
BONKERS
Club

Disco DiscoPapaya
Baia

imperiale

COLO�OS

PRIVE  DE MAGIC

„ „
SZPROTY" 

WYCHODZIMY 
 na PLAze!!!

  Gwiazda 
 Obozu!

Kierownik

SURVIvAL

 SUPER 
IMPRA :)

yolo

Roxy

ZABUJAlEM 
     SIe :)

KO
LO

NI
E 

20
17

 O
BO

ZY
 M

ŁO
DZ

IE
ŻO

W
E

Rezerwacja on-line

www.indexpolska.com.pl

BIURO PODRÓŻY 
bezpieczeństwo i zaufanie od 1994 r.
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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
 Łazy  4
 Międzyzdroje  5
 Łeba  6
 Mrzeżyno CAMP  7
 Władysławowo  8
 Międzywodzie  9
 Jastrzębia Góra  9
 Kąty Rybackie  10

j e z i o r a  i  r z e k i
 Mazury - rejs po jeziorach 10
 Mazury  11
 Burzenin  12

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

Z AG R A N I C A :
 Słowacja   17
 Węgry - Balaton  18
 Węgry - Hajdúszoboszló  18
 Anglia - obóz językowy  19
 Chorwacja - Pag   20
 Chorwacja - Drvenik   20
 Chorwacja - Makarska   21
 Czarnogóra - Sutomore   21
 Włochy - Rimini  22-23
 Sycylia - Giardini Naxos  24
 Włochy - Kalabria  24
 Włochy - parki rozrywki  25
 Rumunia - Saturn  25
 Hiszpania - Lloret de Mar 26
 Hiszpania+Paryż   27
 Grecja - Leptokaria i Nei Pori 28
 Grecja - Peloponez  29
 Bułgaria - Złote Piaski   30
 Bułgaria - Słoneczny Brzeg 32-33

s a m o l o t e m  na wakacje
 Hiszpania - Lloret de Mar 27
 Grecja - Peloponez  29
 Bułgaria - Złote Piaski  31
 Bułgaria - Słoneczny Brzeg 33
 Albania - Saranda  33

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

Drodzy Rodzice,
•  posiadamy 23-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:

 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2016

Również w innych naszych ofertach - nie oznaczonych specjalnym znaczkiem - znajdziesz zasłu-
żony wypoczynek, dobrą zabawę w doborowym towarzystwie rówieśników i zobaczysz ciekawe 
miejsca - wszystko to pod opieką naszej wspaniałej i pomysłowej kadry.

STREFA 

IMPREZOWA
STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA

• Pierwszy, samodzielny wyjazd  
bez rodziców!

• Opieka, najlepszej, sprawdzonej kadry  
i animatorów!

• Zero nudy, przeżyj prawdziwą wakacyjną 
przygodę! Gwarantujemy entuzjazm  
i dobrą zabawę!

• Autorskie programy animacyjne, spraw-
dzone ośrodki przyjazne dla najmłodszych,

• Wakacje w grupie rówieśników, z których 
wielu też jest pierwszy raz na kolonii!

STREFA 
SURVIVAL

• Prawdziwe wyzwania dla młodych 
traperów!

• Zajęcia ze sztuki przetrwania w trudnych 
warunkach,

• Zajęcia militarne dla prawdziwych 
twardzieli,

• Gry terenowe, biegi na orientację, 
podchody!

STREFA 
ODKRYWCY

• Dobra zabawa, niezwykłe miejsca i inne 
kultury!

• Propozycja dla tych, którzy chcą  
poznawać świat!

• W tym roku odkrywamy Sycylię, Grecję, 
Włochy i tajemniczą Albanię!

• Ciekawe, autorskie pogramy podróży!

• Prawdziwe wakacyjne szaleństwo  
z młodzieżą z całej Europy!

• Dla aktywnych, którzy kochają dobrą 
zabawę!

• Najbardziej rozrywkowe kraje i najlepsze 
imprezy: Hiszpania, Włochy, Bułgaria!

