza lub w kierunku gór. Niedaleko sklep spożywczy, restauracja i bar.

PROGRAM OBOZU WODNA PRZYGODA: 
• Rozgrzewka na sucho - rozgrzewka może mieć różny charakter, a także składać się 

z różnych zestawów ćwiczeń. Instruktorzy przed każdym wejściem do wody prowa-
dzić będą przyjemne ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwości uczestników.

• Style pływackie i zawody pływackie - nauka i doskonalenie pływania różnymi 
stylami (w zależności od poziomu zaawansowania): grzbietowy, kraul, klasyczny i 
motylkowy. Nie zabraknie również zawodów pływackich i nagród dla najlepszych!

• Gry i zabawy w wodzie - piłka wodna, water polo, zdobywanie tratwy, aqu-
aaerobic i inne gry wodne – to wszystko, co pomoże nam w doskonaleniu 
zdolności motorycznych przy okazji dobrej zabawy. 

• Nauka nurkowania swobodnego - snorkelingu - podstawy teorii nurkowa-
nia, nauka nurkowania w sprzęcie ABC (maska, fajka, płetwy), wydmuchi-
wanie maski oraz nauka zakładania sprzętu pod wodą, podwodny tor prze-
szkód, komunikowanie się pod wodą.

• Elementy ratownictwa wodnego - sposoby utrzymywania się na powierzch-
ni wody i pozycje w przypadku kurczy mięśni. Podstawy i sposoby holowania 
w wodzie, sposoby bezpiecznego wejścia do wody, pierwsza pomoc niezbędna  
w ratownictwie wodnym, symulowane akcje ratunkowe.

• Zajęcia kondycyjne  - uczestnicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki, 
treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągających) oraz 
podstawy stosowania odnowy biologicznej. Dla chętnych również zajęcia 
z crossfitu i stretchingu.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godz. południowych, obiad, zakwaterowanie. 
3-10 dzień: program pobytu - realizacja programu Wodna Przygoda (dla 
chętnych - warto zabrać własne: maskę, fajkę i płetwy), plażowanie, zajęcia 
sportowe, gry i konkursy, zabawy integracyjne, imprezy tematyczne, wy-
cieczki po okolicy, wycieczki fakultatywne.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. W drodze powrotnej wycieczka do 
Trogiru.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację, przyjazd do Polski wg rozkładu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
DUBROWNIK – Cena:  40 €
SPLIT+OMIŚ –  Cena: 30 €
RAFTING NA RZECE CETINA – Cena: 30 €
REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA – Cena: 25 €

TERMINY: CENA:

CHD 1 27. 06. - 08. 07. 1760 zł

CHD 2 06. 07. - 17. 07. 1760 zł

CHD 3 15. 07. - 26. 07. 1760 zł

CHD 4 24. 07. - 04. 08. 1760 zł

CHD 5 02. 08. - 13. 08. 1760 zł

CHD 6 11. 08. - 22. 08. 1760 zł

DRVENIK - to Riwiera Makarska, modny 
europejski region z krystalicznie czystym 
morzem, zagajnikami figowymi, migdało-
wymi i piniowymi. Uroku dodają jej maje-
statyczne góry Biokovo, opadające wprost 
do lazurowego morza. 

Mirabilandia !

W cenie wycieczka  

           
      do Trogiru !

9 nocy

200 m
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WŁOCHY  RIMINI  kolonie 12-18 lat

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2017
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel STRADIOT*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella. Zaledwie 100 m od plaży. Pokoje 3,4 os. (możliwe łóżka 
piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV. Do dyspozycji basen, recepcja, klimatyzowany hol, restauracja, winda, 
patio oraz Wi-fi.  Klimatyzacja w pokoju w cenie 1 euro/dzień/os.

RIMINI - to najpopularniejszy włoski kurort 
nad Adriatykiem. W pobliżu leżą najwięk-
sze włoskie Parki Rozrywki Mirabilandia i 
Aquafun.

od 1650 zł
SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  nocny przejazd. Przyjazd do 
Rimini ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, lunch.
2-9 dzień - realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe, zabawy 
integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażo-
wanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodat-
kowo płatne).
10 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini. Przejazd do 
MIRABILANDII, wyjazd w kierunku kraju w godz. wieczornych.
11 dzień - przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

STREFA IMPREZOWA:
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat! 
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy – THE CAVE – 
w klimacie hip hopu i rapu, drugi poziom – THE DANCE AREA – dla fanów 
elektro i hause oraz trzeci poziom DISCO PUB – szalone lata 60’ 
70’ 90’, czyli rock i latino. A oprócz tego codziennie międzyna-
rodowe karaoke! 
Wstęp ok. 10 €/wejście   www.carnaby.it 
ALTROMONDO STUDIOS  – klub z nowoczesnym wy-
strojem, gdzie poczujecie się nieziemsko! Występują tu 
takie gwiazdy jak: DJ Gigi D’Agostino czy DJ Tiesto. To tu-
taj czekają na Was szalone imprezy i najgorętsze rytmy.   
Wstęp ok. 15 €/wejście   www.altromondo.com 
BAIA IMPERIALE  – uważany za jeden z 10 najlepszych i naj-
piękniejszych klubów na świecie. Podczas imprez w klubie za-
nurzycie się w świecie fantasy wśród posągów rzymskich i filarów 
świątyni… To klub z basenem oraz z muzyką, która poruszy do 
tańca każdego. 
Wstęp ok. 20-30 €/wejście   

W CENIE:
• 8 noclegów w hotelu Stradiot, 
• wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia włoska), 

woda do posiłków, prowiant na powrót
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA ,
• serwis plażowy na plaży,
• możliwość korzystania z basenu w hotelu, 
• wycieczka do centrum Rimini,
• przejazd autokarem
• ubezpieczenie Signal Iduna
• składka na TFG.
• 
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych - 35 €,
• wycieczek fakultatywnych,
• dodatkowych napoi (poza wodą) do  

obiadokolacji,
• biletów wstępu do dyskotek,
• obowiązkowej zwrotnej kaucji w wysoko-

ści 10 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
AQUAFAN - największym wodnym parku Europy! Cena: 25 EUR
RZYM  Cena: 60 EUR
FLORENCJA -  Cena: 55 EUR
WENECJA - Cena: 55 EUR
SAN MARINO - średniowieczne miasto położone na wzgórzach.  Cena: 20 EUR

TERMINY: CENA:

WM 1 25. 06. - 05. 07. 1650 zł

WM 2 03. 07. - 13. 07. 1700 zł

WM 3 11. 07. - 21. 07. 1700 zł

WM 4 19. 07. - 29. 07. 1700 zł

WM 5 27. 07. - 06. 08. 1700 zł

WM 6 04. 08. - 14. 08. 1700 zł

WM 7 12. 08. - 22. 08. 1650 zł

Hotel Stradiot

Hit Wakacji !

8 nocy

SERWIS PLAŻOWY W CENIE!

16+ 100 m



23BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy 14-18 lat  RIMINI  WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel CONSUL*** - bardzo przyjemny i schludny obiekt w bardzo dobrej lokalizacji w samym Centrum Adriatyc-
kiej Promenady w Rimini, położony około 150 m od piaszczystej plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami (możliwe 
łóżka piętrowe), obszerny taras, klimatyzowaną jadalnię i świetlice. Hotel Consul oferuje bardzo dobrą i obfitą 
włoska kuchnię. Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienkami, TV.

RIMINI - to najpopularniejszy włoski kurort 
nad Adriatykiem. W pobliżu leżą najwięk-
sze włoskie Parki Rozrywki Mirabilandia i 
Aquafun.

od 1600 złSKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do Rimini ok. godz. 
10-11, zakwaterowanie, lunch.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe (siatków-
ka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okoli-
cy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne).
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, po obiedzie 
przejazd do MIRABILANDII (dopłata za bilet wstępu i taksę klimatyczną 
- 35 euro), zabawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd w kierunku 
kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we własnym 
zakresie) przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

STREFA IMPREZOWA:
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat! 
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! Wstęp ok. 10 €/wejście,
ALTROMONDO STUDIOS – klub z nowoczesnym wystrojem! Wstęp ok. 
15 €/wejście,
BAIA IMPERIALE – klub z basenem! Wstęp ok. 20-30 €/wejście.

W CENIE:
• 8 noclegów w hotelu Consul, 
• wyżywienie 3x dziennie (kuchnia włoska), 

woda do posiłków,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• przejazd do Parku Rozrywki  

MIRABILANDIA,
• realizacja programu,
• serwis plażowy, leżaki, parasole na plaży,
• wycieczka do centrum Rimini,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV)
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i 

bagaż,
• opłata na Fundusz Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych - 35 €,
• obowiązkowej zwrotnej kaucji - 10 €,
• wycieczek fakultatywnych,
• dodatkowych napoi (poza wodą) do obia-

dokolacji,
• biletów wstępu na dyskoteki.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
AQUAFAN  - Cena: 25 €
RZYM -  Cena: 60 €
FLORENCJA - Cena: 55 €
WENECJA - Cena: 55 €
SAN MARINO - Cena: 20 €

TERMINY: CENA:

WR 1 25. 06. - 05. 07. 1600 zł

WR 2 03. 07. - 13. 07. 1650 zł

WR 3 11. 07. - 21. 07. 1650 zł

WR 4 19. 07. - 29. 07. 1650 zł

WR 5 27. 07. - 06. 08. 1650 zł

WR 6 04. 08. - 14. 08. 1650 zł

WR 7 12. 08. - 22. 08. 1650 zł

Mirabilandia !
Hotel ConsulHotel Stradiot SERWIS PLAŻOWY W CENIE!

8 nocy

16+150 m



Mirabilandia

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: Zbiórka na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Odprawa ba-
gażowo-paszportowa. Planowany wylot samolotu z Katowic ok. godz. 
12:00. Transfer do miejscowości Baia Domizia, zakwaterowanie w ITALY 
VILLAGE LA SERRA 4*. Pierwszy posiłek kolacja.
2-7 dzień: Wypoczynek w Baia Domizia (łącznie 7 noclegów). Realizacja 
programu: kąpiele w morzu i na basenach pod opieką ratownika, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, mi-
ni-golf, ping-pong, możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów (dodatkowa opłata), animacje w języku włoskim 
i angielskim: gry i tańce na plaży, rozgrywki sportowe, acquagym, kręgle, turnieje sportowe, strzelanie z łuku, 
aerobic, step, pilates, ponadto wieczorami spektakle, kabarety i dyskoteki na terenie wioski turystycznej.
8 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, odebranie suchego prowiantu. Przejazd do NEAPOLU, spotkanie z lokal-
nym przewodnikiem, zwiedzanie miasta bez wnętrz (2h). Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo-paszportowa. 
Planowany wylot samolotu z Neapolu ok. godz. 14:45. Planowany przylot na lotnisko w Katowicach ok. godz. 
16:45.

ZAKWATEROWANIE: 
Wioska Turystyczna*** Villaggio Alkantara znajduje się w miejscowości Giardini Naxos, ok. 10 km od Taorminy. 
To jedna z najstarszych miejscowości na Sycylii. Villaggio Alkantara to zespół budynków w otoczeniu zieleni, ok. 
750 m od plaży. Zakwaterowanie w 3-4 os. klimatyzowanych pokojach (możliwe łóżka piętrowe). Na terenie obiek-
tu znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

ZAKWATEROWANIE: 
ITALY VILLAGE LA SERRA **** - wakacyjna wioska turystyczna położna na rozległym zielonym terenie, w sąsiedz-
twie szerokiej, prywatnej, piaszczystej plaży. Zakwaterowanie  w 4-os. klimatyzowanych apartamentach z dwiema 
sypialniami, salonem / kuchnią, łazienką oraz werandą. Na terenie obiektu: dwa baseny odkryte, restauracja, piz-
zeria, bar przy basenie, sala TV, pralnia, market, ambulatorium medyczne, boiska sportowe, mini-golf, ping-pong, 
możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów (dodatkowa opłata). Na terenie kompleksu prowadzone są codzien-
ne animacje w języku włoskim i angielskim, m.in.: gry i tańce na plaży, rozgrywki sportowe, acquagym, kręgle, 
turnieje sportowe, strzelanie z łuku, aerobic, step, pilates, ponadto wieczorami spektakle, kabarety i dyskoteki.
TRANSPORT: Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Katowice - Neapol - Katowice.

od 2099 zł

od 2390 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii - całodzienna zabawa. Wyjazd w godz. 
wieczornych.
3 dzień: przyjazd na Sycylię w godz. przedpołudniowych, obiad, zakwa-
terowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu - wycieczki do Syrakuz, 
Katanii, Taorminy, na Etnę. Gry i zawody sportowe, zabawy inte-
gracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki, plażowanie i zwiedza-
nie okolicy.
10 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego 
prowiantu, wyjazd z ośrodka w godzinach porannych. Zwiedzanie 
Pompei, przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewod-
nikiem - Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Pan-
teon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, 
Koloseum. W godz. wieczornych wyjazd do Polski.
12 dzień: przejazd do Polski.

W CENIE:
• 7 noclegów w Villaggio Alkantara,
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze 

śniadaniem i obiadokolacją,
• przejazd autokarem,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie + woda,
• realizacja programu,
• wycieczki do Mirabilandii, Syrakuz, Taor-

miny, Katanii, na Etnę, zwiedzanie Pompei 
i Rzymu,

• opieka pedagogiczna, opieka rezydenta i 
pilota w j. polskim, kierownika obozu,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• składka na TFG.
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 60 € obejmującej 

bilet do Mirabilandii, taksę klimatyczną, 
bilety do zwiedzanych obiektów, przejazdy 
środkami komunikacji miejskiej, przewod-
nika w Rzymie, przewodnika w Pompejach.

• posiłków w Czechach i w trakcie pobytu w 
Mirabilandii.

W CENIE:
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłata za bagaż rejestrowany do 32 kg oraz 

bagaż podręczny do 10 kg,
• opłaty lotniskowe, 
• opłata za transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
• 7 noclegów,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (kuchnia 

włoska), 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka kadry pedagogicznej, lokalnego 

ratownika, włoska opieka medyczna,
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż (Signal Iduna 

S.A.), 
• składka na TFG,
• program wg opisu,
• wycieczka do Neapolu.

CENA NIE ZAWIERA:
• taksa turystyczna w wysokości 7 €/pobyt,
• zwrotna kaucja 15 €,
• dopłat za wyjazdy z innych miast.
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SYCYLIA  GIARDINI NAXOS    obóz młodzieżowy 12-18 lat

WŁOCHY  BAIA DOMIZIA    obóz młodzieżowy 13-15 lat, 16-19 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

obóz młodzież. 13-18 lat  Adriatycka przygoda   CHORWACJA, WŁOCHY

TERMINY: CENA:

SC 1 28. 06. - 09. 07. 2099 zł

SC 2 05. 07. - 16. 07. 2149 zł

SC 3 12. 07. - 23. 07. 2149 zł

SC 4 19. 07. - 30. 07. 2149 zł

TERMIN: CENA:

WBD 1 21. 07. - 28. 07. 2390 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
RZYM / WATYKAN – Cena ok. 65 € + własne wy-
datki. Wycieczka realizowana przy min. 20 uczest-
nikach.

8 nocy

7 nocy



KALABRIA - region położony na czubku włoskiego buta, słynie z przepięknych widoków i pięknych plaż, oto-
czonych błękitnym morzem, rajskimi zatokami i majestatycznymi pozostałości starych miast.

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 7 noclegów w wiosce turystycznej, 
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu HB,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, prowiant 

na drogę powrotną,
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka rezydenta i pilota w języku polskim, 
kierownika obozu,

• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW  
i bagaż,

• składka na TFG,
• realizacja programu,
• wycieczki do:  Mirabilandii, w drodze po-

wrotnej zwiedzanie Pompei i Rzymu,
• wycieczka objazdowa po Kalabrii.

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• biletów wstępu do Mirabilandii oraz  

zwiedzanych obiektów,
• napoi do obiadokolacji.

W CENIE:
• transport autokarem,
• zakwaterowanie,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie,
• suchy prowiant na drogę,
• ubezpieczenie KL, NNW + bagaż,
• opieka kadry pedagogicznej i medycznej,
• składka na TFG,
• realizacja programu wg opisu.

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu i usługi przewodnickiej  – 

48€ (płatne obowiązkowo), 
• dodatkowych wycieczek fakultatywnych, 
• opłaty klimatycznej - ok. 9 €, 
• kaucji zwrotnej - 25 € (płatne obowiązko-

wo),
• klimatyzacji w hotelu w Rimini - płatnej za 

pokój/doba - 7€. 

25BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy 12-19 lat   KALABRIA   WŁOCHY

 1969 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Wioska turystyczna Cala Verde *** - położona jest w środkowej części Kalabrii w odległości 200 m od morza. 
Ośrodek dysponuje domkami, wszystkie pokoje z niezależnym wejściem z małym patio lub na z balkonem. Pokoje 
są 3,4,5 os. lub apartamenty z TV, łazienką oraz wiatrakami. Na terenie znajduje się basen, tropikalny bar, restau-
racja, amfiteatr, boiska

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Adriatic** w Chorwacji w miejscowości Omišalj oraz hotel ***/** w Rimini. Hotel Adriatic położony tuż 
przy plaży wśród bujnej zieleni, dogodnie zlokalizowany, ok. 100 m do plaży, ok. 500 m od centrum miejscowości. 
Pokoje 3-,4-,5-os. z łazienkami. Hotel w Rimini – pokoje 3-, 4-, 5-os. z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy (ciepły 
posiłek na terenie Mirabilandii płatny we własnym zakresie).
3 dzień: przyjazd do ośrodka, obiad, odpoczynek po podróży, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu: zajęcia na terenie ośrodka, animacje prowadzone przez włoskich i angiel-
skich animatorów, plażowanie, dyskoteki na terenie obiektu, wycieczki po okolicy, gry i zawody sportowe, konkur-
sy, wycieczka objazdowa po Kalabrii.
10 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, wyjazd w godz. porannych. Przy-
jazd do Pompei - zwiedzanie ruin starożytnego miasta. Przejazd na nocleg 
w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem: 
Plac i Bazylika św. Piotra, Zamek Anioła, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Polski.
12 dzień: przejazd do Polski.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: dojazd w godzinach porannych do Parku Krajobrazowego Jezior 
Plitwickich. Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze 
świadczenie kolacja.
3-4 dzień: pobyt na urokliwej Wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta 
Omišalj i stolicy wyspy miasta Krk. Pobyt na najpiękniejszych plażach na 
wyspie. Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.
5 dzień: wyjazd, po drodze zwiedzanie Rijeki. Po kolacji przejazd do Opati-
ja. Wieczorne zwiedzanie. Przejazd nocny do Rimini.
6-10 dzień: dojazd do Rimini w godz. porannych, śniadanie, zakwaterowa-
nie w hotelu. Realizacja programu: plażing, spacery, zabawy integracyjne, 
turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami, dyskoteki (do-
datkowo płatne), możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
11 dzień: wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
12 dzień: przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Wyspy Liparyjskie (Eolskie) - 55 €
Tropea - Capo Vaticano – Pizzo - 50 €

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
MIRABILANDIA - 30 euro
RZYM – 60 euro
RIMINI – wyjazd autobusem miejskim do zabyt-
kowej części Rimini –  ok. 7 euro
AQUAFUN – ok. 25 euro
REPUBLIKA SAN MARINO – ok. 20 euro
DYSKOTEKI * - 12 euro wstęp

TERMINY: CENA:

WŁK 1 05. 07. - 16. 07. 1969 zł

WŁK 2 12. 07. - 23. 07. 1969 zł

TERMINY: CENA:

CW 1 28. 06. - 09. 07. 2099 zł

CW 2 12. 07. - 23. 07. 2099 zł

CW 3 06. 08. - 17. 08. 2099 zł

8 nocy

obóz młodzież. 13-18 lat  Adriatycka przygoda   CHORWACJA, WŁOCHY

 2099 zł

200 m

100 m

+
-
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HISZPANIA  LLORET DE MAR     obóz młodzieżowy 13-18 lat

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

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel CASINO ROYAL*** - położony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głównej promenady, ok. 300 metrów od 
plaży. Pokoje 2,3,4 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.
WYŻYWIENIE: 
3 razy dziennie w postaci bogatego bufetu. Do obiadokolacji podawana 
jest woda.