• Plaża, morze, ciekawi ludzie, relaks  
i chillout!

• Zobacz wybrane oferty z informacjami  
o dyskotekach i najlepszych klubach!
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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 2017 ?
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!

POZNA J 
NASZ Ą K ADRĘ!
Zapraszamy na stronę  
http://www.indexpolska.com.pl/kolonie_obozy/nasza_kadra
Znajdziesz tam informacje o naszej kadrze, dowiesz się 
gdzie i kiedy jadą Twoi ulubieni wychowawcy!
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ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy BRYZA 
leży zaledwie 250 m od plaży i dzieli się na 2 od-
rębnie ogrodzone obiekty, posiadające wspólną 
recepcję, stołówkę i infrastrukturę sportową. 
Wszystkie obiekty są po remontach lub mo-
dernizacjach. Część BRYZA I, to pięć piętrowych 
budynków murowanych typu „galeriowiec”, 
które mieszczą łącznie 140 pokoi 2-osobo-
wych, z własnymi łazienkami (wc, umywalka, 
natrysk) w tym 18 to tzw. „studio” – połączone 
dwa pokoje z łazienką i przedsionkiem (dla 4 
osób). Część BRYZA II, to 3 piętrowe budynki z 
wewnętrznymi korytarzami i pokojami po obu 
stronach korytarza. W 3 budynkach jest 111 
pokoi 3-4-osobowych z własnymi łazienkami 
(wc, umywalka, natrysk). W każdym budynku 
są świetlice. Cały teren ośrodka jest ogrodzony 
i monitorowany.
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 
2,3,4-osobowych wyposażonych w łazienki z 
pełnym węzłem sanitarnym. 
www.bryza.lazy.ta.pl
Do dyspozycji uczestników: 
boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, 
boisko do siatkówki, plac zabaw, miejsce na 
ognisko i na grilla, ścieżka zdrowia, kort teni-
sowy, stoły do ping-ponga, świetlice, sala na 
dyskoteki i zajęcia taneczne. 
WYŻYWIENIE: 
4 posiłki dziennie śniadanie, obiad, podwieczo-
rek, kolacja w formie samoobsługowego bufetu. 
Turnus rozpoczyna się od śniadania i kończy 
śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

4

ŁAZY    kolonie letnie 9-16 lat

ŁAZY - to niewielka, nadmorska miej-
scowość położona na mierzei pomiędzy 
Morzem Bałtyckim, a jeziorem Jamno, ok. 
7 km od Mielna. Niewątpliwe zalety tej 
miejscowości to wyjątkowo zdrowy mi-
kroklimat; czysta, szeroka plaża i sosnowy 
las okalający wydmy porośnięte wysokimi 
trawami. Uroku miejscowości dodaje poło-
żenie między morzem, a jeziorami Jamno i 
Bukowo. Nazwa miejscowości pochodzi od 
słowa „łaz” co oznacza wykarczowane lub 
wypalone miejsca w lesie przeznaczone 
pod uprawę.

TERMINY: REKREACJA TANIEC HARRY POTTER PLASTYCZNY

ŁZ 1 3. 07. - 15. 07. 1490 zł 1560 zł --- 1540 zł

ŁZ 2 14. 07. - 26. 07. 1490 zł 1560 zł 1590 zł 1540 zł

ŁZ 3 25. 07. - 6. 08. 1490 zł 1560 zł --- 1540 zł

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

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizacja programu pobytu, 
• wycieczki według opisu,
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

video),
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna.