Hiszpania to nie tylko corrida, flamenco 
i ciągnące się kilometrami plaże. To kraj 
zróżnicowanego krajobrazu i kultury. Po-
łudniowa część Hiszpanii pozwala poczuć 
marokańską atmosferę, a zielona północ 
Półwyspu Iberyjskiego przypomina Irlan-
dię. Różnorodność i oryginalność Hiszpa-
nii ma swoje źródła w historii kraju, a jego 
zróżnicowanie przetrwało do dziś w języ-
ku, kulturze, kuchni i sztuce.

LLORET DE MAR - najsłynniejsze i najwe-
selsze miasto wybrzeża śródziemnomor-
skiego. Miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a 
przede wszystkim nowoczesne dyskoteki 
stwarzają niepowtarzalną atmosferę skła-
niającą do wypoczynku i zabawy młodzież 
z całej Europy.

od 2149 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów w Hotelu Casino Royal***,
• wyżywienie 3 posiłki/dzień + woda,
• opieka kadry pedagogicznej, pilota i rezy-

denta w j. polskim,
• realizacja programu pobytu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie NNW, KL + bagaż,
• składka na TFG - 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych, 
• taksy klimatycznej - 10 €, 
• zwrotnej kaucji - 20 €,
• wstępów na dyskoteki. 

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, przejazd przez Niemcy, Francję.
2-10 dzień: przyjazd w godz. przedpołudniowych, zakwaterowanie;
pierwsze świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczynkowy w Lloret
de Mar (10 dni/ 9 nocy); plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy
integracyjne, dyskoteki w klubach dla osób powyżej 16 r.ż., imprezy te-
matyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne) m.in.
Tosa de Mar, Barcelona, Sanddance, Port Aventura.
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, czas na ostatnie zdjęcia, zakupy 
itp., obiad, wyjazd w godzinach wieczornych w kierunku Niemiec.
12 dzień - przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

STREFA IMPREZOWA:
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 r. ż. 
M.in.: TROPIC’S, ST’TROP DISCO, PRIVE DE MAGIC, COLOSSOS!!!

TROPIC’S - dyskoteka może pomieścić nawet 2000 osób. Znajdziecie w 
niej 2 sale taneczne każda z inną muzyką, 5 barów, laser show, scena i 
piana party przy muzyce DJ Antoine, Afrojack! Jeśli nie byliście w tym 
miejscu tzn. że w ogóle nie byliście w Lloret!
ST’TROP DISCO - to 3 piętrowy klub umiejscowiony w samym sercu Llo-
ret de Mar o powierzchni prawie 1500 m2!
PRIVE DE MAGIC - niezwykle popularny klub z 3 oddzielonymi od siebie 
salami, co sprawia, że możecie bawić się przy tym gatunku muzyki, który 
najbardziej Wam odpowiada.
COLOSSOS - dyskoteka z 3 salami tanecznymi, pokazami laserów i słyn-
nymi imprezami w pianie. To tam zobaczysz sztuczne ognie, a to wszyst-
ko przy muzyce słynnych DJ-ów m. in. Tiesto, czy Rogera Sanchez-a.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Tossa de Mar – 22 €
Barcelona– 45 € + CAMP NOU TOUR – 25€
Sanddance – 30 €
Girona  – 49 €
Nurkowanie z akwalungiem – 35 €
Marineland – 28 €
Water Word – 33 €

Beach Party- 35 €

TERMINY: CENA:
HD 1 30. 06. - 11. 07. 2149 zł
HD 2 09. 07. - 20. 07. 2149 zł
HD 3 18. 07. - 29. 07. 2149 zł

9 nocy

16+ 300 m

Hotel Casino Royal

Dyskoteka



PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku Kraków Balice. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie odprawy 
na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot ok. godz. 21:25. Transfer do Hotelu SAMBA 3*. Zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja w formie „zimnej płyty”, nocleg.
2-10 dzień: Pobyt w Lloret de Mar, realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po Lloret de Mar, korzystanie z ba-
senu na terenie hotelu, bezpłatne korzystanie z leżaków i parasoli przy basenie, plażowanie, konkursy, gry i zaba-
wy, korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, kącik internetowy (odpłatnie), mini sala gier 
(odpłatnie), animacje dla młodzieży w hotelu w ciągu dnia, m.in.: Petanca, aquagym, volleyball, lekcje tańca hisz-
pańskiego oraz animacje po kolacji, m.in. muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz 
papug. Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia do klubów (wejście od 
16 r.ż., wstęp ok. 15 €). Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do BARCELONY – zwiedza-
nie miasta z lokalnym przewodnikiem. Transfer na lotnisko. Odprawa pasz-
portowo-bagażowa. Planowany wylot z Barcelony o godz. 18:35.

od 2149 zł
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  PARYŻ +  LLORET DE MAR  HISZPANIA

TERMINY: CENA 

HL 1 16. 07. - 26. 07. 2670 zł
HL 2 30. 07. - 09. 08. 2670 zł

obóz młodzieżowy 13-15, 16-19 lat  LLORET DE MAR  HISZPANIA

obóz młodzież.  
13-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel CASINO ROYAL*** - położony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głównej promenady, ok. 300 m od plaży. 
Pokoje 2-4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. Na terenie hotelu znajdują się - recepcja, restauracja, windy, nie-
wielki odkryty basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa z wi-fi.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, EURODISNEYLAND - cało-
dzienna zabawa. Nocleg w hotelu Premiere Classe. 
3 dzień: śniadanie kontynentalne, całodzienne zwiedzanie Paryża z pilo-
tem - Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – ok. 15 €), Łuk Trium-
falny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, 
Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Hiszpanii przez 
Francję. 
4 dzień: przyjazd  do Lloret de Mar w godz przedpołudniowych, zakwate-
rowanie. Pierwszy posiłek w hotelu. 
5-10 dzień: pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W programie - 
plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki w 
klubach, imprezy tematyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne i DO-
BRA ZABAWA!
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych.
12 dzień: powrót do Polski w godzinach wieczornych.
STREFA IMPREZOWA:
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 r. ż. 
M.in.: TROPIC’S, ST’TROP DISCO, PRIVE DE MAGIC, COLOSSOS!!!

W CENIE:
• transport autokarem,
• 7 noclegów w Lloret De Mar FB,
• 1 nocleg w okolicach Paryża HB,
• wyżywienie 3 posiłki/dzień + woda,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta,  
miejscowa opieka medyczna,

• realizacja programu obozu, 
• w drodze zwiedzanie Paryża  

oraz EURODISNEYLANDU,
• ubezpieczenie NNW, KL + bagaż,
• składka na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• biletu wstępu do Eurodisneylandu i komu-

nikacji w Paryżu - ok. 40 €,
• biletów wstępu do dyskotek,
• taksy klimatycznej - 10 €,
• zwrotnej kaucji - 20 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Tossa de Mar – 22 €
Barcelona– 45 € + CAMP NOU TOUR – 25€
Sanddance – 30 €
Girona  – 49 €
Nurkowanie z akwalungiem – 35 €
Marineland – 28 €
Water Word – 33 €

Beach Party- 35 €

TERMINY: CENA:
HP 1 27. 06. - 08. 07. 2149 zł
HP 2 04. 07. - 15. 07. 2149 zł
HP 3 11. 07. - 22. 07. 2149 zł
HP 4 18. 07. - 29. 08. 2149 zł

Kwota 70 € (bilet wstępu do Eurodisneylandu, 
taksa klimatyczna, kaucja) pobierana jest w au-
tokarze.

16+

8 nocy

 2670 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel SAMBA *** - obiekt położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji 
uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami i klimatyzacją. W hotelu znajduje się duży basen – leża-
ki i parasole przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, 
odpłatnie: sejf, automaty do gier, bilard, sala do gier. Na terenie obiektu prowadzone są animacje.
TRANSPORT:
Samolot / linie lotnicze VUELING. Przelot Kraków - Barcelona El Prat - Kraków.

10 nocy

W CENIE:
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• 10 noclegów,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, kuchnia 

hiszpańska, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka kadry pedagogicznej, ratownika, 

hiszpańska opieka medyczna,
• opłata za bagaż rejestrowany do 23 kg oraz 

bagaż podręczny do 5 kg, 
• opłaty lotniskowe, 
• opłata za transfer lotnisko - hotel - lotnisko, 
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
• składkę na TFG,
• program wg opisu.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• biletów wstępu na dyskoteki i do zwiedza-

nych obiektów,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• dopłat za wyjazd z Katowic, Warszawy, 

Wrocławia.
Osoby powyżej 16-tego r.ż. zobowiązane są
do zapłaty taksy turystycznej.WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

REJS DO TOSSA DE MAR - Cena ok. 25 € + własne wydatki.  
WATER WORLD - Cena ok. 30 € + własne wydatki.  
MARINELAND - Cena ok. 30 € + własne wydatki.

300 m

16+350 m



ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Galaxy położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 oso-
bowych z łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. W hotelu znajduje się restauracja, ka-
wiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz basen do dyspozycji gości.

ZAKWATEROWANIE: 
Rodzinne pensjonaty JANA w zabudowie pawilonowej, ogrodzone, oddalone od morza o ok. 400 m. Aparta-
menty są samodzielnymi, skromnie wyposażonymi mieszkankami, każdy posiada taras lub balkon. Obiekt składa 
się z 2, 3 os. pokoi, wyposażonych w łazienki z węzłem sanitarnym. Woda w większości apartamentów w Grecji 
nagrzewana jest w zbiornikach przy pomocy baterii słonecznych.

WYŻYWIENIE: 
All Inclusive light: posiłki podawane są w Hotelu Aqua Rosa, śniadania 
(8:30 - 10:00) i obiadokolacje (19:30 - 21:00) w formie bufetu. Lunch (13:30 
- 15:00) w postaci jednego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatka-
mi, zupą dnia, sałatką i owocem na deser. Nielimitowana woda mineralna.

LEPTOKARIA, znana miejscowość tury-
styczna na Riwierze Olimpijskiej położona 
u podnóża góry Olimp. Jej zalety to jedna 
z najładniejszych piaszczystych plaż w tej 
części Grecji, bliskość Salonik (90 km) i licz-
ne rozrywki. 

KOKINO NERO, miejscowość położona na 
stoku gór opadających do krystalicznie 
czystego morza, gdzie jest wiele atrakcji tj. 
polskie dyskoteki i animacje.

od 1600 zł

 1490 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój 
na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). Nocny przejazd 
w stronę Grecji.
2 dzień: przyjazd do Grecji w godzinach porannych.Złożenie bagaży w 
wyznaczonym miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki spacer. Za-
kwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Czas na krótki odpoczynek 
po podróży, spotkanie organizacyjne z kadrą, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe (siatków-
ka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okoli-
cy; możliwe wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne).
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczo-
nym 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 Ma-
cedonię i Serbię.
12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w 
godzinach wieczornych.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na 
terenie Serbii na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR)
2 dzień: przyjazd do Grecji. Zakwaterowanie w pok. od godz. 14:00. 
Lunch, spotkanie organizacyjne z kierownikiem. 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, kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wy-
cieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch. Późnym popołudniem wyjazd w drogę 
powrotną do kraju.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

GRECJA  KOKINO NERO obóz młodzieżowy 12-18 lat  

W CENIE:
• przejazd autokarem, 
• 9 noclegów w Hotelu Galaxy, 
• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejsco-
wa opieka medyczna,

• realizacja programu obozu,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż,
• opłata na Fundusz Gwarancyjny 10 zł.
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• opłat klimatycznej i administracyjnej 10 €,
• klimatyzacji w pokojach w cenie 10 €/oso-

ba za cały pobyt.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
ATENY - 45 €
METEORA - 30 €
OLIMP - 25 €
SALONIKI - 25 €
WIECZÓR GRECKI - 25 € 
SKIATHOS - 40 €
REJS PIRACKI - 30 € 
DELFY - 40 €
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji 
wchodzą na Akropol gratis.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Meteory - 35€
Saloniki - 35€
Olimp - 35€
Ateny - 45€
Wyspa Skhiatos - 45€
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TERMINY 9 noclegów: CENA:
GRL 1 30. 06. - 11. 07. 1600 zł
GRL 2 09. 07. - 20. 07. 1630 zł
GRL 3 18. 07. - 29. 07. 1630 zł
GRL 4 27. 07. - 07. 08. 1630 zł
GRL 5 05. 08. - 16. 08. 1630 zł
GRL 6 14. 08. - 25. 08. 1600 zł

TERMINY 9 noclegów: CENA:
GKN 1 30. 06. - 11. 07. 1490 zł
GKN 2 09. 07. - 20. 07. 1490 zł
GKN 3 18. 07. - 29. 07. 1490 zł
GKN 4 27. 07. - 07. 08. 1490 zł
GKN 5 05. 08. - 16. 08. 1490 zł
GKN 6 14. 08. - 25. 08. 1490 zł

GRECJA  LEPTOKARIA  obóz młodzieżowy 12-18 lat 9 nocy

9 nocy

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów w pensjonacie,
• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka w hote-

lu Aqua Rosa nad samym morzem,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejsco-
wa opieka medyczna,

• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż, 
• składka na TFG,
• realizacja programu obozu.
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 10 € 

(zbierane w autokarze),
• klimatyzacji w pokojach w cenie 10 €/os. 

za cały pobyt.

400 m ALL
 IN

CLUSIVE

Pelna oferta, opisy proramow i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



K

 1990 zł

 2199 zł
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obóz młodzieżowy • 12-14, 15-18 lat  Attyka - PELOPONEZ  GRECJA

obóz młodzież. 13-15, 16-19 lat  KORFU  GRECJA

TERMINY: CENA:
GRP 1 30. 06. - 11. 07. 1990 zł
GRP 2 09. 07. - 20. 07. 1990 zł
GRP 3 18. 07. - 29. 07. 1990 zł
GRP 4 27. 07. - 07. 08. 1990 zł

TERMINY: CENA:
GRK 1 27. 06. - 04. 07. 2199 zł
GRK 2 04. 07. - 11. 07. 2199 zł
GRK 3 11. 07. - 18. 07. 2199 zł
GRK 4 18. 07. - 25. 07. 2199 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Dolphin Hotel *** to hotel o świetnym standardzie położony w Kalamos, w wiosce rybackiej Aghioi Apostoli. 
Hotel położony zaledwie 300 metrów od morza. Na terenie obiektu znajduje się basen. Lobby bar, restauracja, 
recepcja. Zakwaterowanie w przestronnych, klimatyzowanych pokojach 3-4 osobowych z widokiem na góry lub 
na morze z balkonami, w każdym pokoju TV, szafy.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL KAVOS *** - hotel usytuowany jest przy plaży oraz bardzo blisko imprezowego centrum Kavos. Oferuje on 
czynny w sezonie odkryty basen i otoczony ogrodem taras słoneczny. Pokoje typu Studio (z możliwością dostawki) 
- funkcjonalnie urządzone, 2, 3, 4-osobowe, z łazienką (wc i prysznic), w każdym studiu znajduje się kuchnia wypo-
sażona w podstawowy sprzęt kuchenny. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego 
WiFi, na miejscu można pograć w bilard oraz dostępna jest wypożyczalnia samochodów.
TRANSPORT:
Samolot czarterowy z Warszawy oraz transfery lotnisko-hotel-lotnisko.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację.
2 dzień: przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie i odpoczynek, 
czas na plażowanie, obiadokolacja. 
3 dzień: śniadanie. Wyjazd do klasztorów w Meteorach, czyli do zespołu 
niezwykle malowniczych bizantyjskich monastyrów usytuowanych na 
szczytach majestatycznych skalnych ostańców. Ponadto wizyta w praw-
dziwej wytwórni bizantyjskich ikon, a następnie wyjazd w kierunku Zatoki 
Eubejskiej, obiadokolacja, nocleg. 
4-9 dzień: pobyt w Aghioi Apostoloi, realizacja programu obozu: wypoczy-
nek aktywny i mniej aktywny, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne. Wycieczki w programie: Ateny, Korynt.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatni spacer i za-
kupy, lunch. Przejazd i zwiedzanie Delf.
11 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Salonik i 
Waterlandu. Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: wyjazd do Polski, przejazd przez Węgry, Słowację, postój na posi-
łek (płatny we własnym zakresie). Powrót do kraju.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wylot z Warszawy, przylot do Korfu. Transfer z lotniska do Kavos. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, spotkanie organizacyjne z kadrą.
2-7 dzień: śniadania, czas wolny, plażowanie, obiady, kolacje. Aktywności 
i wyjścia do klubu dla osób od 16 r.ż., możliwość uczestnictwa w wyciecz-
kach fakultatywnych: Paxos o Antipaxos, Cudowna wyspa Korfu, Aqu-
aland. Wspólna integracja, gry konkursy, imprezy tematyczne, wycieczki 
po okolicy, zajęcia sportowe.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do Polski, 
przylot do Warszawy nad ranem.

Podany program ma charakter ramowy i poszczególne punkty mogą ulec 
zmianie, zamianie lub wykreśleniu w zależności od warunków czasowych 
i pogodowych.

W CENIE:
•  przejazd autokarem,
• 7 noclegów w Dolphin Hotel***,
• wyżywienie 3 razy dziennie, woda  

do posiłków,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• 2 noclegi na Riwierze Olimpijskiej HB,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• realizacja programu obozu, zwiedzanie 

Meteorów, Aten, Delf, Koryntu i Salonik,
• pobyt w parku wodnym Waterland, kon-

kursy, gry i zabawy integracyjne, zawody 
sportowe, plażowanie.

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
• taksy klimatycznej, opłat lokalnych oraz,
• przewodników ok. 55 € (całość),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 €,
• składki na TFG,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

9 nocy

7 nocy

KORFU czyli Kerkyra, zielona górzysta kra-
ina leży między obcasem włoskiego buta 
a zachodnim wybrzeżem Grecji.

W CENIE:
• przelot w dwie strony, 
• transfer lotnisko - hotel  - lotnisko, 
• opłaty lotniskowe, 
• 7 noclegów w hotelu***, 
• 7 śniadań w hotelu, 7 obiadów, 7 kolacji,
• klimatyzacja w pokojach, 
• opieka kadry,
• program animacyjny.

CENA NIE ZAWIERA:
• ubezpieczenia NNW + KL (50 PLN dolicza-

ne do umowy), 
• opłat klimatycznych (50 PLN doliczane  

do umowy), 
• Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

(15 PLN doliczane do umowy),
• transferów na lotnisko w Polsce  

(za dopłatą).

Wylot z Warszawy.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Paxos i Antipaxos (32€)
Cudowna wyspa Korfu (40€)
Aqua Land (40€)

W CENIE WYCIECZKI:  

Meteory, Ateny, Delfy, 

Korynt, Saloniki,  

Park Wodny Waterland!

300 m



Wielki błękit :)
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BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI  obóz młodzieżowy • 12-18 lat
z ALL INCLUSIVE LIGHT

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Zdravets **** położony w centrum Złotych Piasków, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty basen kąpielowy, 
bar przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki przy basenie, restaurację, lobby bar, salę konferencyjną, recepcję z 
możliwością wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, bilard, gry internetowe, tenis stołowy, fitness, saunę, Wi-Fi 
– bezpłatny w holu koło recepcji, w pokojach - płatny. Zakwaterowanie w pokojach 4 – 6 os. z TV-SAT, lodówką/
minibarkiem, klimatyzacją, łazienką z suszarką. Większość pokoi posiada balkon.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Dana Palace *** położony ok. 450 m od piaszczystej plaży. Pokoje 
4-5-os. oraz apartamenty 6-os. z łazienką. W pokoju TV, mini bar, klima-
tyzacja. Do dyspozycji basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz 
boisko do gry w siatkówkę, water polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, 
bilard (płatny), sala do tańców, scena przy basenie.

ZŁOTE PIASKI, to nowoczesny i popularny 
kurort w Bułgarii. Piaszczyste plaże nad 
Morzem Czarnym, liczne dyskoteki, nowo-
czesne hotele i wiele dodatkowych atrakcji 
np. największy bułgarski Aquapark. 

od 1590 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie w pokojach od 
godziny 14:00, spotkanie organizacyjne, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Warny 
i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do Mona-
styru Aładża.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny na ostatnie zakupy. 
Obiad. Wyjazd w drogę powrotną w godz. późnopopołudniowych do kra-
ju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie w pokojach od 
godziny 14:00, spotkanie organizacyjne, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okoli-
cy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do 
Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do 
Monastyru Aładża.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny na ostatnie zakupy. 
Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną do kraju.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI  

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów w hotelu ****, 
• wyżywienie: all inclusive light + suchy pro-

wiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż, 
• opłata na TFG - 10 zł,
• realizacja programu obozu,
• wycieczka do Warny,
• wycieczka do Monastyru Aładża.
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej - 20 €,
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/os. 

(wstęp od 16 lat),
• opłaty klimatycznej i administracyjnej - 10 €,
• wycieczek fakultatywnych.

TERMINY: CENA:

BRZ 1 30. 06. - 11. 07. 1590 zł

BRZ 2 09. 07. - 20. 07. 1630 zł

BRZ 3 18. 07. - 29. 07. 1630 zł

BRZ 4 27. 07. - 07. 08. 1630 zł

BRZ 5 05. 08. - 16. 08. 1630 zł

BRZ 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

TERMINY: CENA:

BDP 1 30. 06. - 11. 07. 1500 zł

BDP 2 09. 07. - 20. 07. 1550 zł

BDP 3 18. 07. - 29. 07. 1550 zł

BDP 4 27. 07. - 07. 08. 1550 zł

BDP 5 05. 08. - 16. 08. 1550 zł

BDP 6 14. 08. - 25. 08. 1500 zł

obóz młodzieżowy • 12-18 lat
z ALL INCLUSIVE LIGHT

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Neseber - ok. 23 €, Bałczik i Przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski - ok. 30 €, „Zatoczki Przylądka Kaliakra” - ok. 15 €, Rejs statkiem - ok. 20 €, Stambuł ok. 
60 € + wiza turecka - 11 €, Całodniowy pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 15 €, Dyskoteka  - ok. 4-5 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Neseber - ok. 23 €, Bałczik i Przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski - ok. 30 €, „Zatoczki Przylądka 
Kaliakra” - ok. 15 €, Rejs statkiem - ok. 20 €, Stambuł ok. 60 € + wiza turecka - 11 €, Całodniowy 
pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 15 €, Dyskoteka - ok. 5 €.od 1500 zł

W CENIE:
• przejazd autokarem, 
• 9 noclegów w hotelu Dana Palace***,
• pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• opłata na TFG - 10 zł,
• realizacja programu wg opisu,
• animacje na terenie hotelu,
• wycieczka do Warny, 
• wycieczka do Monastyru Aładża.

CENA NIE ZAWIERA:
•  obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 20 €, 
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/os. 

(wstęp od 16 lat),
• wycieczek fakultatywnych,
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 10 €. 

9 nocy

9 nocy

250 m

450 m

ALL
 IN

CLUSIVE

ALL
 IN

CLUSIVE

+
-

+
-



  ZŁOTE PIASKI  BUŁGARIA

31BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy • 12-14 lat i 15-19 lat
z ALL INCLUSIVE

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Dana Palace *** jest położony w odległości o 450 m od piaszczystej plaży. Pokoje 4-, 5-osobowe oraz apar-
tamenty 6-osobowe (2 pokoje połączone drzwiami, łazienka i WC oddzielnie, apartamenty z widokiem na morze/
basen). Wszystkie pokoje z pojedynczymi łóżkami, łazienką. W pokoju szafki nocne, szafa, TV, mini bar, klimaty-
zacja. Do dyspozycji gości jest także, basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, 
scena przy basenie.
SPORT I FITNESS: Boisko do siatkówki, water polo, tenis stołowy, badminton, 
rzutki, bilard (płatny), sala do tańców, scena przy basenie. ROZRYWKA: Ani-
macja polskojęzyczna – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, 
kino pod gwiazdami, pool party – 2 razy w tygodniu.

TRANSPORT: Samolot czarterowy z Katowice/Warszawa oraz transfery lot-
nisko-hotel-lotnisko.

WYŻYWIENIE: Restauracja w hotelu z tarasem słonecznym. Sniadanie, 
obiad, kolacja w formie bufetu. W formie All incl - napoje bezalkoholowe, 
kawa, herbata, woda i soki - podawane w lobby barze.

RAMOWY PROGRAM PODRÓŻY:
1 dzień: przylot do Warny, transfer autokarowy do hotelu, zakwaterowa-
nie, spotkanie organizacyjne z rezydentem (przywitanie młodzieży, prze-
kazanie praktycznych informacji, zapoznanie z regulaminami, wycieczka-
mi fakultatywnymi), nocleg.
1-8 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wyj-
ścia na dyskoteki z opiekunami obozu (wstęp dla osób powyżej 16 
lat). Wycieczka do Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgar-
skich miast, spacer do Monastyru Aładża.
8 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi. Ostatnie godziny 
na plażowanie, zakupy. Obiad. Transfer autokarowy na lotnisko. 
Przelot do Polski.

Osoby powyżej 18-go roku życia - obowiązkowa dopłata 100 zł

od 1995 zł

TERMINY WYLOT Z 
KATOWIC

WYLOT Z 
WARSZAWY

BR 1 03. 07. - 10. 07. 1995 zł 2075 zł
BR 2 10. 07. - 17. 07. 1995 zł 2075 zł
BR 3 17. 07. - 23. 07. 1995 zł 2075 zł

W CENIE:
• transfery lotnisko-hotel-lotnisko,
• 7 noclegów w hotelu Dana Palace***  

pokoje 4-, 5-osobowe oraz apartamenty,
• pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców i kierownika,  

ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• opłata na TFG - 15 zł, 
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• animacje na terenie hotelu.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 20 €.
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/ os. 

(wstęp od 16 lat),
• wycieczek fakultatywnych,
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 10 €. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Nesseber – historyczna część została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wąskie uliczki miasta, pozostałości po murach 
obronnych z IV i V wieku, drewniane domki stanowią największą atrakcję turystyczną półwyspu. Cena ok. 23 €.
Bałczyk i Półwysep Kaliakra – Bałczyk to malownicza nadmorska miejscowość, nazywana „białym miastem” ze względu na kolor kamienia z którego 
budowano domy. Największą atrakcją jest ogród botaniczny z dawną letnią rezydencją rumuńskiej królowej Marii. Kaliakra, skalisty półwysep wychodzący 
daleko w morze, malowniczy rezerwat przyrody i dawna twierdza. Cena ok. 30 €.
„Zatoczki Przylądka Kaliakra”. Cena ok. 15 €.
Rejs statkiem. Cena ok. 20 €.
Istambuł –1 dzień - największe miasto Turcji, przedzielone cieśniną Bosfor na dwie części: europejską oraz azjatycką. W programie zwiedzanie m.in. 
Błękitnego Meczetu oraz Hipodromu. Obiad. Odjazd autokarem ze Złotych Piasków wieczorem, nocny przejazd do Istambułu. Wyjazd w drogę powrotną w 
późnych godzinach wieczornych. Obowiązkowo paszport. Cena ok. 60 € + 11 € wiza turecka. Wymagany ważny PASZPORT.
Aquapolis – park wodny wybudowany na wzór śródziemnomorskiego, mauretańskiego stylu z licznymi zjeżdżalniami i basenami. Cena ok. 15 €.
Dyskoteki – wstęp dla osób powyżej 16 r.ż pod opieką wychowawcy - cena 5 €/wstęp.

ZŁOTE PIASKI to nowoczesny i popularny 
kurort w Bułgarii. Znajdziesz tu czyste i za-
dbane piaszczyste plaże Morza Czarnego, 
bogate życie nocne, nowoczesne hotele i 
liczne dodatkowe atrakcje np. największy 
bułgarski Aquapark.

7 nocy

Pozdrowienia z Bułgarii :-*

HIT Wakacji 2018!

HIT Wakacji 2018!

450 mALL
 IN

CLUSIVE



ZAKWATEROWANIE: 
COMPLEX AMFIBIA BEACH *** BUDYNEK „MORSKA ZVEZDA“ - hotel, położony tylko 50 M OD PLAŻY. Na tere-
nie complexu do dyspozycji uczestników: całodobowa recepcja, 3 baseny odkryte, leżaki i parasole przy basenach 
bezpłatne, 3 lobby bary z miejscami do wypoczynku, 1 bar przy basenie; restauracja, windy, sala konferencyjna; 
Wi-Fi koło lobby baru i koło recepcji - bezplatne; sejf, punkt wymiany walut. ZAKWATEROWANIE w pokojach 3 lub 
4-osobowych z klimatyzacją, lodówką /mini-bar/, TV-SAT, łazienką i balkonem, 2 albo 3 łóżka regularne i jedna 
dostawka. 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL Hotel Vigo**** położony w miejscowości Nesseber (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej części sta-
rego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozycji- pokoje 3-osobowe (dwa łóżka regularne i jed-
na dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu studio 4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna 
dostawka) i Apartamenty. Wszystkie pokoje z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną 
centralnie), TV SAT, telefonem, lodówką i balkonem. W hotelu do dyspozycji - całodobowa recepcja, windy, lobby 
z miejscami do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna. 
Na miejscu - kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, taras słoneczny, 
siłownia Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne.

SŁONECZNY BRZEG - 
nowoczesny bułgarski kurort, położony wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgar-
skiego miasta Nessebar. Znany z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli.

od 1550 zł

od 1590 zł

FRANCJA  KORSYKA  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przerwa na posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 5 EUR). 
2 dzień - przyjazd do Słonecznego Brzegu. Zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne, kolacja, nocleg.
3-10 dzień - program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
wycieczki fakultatywne. Korzystanie z basenów, jedno wejście do Aqu-
aparku Kotva.
11 dzień - wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny na zakupy, pamiąt-
kowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrot-
ną. Nocny przejazd.
12 dzień - przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Wę-
gry, przerwa na posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). Nocny prze-
jazd do Bułgarii.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu. Zakwaterowanie od godziny 
14:00, spotkanie organizacyjne, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, spacer do Nesseba-
ru - najstarszego bułgarskiego miasta oraz wejście do najlepszej dyskote-
ki Słonecznego Brzegu!
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny na ostatnie zakupy, 
obiad. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach późnopopołudniowych, 
nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
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TERMINY: CENA:

BGR 1 30. 06. - 11. 07. 1590 zł

BGR 2 09. 07. - 20. 07. 1640 zł

BGR 3 18. 07. - 29. 07. 1640 zł

BGR 4 27. 07. - 07. 08. 1640 zł

BGR 5 05. 08. - 16. 08. 1640 zł

BGR 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

TERMINY: CENA:

BRA 1 30. 06. - 11. 07. 1570 zł

BRA 2 09. 07. - 20. 07. 1590 zł

BRA 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł

BRA 4 27. 07. - 07. 08. 1590 zł

BRA 5 05. 08. - 16. 08. 1590 zł

BRA 6 14. 08. - 25. 08. 1550 zł

BUŁGARIA  SŁONECZNY BRZEG   
obóz młodzieżowy • 12-14, 15-18 lat
z ALL INCLUSIVE

BUŁGARIA  SŁONECZNY BRZEG obóz młodzieżowy • 12-18 lat

W CENIE:
• transport autokarem,
• 9 noclegów w hotelu Amfibia ***,
• pełne wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 

9 kolacji w formie szwedzkiego stołu, cało-
dzienny dostęp do wody, suchy prowiant 
na drogę powrotną,

• opieka wychowawców i kierownika, ratow-
nika podczas kąpieli, rezydenta,

• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
• składka na TFG,
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• 1 wejście do dyskoteki w Słonecznym 

Brzegu,
• spacer z przewodnikiem do Nessabaru.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej (20 €) 

pobieranej w dniu przyjazdu oraz opłaty 
klimatycznej i administracyjnej 10 €/os., 

• biletów wstępu na dyskoteki  
(wstęp od 16 lat),

• wycieczek fakultatywnych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 9 noclegów w hotelu,
• pełne wyżywienie w formie All inclusiv 

light: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, cało-
dzienny dostęp do wody,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i 

bagaż,
• składka na TFG,
• realizacja programu wg opisu powyżej, 

spacer do Nessabaru, dyskoteki na terenie 
ośrodka.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej (20 €) 

pobieranej w dniu przyjazdu oraz opłaty 
klimatycznej i administracyjnej 10 €/os., 

• biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €/os. 
(wstęp od 16 lat),

• wycieczek fakultatywnych.

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Balczyk - Kaliakra. Cena ok. 39 €/os.
Istambuł - 1 dzień. Cena ok. 70 €/os.
Jeep - Safari. Cena ok. 30 €/os.
Sozopol - Ropotamo. Cena ok. 25 €/os.
Warna - Delfinarium. Cena ok. 36 €/os.

9 nocy

9 nocy

16+

16+50 m

ALL
 IN

CLUSIVE

Pelna oferta, opisy proramow i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



Mariovo
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obóz młodzieżowy 12-18 lat    BAR  CZARNOGÓRA

obóz młodzieżowy • 12-18 lat  OCHRYDA  MACEDONIA

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Mijo - kameralny, rodzinnie prowadzony obiekt, dysponuje 
łącznie ok. 50 miejscami. Odległość do plaży kamienisto - żwirkowej ok. 
300 m, do centrum Baru ok.15-20 minut spacerem. Pokoje: 2, 3 i 4 osobowe 
lub apartamenty 2 pokoje 2+3 osobowe z łazienką i klimatyzacją indywi-
dualną. Większość pokoi posiada balkon. Na terenie obiektu znajduje się 
basen oraz miejsce stołówka gdzie wydawane są posiłki.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
lub Słowację, Węgry, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwate-
rowanie, aklimatyzacja. 
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu, możliwość korzy-
stania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka objazdowa po Czarnogórze 
- Zatoka Kotorska: Kotor, Budva.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wy-
jazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię lub Węgry.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek) przyjazd 
w godzinach popołudniowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Zatoka Kotorska: Kotor, Budva - ok.30 Euro
Ulcinj i Wielka Plaża - ok.12 Euro
Albania - Szkodra - ok. 35 Euro
Rafting na rzece Tara - ok.65 Euro
Rejs stateczkiem - ok.15 Euro

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: OSIOŁKOWE SAFARI - cena ok. 29 €
ALBANIA - cena ok. 39 €
PARK NARODOWY MAVROVO & DEBAR SPA -  cena ok. 49 €

TERMINY: CENA:

CZB 1 04. 07. - 15. 07. 1660 zł

CZB 2 13. 07. - 24. 07. 1660 zł

CZB 3 22. 07. - 02. 08. 1660 zł

CZB 4 31. 07. - 11. 08. 1660 zł

TERMINY: CENA:

MC 1 06. 07. - 17. 07. 1839 zł

MC 2 15. 07. - 26. 07. 1839 zł

MC 3 24. 07. - 04. 08. 1839 zł

MC 4 02. 08. - 13. 08. 1839 zł

MC 5 11. 08. - 22. 08. 1799 zł

W CENIE:
• przejazd zachodnim autokarem,
• 9 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 -osobo-

wych lub studiach z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiado-

kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• realizacja programu, wycieczka objazdowa 

po Czarnogórze podczas pobytu,
• taksa klimatyczna,
• opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-

ny - 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 10 € (pobieranej podczas 

drogi i zwracanej w ostatnim dniu pobytu),
• klimatyzacja - 20 € pokój,
• wycieczek fakultatywnych.

 1660 zł
CZARNOGÓRA - kraj z pięknymi żwirkowo-kamienistymi plażami, zabytkowymi miasteczkami i małymi wio-
skami rybackimi. Miejscowość BAR-SUSAŃ położona u podnóża masywu górskiego Rumia. W okolicy przytul-
ne kawiarenki i restauracje, lunapark, port jachtowy i promowy, tradycyjny bazar z miejscowymi produktami, 
nowoczesne centra handlowe.

od 1799 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Desaret - położony jest w południowej części Macedonii, na wy-
brzeżu Jeziora Ohrydzkiego. Znajduje się 14 km od historycznego miasta 
Ochryda. Do dyspozycji gości przestronna restauracja, lobby bar, basen, 
bar przy basenie, bar na plaży, boisko wielofunkcyjne, Internet WI-FI (przy 
recepcji). Pokoje 2 i 3 osobowe, wyposażone w łazienkę, TV/SAT, telefon, 
balkon lub taras. Pokoje posiadają widok na góry lub jezioro.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Dla chętnych ciepły posiłek na 
trasie przejazdu (dodatkowo płatny ok.5 €/os.), przejazd tranzytowy przez 
Czechy, Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd w godz. dopołudniowych, kolacja, aklimatyzacja.
3-10 dzień: wypoczynek - realizacja programu + zapłacona wycieczka do 
OCHRYDA i ŚW. NAUM - relaksacyjny rejs po jeziorze.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, obiad, wyjazd w godz. popo-
łudniowych.
12 dzień: ciąg dalszy przejazdu, przerwa na ciepły posiłek. Powrót w godz.  
wieczornych.

OCHRYDA - to najpopularniejszy wakacyjny kurort Macedonii, 
szczególnie polecany dla osób nastawionych na rozrywki, kluby 
i dyskoteki oraz aktywne spędzanie czasu. Jest ciepło, pogodnie i 
błogo... Można zwiedzać (a jest co!) lub plażować.

W CENIE:
• przejazd autokarem, 
• 9 noclegów w Hotelu DESARET ***,
• wyżywienie 3 x dziennie z wodą do obiadu 

i kolacji,
• wycieczka Miasto OCHRYDA + Św. Naum  

z rejsem po Czarnym Drinie,
• bogaty program sportowo-rekreacyjny, 
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, ratownika wodnego, pilota na 
trasie przejazdu oraz rezydenta podczas 
pobytu,

• ciepły posiłek w drodze powrotnej,
• ubezpieczenie AXA KL, NNW i bagaż + cho-

roby przewlekłe,
• opłata na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
• taksy klimatycznej 15 €/os./pobyt,
• obowiązkowo płatnej kaucji zwrotnej  

w wysokości 10 €/os.,
• aquapark - 30 €/os.,
• wycieczek fakultatywnych.

9 nocy

9 nocy

300 m

BIURO PODRÓŻY



W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów (10 dni),
• wyżywienie FB (kuchnia polska) w wersji 

cateringowej + suchy prowiant na drogę 
powrotną,

• opieka rezydenta i kadry pedagogicznej,
• francuska opieka medyczna i ratownicza,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• składka na TFG,
• program turystyczny w cenie imprezy.

CENA NIE ZAWIERA:
• kaucji zwrotnej 50 €/domek, 
• wycieczek fakultatywnych.

W CENIE:
• transport autokarem,
• 7 noclegów bungalowy/namioty,
• wyżywienie (3 posiłki dziennie, kuchnia 

polska),
• opieka kadry: rezydent-kierownik, wycho-

wawcy-animatorzy, instruktor windsurfngu, 
na plaży opieka francuskich ratowników,

• miejscowa opieka medyczna,
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż (AXA),
• składka na TFG,
• realizacja programu.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• kaucji zwrotnej 20 €/os., 
• bielizny pościelowej dodatkowo płatnej 

10 €/os. 

ZAKWATEROWANIE: 
Camping Les Prairies de la Mer ***** w Port Grimaud k/Saint Tropez, mobil-homy. Pięciogwiazdkowy camping 
przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta plaża. Na campingu restauracje, bary, klub-dyskoteka, wystę-
py zespołów na żywo, sklepy, telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart wodnych, 
windsurfingu, spadochronu; bezpłatne korty tenisowe (4), boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej. Od 01 lipca 
2018 na terenie campingu będzie dostęny basen. Mobil-homy 4/6-osobowe (ok. 28 m2), z dwiema wydzielo-
nymi sypialniami (w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa pojedyncze) oraz miejscami do spania w salonie, z 
kuchenką ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, lodówką, naczyniami, sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami.

ZAKWATEROWANIE: 
CAMPING LE SUD *** w miejscowości Porticcio-Ruppione. Camping położony jest 150 m od pięknej, piaszczystej 
i strzeżonej plaży. Jest na 4 ha zacienionego terenu, wyposażony w nowoczesne sanitariaty, supermarket, restau-
rację z tarasem widokowym. 
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym wyposa-
żeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras. 
Namioty: 4/6 os. z dwuosobowymi sypialniami, wyposażonymi w materace, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi 
posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, o które należy dbać pod-
czas pobytu.

PORT GRIMAUD - mała miejscowość po-
łożona w centralnej części Lazurowego 
Wybrzeża, nad zatoką, z uwagi na swoje 
położenie i malowniczość zwana Wenecją 
Lazurowego Wybrzeża.

KORSYKA -  to najpiękniejsza wyspa na Mo-
rzu Śródziemnym z malowniczymi zatoka-
mi, złocistymi plażami, górami.

od 1860 zł

od 1520 zł

12

FRANCJA  PORT GRIMAUD  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

FRANCJA  KORSYKA  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

W PROGRAMIE:
1 dzień - wyjazd rano z kraju.
2 dzień + (9) dni - przyjazd w godzinach porannych, zakwaterowanie o 
godz. 14.00, kolacja, wypoczynek, program rekreacyjno-sportowy, dysko-
teki (od 18 lat), wycieczka do Saint Tropez, wycieczka do starego Grimaud.
11 dzień - śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 10.00, obiad, 
wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych.
12 dzień - przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

W PROGRAMIE:
1 dzień - wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień - przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - Bastia, prze-
jazd na camping.
2-8 dzień - pobyt, realizacja programu, zajęcia z windsurfingowe z in-
struktorem, nauka gry w petanque.
9 dzień - śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno 
lub Savony, dalsza jazda przez Włochy i Austrię, warsztaty z jęz. francu-
skiego, animacje, dyskoteki, wycieczka do Porticcio, do stolicy Korsyki, 
wyjazd na Srebrną Plażę.
10 dzień - dalsza jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach po-
południowych.

TERMINY: CENA:
PG 1 24. 06. - 05. 07. 1860 zł
PG 2 07. 07. - 18. 07. 1900 zł
PG 3 16. 07. - 27. 07. 1900 zł
PG 4 25. 07. - 05. 08. 1900 zł
PG 5 03. 08. - 14. 08. 1900 zł
PG 6 12. 08. - 23. 08. 1900 zł
PG 7 21. 08. - 01. 09. 1860 zł

Uwaga: Wejście do mobil-homu od godz. 14.00 w 
dniu przyjazdu, opuszczenie do godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Należy zabrać ze sobą pościel.

TERMINY:
CENA:

BUNGALOWY NAMIOTY

KR 1 22. 06. - 01. 07. 1740 zł ---
KR 2 29. 06. - 08. 07. 1930 zł ---
KR 3 06. 07. - 15. 07. 1930 zł ---
KR 4 13. 07. - 22. 07. 1930 zł 1560 zł
KR 5 20. 07. - 29. 07. 1930 zł 1560 zł
KR 6 29. 07. - 07. 08. --- 1560 zł
KR 7 05. 08. - 14. 08. --- 1560 zł

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

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
BONIFACIO - 30 €/os. W Bonifacio,  rejs statkiem w cenie ok. 12 €/os. 
PORTO I UNIKALNEGO REZERWATU SKAŁ LES CALANCHES – 25 €/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Na życzenie i koszt klienta, organizowane w trakcie pobytu:
- wycieczka do Monaco, Monte Carlo, Cannes i perfumerii w Eze (30 Euro)
- wycieczka do Wielkiego Kanionu du Verdon (25 Euro) + koszt wynajęcia łódek
- wycieczka do Arles, Avignon i Pont du Gard (35 Euro)

7 nocy

150 m



Kemping

W CENIE:
•  transport autokarem,
• zakwaterowanie - 8 noclegów na kempingu,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie + suchy pro-

wiant w dniu wyjazdu,
• opieka pilota w czasie przejazdu, polskoję-

zycznego rezydenta podczas pobytu,
• opieka wychowawców, ratownika (dotyczy 

obozu)
• miejscowa opieka medyczna,
• ubezpieczenie Signal Iduna - KL, NNW, 

bagaż,
• składka na TFG,
• realizacja programu zwiedzanie Cagliari, 

Arbatax, Cala Moresca, Piza, plaża Orri.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty (45 €/os.) - opłaty 

portowe, podatki lokalne, opłaty paliwowe 
na promie,

• lokalnej taksy klimatycznej.

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping „5 Stelle” / Varanatour - znajduje się na lagunie Varano w odległo-
ści 250 m od pięknej, piaszczystej, prywatnej plaży. Zakwaterowanie w mobile 
home 5-6 os. wyposażonych w łazienkę, aneks kuchenny oraz werandę. Klima-
tyzacja dodatkowo płatna ok. 9/€/dzień za domek. Na terenie kempingu znaj-
dują się: 2 baseny, pizzeria, restauracja, bar z salą gier, mini-market, centrum 
sportowe. Ośrodek oferuje całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. 

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping Sos Flores*** położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży w Tortoli, 3 km od miasta portowego Ar-
batax. Zakwaterowanie w 4 os. mobilhomach lub drewnianych domkach 3-pok., składających się z pokoju dzien-
nego z aneksem kuchennym i 2 sypialni. W każdym domku łazienka oraz taras. Na terenie kempingu znajdują się 
- sklepy, bar, pizzeria, restauracja, patio, parking, bezpłatne korzystanie z siłowni, a także odpłatne korty tenisowe 
i boisko do piłki nożnej. 

 1799 zł

 1949 zł

obóz młodzieżowy • 13-18 lat  SARDYNIA  WŁOCHY

obóz młodzieżowy • 13-18 lat    GARGANO  WŁOCHY

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 dzień: wyjazd z Krakowa (pozostałe miasta wg rozkładu jazdy).
2 dzień - przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - Bastia, przejazd na camping.
2 dzień: przejazd do Livorno około godz. 4:00. Przeprawa promem na Sardynię przypłynięcie do Olbii/Golfo Aranci 
ok. godz. 15.00, przyjazd na camping „Sos Flores” ok. godz. 18.00. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
3-9 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, animacje na plaży, rozgrywki sportowe. W programie: wy-
cieczka na plażę Orri - przepiękny złoty piasek oraz formy skalne Cigno Blanco. Wycieczka do Arbatax - zobaczymy 
Roccie Rossa di Arbatax, czyli przepiękne porfirowe skały zanurzone w morzu. Punkt widokowy Cala Moresca. 
Wycieczka do CAGLIARI: Zwiedzanie starego miasta (Castello), romańska Katedra, Bastion San Remy, Pałac Guber-
natora, Torre San Pancrazio, Amfiteatro Romano – ruiny wykutego w skale 
amfiteatru z II w n.e, kościół San Saturno z V w., spacer po Via Manno, głów-
nej ulicy handlowej Cagliari, plażowanie na plaży „Poeto”.
10 dzień: wykwaterowanie, wyjazd o godz. 8.00. Przejazd do Olbii na prom 
o godz: 14.15, przeprawa promem do Livorno ok. 21.00. Przejazd do Pizy. 
Wieczorny spacer po mieście: Wyjazd w dalszą drogę do Polski.
11 dzień: przyjazd do Krakowa w godzinach popołudniowych.

35BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
GOLFO DI OROSEI -  cena 35 €/os. oraz wizyta w 
Grotte del Bue Marino (wstęp ok. 8 €/os.)

8 nocy

8 nocy

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie - 8 noclegów na kempingu,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie + suchy pro-

wiant na powrót,
• opieka pilota w czasie przejazdu, wykwali-

fikowana kadra pedagogiczna na miejscu, 
miejscowy ratownik i włoska opieka me-
dyczna,

• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż w Signal 
Iduna,

• składka na TFG,
• program wyjazdu.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 20 €/os. za przewod-

nika w Wiedniu, zwiedzanie Rodi Garga-
nico, San Giovanni Rotondo i Monte San’t 
Angelo,

• dopłaty za klimatyzację - ok. 9 €/dzień/
domek,

• kaucji zwrotnej 20 €/os.,
• lokalnej opłaty klimatycznej.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Matera i Alberobello - cena 40 €/os. 
Tour delle grotte  - cena 28 €/os. 

TERMINY: CENA:

WŁG 1 26. 06. - 06. 07. 1799 zł

WŁG 2 04. 07. - 14. 07. 1799 zł

WŁG 3 12. 07. - 22. 07. 1799 zł

TERMINY: CENA:

SAO 1 03. 07. - 13. 07. 1949 zł

SAO 2 11. 07. - 21. 07. 1949 zł

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch.
2 dzień: przyjazd w godz. przedpołudniowych, lunch, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.
3-9 dzień: realizacja programu - plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wod-
ne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, wycieczka do Rodi Garganico i wy-
cieczka do San Giovanni Rotondo i Monte San’t Angelo, dla chętnych udział 
w wycieczkach fakultatywnych (płatne dodatkowo).
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zajęcia na plaży, lunch, pobranie 
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną ok. 17:00, nocny prze-
jazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień przyjazd do Wiednia ok. 9:00. Przejazd Ringiem: Parlament, Ra-
tusz, Opera, Belweder, spacer po starówce: Katedra Św. Szczepana, Ho-
fburg, Grabenstrasse. Wyjazd z Wiednia ok. 14:00. Przejazd przez Czechy, 
postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do Polski w godz. 
wieczornych.

Uwaga!!! Należy zabrać ze sobą bieliznę pościelową i ręczniki (wypożyczenie 
pościeli 5 €/os. za komplet na turnus, wypożyczenie ręczników 3 €/os.).

250 m



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Prawa i obowiązki klientów korzystających z usług Biura Podróży „INDEX BP”, zwanego dalej „INDEX BP” 
określają przepisy niniejszego Regulaminu, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 
Nr 121 ze zm.), ustawy z dnia 29.07.1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. 2014 Nr 196 ze zm.).
II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, ZAWARCIE UMOWY, LISTA UCZEST-

NIKÓW, LISTA REZERWOWA
1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej (dalej zwanej imprezą) organizowanej przez Biuro Po-

dróży „INDEX” (dalej zwanym Organizatorem) następuje poprzez podpisanie umowy zgłoszenia udziału 
w imprezie.

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

3. Umowa zgłoszenia udziału w imprezie jest jednocześnie umową o świadczenie usług turystycznych. 
Podpisanie umowy zgłoszenia udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług 
turystycznych z Biurem Podróży „INDEX”.

4. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem umowy Klient zobowiązany jest w ciągu 24 go-
dzin od daty zgłoszenia dokonać pierwszej wpłaty – w wysokości 25% ceny imprezy turystycznej. 
Pozostałą kwotę stanowiącą 75% ceny imprezy, uczestnik wpłaca nie później niż 25 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy.

5. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może powodować 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 Organizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie 
przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych 
na inną osobę, Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty w wysokości 50 zł, stanowiącej war-
tość faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych. W przypadku imprez lotniczych, dodatkowo Or-
ganizator uprawniony jest do pobrania opłaty wynikającej ze zmiany nazwiska na bilecie lotniczym 
wg cennika linii lotniczych. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana 
jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

7. Uczestnicy zobowiązują się do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia 
granicy danego Państwa: paszportu lub dowodu osobistego. Powyższy obowiązek posiadania waż-
nego dokumentu podróży dotyczy również dzieci - bez względu na wiek.

8. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów oraz rodzaj danych niezbędnych 
do realizacji wyjazdu (w celu np. zakupu wizy lub biletów lotniczych) oraz termin ich okazania lub 
dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe dostarczenie jest rów-
noznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy uczestnika. 

9. Uczestnik zawierając niniejszą umowę, powierza Organizatorowi dane osobowe wszystkich, zgła-
szanych przez siebie uczestników imprezy turystycznej i oświadcza, że jest ich administratorem. 
Uczestnik dokonujący zgłoszenia wyraża zgodę na powierzenie powyższych danych osobowych 
przez Organizatora innym podmiotom, z którymi współpracuje on przy realizacji niniejszej umowy. 
Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do przetwa-
rzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami). 

III. 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 rzypadku konieczności podwyższenia ceny, Organiza-
tor zobowiązany jest do udokumentowania podwyższenia ceny. Uczestnik zostanie poinformowany 
o wzroście ceny najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. 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 przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w im-
prezie.

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

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia 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 ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spo-
wodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki 
itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 8 osobach. Na trasach 
dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, 
samochodami osobowymi 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 pobrania kwoty odpowiadają-
cej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny,
b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny, 
c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny.
W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całko-

witej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej 
kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty 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 doko-
nuje sprzedaży.

IV. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. W przypadku imprez zagranicznych Organizator na mocy zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

umowy generalnej ubezpieczenia nr 201279 z dnia 28.12.2012, zgodnie z przepisami ustawy o usłu-
gach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest 
zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty 
jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawio-
ny jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

2. W przypadku imprez krajowych Organizator na mocy zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umo-
wy generalnej ubezpieczenia nr 203823 z dnia 01.12.2014, oświadcza, że każdy uczestnik imprezy 
turystycznej jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy 
generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w 
imprezie turystycznej.

3. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., na 
kwotę 10.000 euro od kosztów leczenia (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. 

4. Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczani zostają w firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., na kwotę 
3000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków (wycieczki i wczasy dla dorosłych) lub 2000 zł od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, obozy narciarskie) 
czy też w innej firmie ubezpieczeniowej, jeżeli umowa wskazuje inaczej.

5. Uczestnik może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w 
imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie 
od Organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

6. W przypadku imprez zagranicznych Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w 
imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy zgłoszenia 
udziału w imprezie turystycznej otrzymałnastępujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL 
IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 
zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku 
zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące 
załącznik do niniejszej umowy. Jednocześnie oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczest-
ników imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na 
zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy 
w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na 
udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji 
medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia 
i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż 
powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Ponadto zgadza się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie 
świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 
wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany oraz przekażę 
informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmu-
jącym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do 
Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. 
Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku imprez krajowych Uczestnik deklaruje w imieniu swoim i pozostałych uczestników 
imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwol-
nienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy 
w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na 
udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji 
medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia 
i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż 
powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Ponadto zgadza się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie 
świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 
wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany oraz przekażę 
informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmu-
jącym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do 
Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. 

Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

V. 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 rezygnacji, w terminie i na warunkach określonych w 
pkt. II niniejszych Warunków.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik imprezy turystycznej obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: umowę zgłoszenia 

oraz dowód wpłaty (brak dowodu wpłaty może uniemożliwić udział w imprezie z winy uczestnika), 
paszport lub dowód osobisty (w zależności od kierunku wyjazdu).

2. W przypadku imprez autokarowych każdy uczestnik może zabrać jeden bagaż o wadze do 20 kg + 
bagaż podręczny w autokarze o wadze do 5 kg.

3. W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i waga 
zależy od przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje możliwość dokupienia bagażu reje-
strowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu i są ustalane przez przewoźnika. 
W momencie rezerwacji proszę o wybór bagażu, gdyż w przypadku wykupienia bagażu w później-
szym terminie jego cena będzie wyższa wg stawki przewoźnika. 

4. 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.

VII. 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 reklama-
cyjnym.

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 zastępcze (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 osobie, uczestnik ponosi 

odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organiza-
tora szkody wyrządzonej przez uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu 
wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki. 

7. INDEX BP” odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 
turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 
działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestni-
czących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie 
można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą. INDEX BP” ogranicza swoją odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o 
świadczenie usług turystycznych  do wysokości dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem 
każdego klienta. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubow-

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

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży „INDEX”  
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BIELSKO BIAŁA
dworzec PKS – dolna płyta, ul. Warszawska

7:15 4:45
+ 80 zł

8:45
+ 80 zł

11:15 ____ 17:15 18:15 8:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

____ 6:30
+ 80 zł

21:45
+ 80 zł

BOLESŁAWIEC-OSŁA parking przy KFC, autostrada A4 ____ 11:30 15:30 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

CHRZANÓW 
stacja benz. Shell, ul. Trzebińska

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____ 15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

10:45 6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

____ ____ 22:00
+ 50 zł

CIESZYN McDonald’s, stacja benz. Lotos, ul. Katowicka 42 7:45 ____ ____ 11:45 ____ 17:45 18:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, al. Wojska Polskiego

4:15
+ 80 zł

4:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

12:00
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

15:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

5:15
+ 80 zł

8:15 8:30 9:00 21:15
+ 80 zł

DĄBROWA GÓRNICZA
parking przy Auchan, ul. Katowicka

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____ 15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

7:30 ____ ____ 22:00
+ 50 zł

GLIWICE
stacja benz. Shell, ul. Rybnicka

4:45
+ 50 zł

6:30 10:30 8:45
+ 50 zł

____ 14:45
+ 50 zł

15:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

7:45 5:45
+ 50 zł

____ ____ 23:45

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
dworzec autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

3:45
+ 70 zł

3:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

____ 16:45
+ 70 zł

17:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

____ ____ 20:45
+ 70 zł

KATOWICE dworzec autobusowy PKS, ul. Skargi 6:00 6:00 10:00 10:00 13:30 16:00 17:00 10:00 7:00 7:00 7:30 8:00 23:00

KIELCE
 dworzec PKP – zatoczki, Plac Niepodległości

2:30
+ 100 zł

2:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

10:00
+ 100 zł

12:15
+ 100 zł

13:15
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

____ ____ ____ ____ ____

KRAKÓW
Hotel Cracovia, ul. Kałuży

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

12:00
+ 60 zł

14:15
+ 60 zł

15:15
+ 60 zł

11:45 5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

____ ____ 21:15
+ 60 zł

LUBIN
stacja benz. Orlen, ul. Zielonogórska

0:15
+ 130 zł

10:45
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

____ ____ ____ ____ ____ 12:15 ____ ____ ____ 4:15**

LUBLIN
parking Hala MOSIR, al. Zygmuntowskie

22:15*
+ 160 zł

22:15*
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

ŁÓDŹ Kaliska
parking koło Poczty, al. Włókniarzy

1:45
+ 110 zł

1:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

9:30
+ 120 zł

11:30
+ 110 zł

12:30
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

____ 10:45 10:45 10:30 ____

OPOLE
stacja benz. BP / McDonald’s, ul. Wrocławska 

3:45
+ 80 zł

8:00 12:00 7:45
+ 80 zł

11:30
+ 100 zł

13:15
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

7:45
+ 80 zł

9:00 4:15
+ 80 zł

____ ____ 1:00
**

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

3:00
+ 100 zł

3:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 12:45
+ 100 zł

13:45
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 9:45 9:45 10:00 ____

POZNAŃ
 dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

22:15*
+ 160 zł

5:30
+ 160 zł

9:30
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ 7:00
+ 160 zł

8:00
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ ____ ____ ____ ____

PSZCZYNA
plac za Kauflandem, ul. Broniewskiego

6:45 5:00
+ 60 zł

9:00
+ 60 zł

10:45 ____ 16:45 17:45 9:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

____ 6:45
+ 60 zł

22:00
+ 60 zł

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

0:45
+ 120 zł

0:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

8:00
+ 120 zł

10:30
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

____ ____ ____ ____ ____

RYBNIK
stacja benz. BP / McDonald’s, ul. Budowlanych

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

____ 16:00
+ 60 zł

17:00
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

____ ____ 21:15
+ 60 zł

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

1:45
+ 120 zł

1:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

9:00
+ 120 zł

11:00
+ 120 zł

12:00
+ 120 zł

8:30
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

____ ____ 18:00
+ 120 zł

SOSNOWIEC
stacja benz. Shell / McDonald’s, ul. Kresowa

5:15
+ 40 zł

5:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

____ 15:15
+ 40 zł

16:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

7:15 ____ ____ 22:15
+ 40 zł

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

6:30 5:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

10:30 ____ 16:30 17:30 9:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

____ 7:40
+ 50 zł

22:15
+ 50 zł

WARSZAWA
parking PKiN obok Matro Centrum, ul. Marszałkowska

23:45*
+ 120 zł

23:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

7:00
+ 130 zł

9:00
+ 120 zł

10:00
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

____ ____ 13:00 ____ ____

WROCŁAW 
parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza

2:15
+ 100 zł

9:30 13:30 6:15
+ 100 zł

10:00
+ 100 zł

11:30
+ 100 zł

12:30
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

10:45 3:15
+ 100 zł

____ ____ 2:45**

ZIELONA GÓRA 
parking koło Palmiarni, ul. Piaskowa

22:15
+ 150 zł

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 13:45 ____ ____ ____ 5:45**

* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!!  ** - WYJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!!  ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE – AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY DLA WSZYSTKICH IMPREZ (TAKŻE TYCH NIE UJĘTYCH W POWYŻSZEJ TABELI) 
NA WWW.INDEXPOLSKA.COM.PL   INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: - BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura 
(warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.) - Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym pod opieką osoby 
dorosłej i po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez biuro podróży. - Połączenia antenowe są realizowane przy grupach min. 8 osobowych. Potwierdzenie realizacji połączeń antenowych na 7 dni przed imprezą. - Połą-
czenia z innych miast nie uwzględnionych w tabeli wyjazdów za dopłatą przy grupie min. 6 osób. - Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem. - 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.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego jak również istotnej części umowy w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Ma charakter informacyjny. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej reguluje Umowa o Świadczeniu Usług Turystycznych oraz Ogólne warunki uczestnictwa. 