 W PROGRAMIE:
• wizyta w Parku Rozrywki Dziki Zachód w 
Zieleniewie a w nim m.in. western city, in-
diańska wioska, mini zoo, pokazy kaskadreskie, 
strzelnica, wspinaczka, rodeo i wiele innych 
atrakcji, 
• wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie miasta 
i niezwykłego Muzeum Maszoperia 6d,
• wycieczka do ogrodów tematycznych Hor-
tulus Spectabilis w Dobrzycy z wieżą wi-
dokową i największym na świecie labiryntem 
grabowym,
• REJS STATKIEM po morzu,
• program animacyjny Wehikuł Czasu: wy-
obraź sobie, że możesz podróżować w czasie...
Wyobraź sobie jakby to było wcielić się w rolę 
odkrywcy niczym Indiana Jones! Już dzisiaj 
wyrusz z nami w podróż w czasie i przestrzeni, 
aby poznać swoje mocne strony, zmierzyć się 
ze strachem oraz wypróbować co to prawdziwa 
przyjaźń i współpraca podczas ekscytujących, 
tematycznych gier i zabaw. 
A oto niektóre z wyzwań jakie czekają na 
Ciebie!
- odkryj i zbadaj nieznany ląd podczas podróży 
wehikułem czasu,
- wciel się w rolę tajnego agenta, który musi 
rozwikłać zaszyfrowaną wiadomość aby ocalić 
cały świat,
- przeżyj napad na dyliżans i ocal swoją grupę,
- zmierz się z wrogiem podczas niesamowitej 
wojny na balony napełnione wodą,
- weź udział w wojnie Galów z Rzymianami! 

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

      Atuty: 
★ doskonała infrastruktura 

sportowa
★ ośrodek bardzo blisko morza
★ czysta, szeroka plaża
★ atrakcyjne wycieczki w 

programie, m.in.: Kołobrzeg, 
Park Rozrywki Zieleniewo

★ atrakcyjny program animacji 
oraz programy tematyczne

PROGRAMY DODATKOWE:
 WYCIECZKA DO DOLINY CHARLOTTY - 40 zł 
+ bilety wstępu. ZOO Charlotta z Krainą 
Bajek i Fokarium - to moc niezapomnianych 
wrażeń dla małych i dużych! Park linowy, na 
którego trasach nie zabraknie emocjonują-
cych przeszkód. Jazda konna dostosowana do 
umiejętności jeźdźca. Wypożyczalnia sprzętu 
wodnego i łowiska – piękne Jezioro Zamełow-
skie obfituje w różne gatunki ryb. Minimalna 
grupa, aby wycieczka się odbyła to 30 osób.
 PROGRAM TANECZNY 
Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma 
spędzania wolnego czasu, gdzie na chwilę 
możemy zapomnieć o rzeczywistości i prze-
nieść się w wirujący świat tańca. Co roku, aby 
sprostać Waszym oczekiwaniom staramy się 
żeby zajęcia były urozmaicone i aby każdy z 
Was poczuł się na nich jak prawdziwa gwiazda 
tanecznego show. 
Codzienne treningi będą obejmować: roz-
grzewkę i stretching, naukę prostych kroków 
tanecznych solo i choreografie w grupie, 
ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, 
ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na prawi-
dłową postawę ciała.
W programie m.in: 
• nauka kroków tanecznych w różnych stylach 
na przykład: hip-hop, dancehall, disco, show 
dance, latino solo, salsa, taniec towarzyski 
(zajęcia mogą różnić się pod względem stylu 
tanecznego w zależności od instruktora pro-
wadzącego dany turnus); • choreografie do 
muzyki z popularnych teledysków; • elementy 
fitness i zumby; • improwizacje taneczne; • 
nauka makijażu scenicznego; • na zakończenie 
prezentacja zdobytych umiejętności podczas 
wielkiego pokazu przed publicznością.

PROGRAM PLASTYCZNY 
Różnorodne zajęcia plastyczne i rękodziel-
nicze dla miłośników prac manulanych. W 
programie m. in.: warsztaty malowania na 
szkle, tworzenie figurek z gipsu, ozdabianie 
masek balowych, tworzenie biżuterii z filcu, 
masy solnej itp. tworzenie kartek pocztowych 
techniką quillingu oraz inne techniki plastycz-
ne i rękodzielnicze. Zajęcia będą realizowane 
popołudniamI i/lub wieczorami i są niezależne 
od pogody :) Gwarantujemy, że przywieziecie 
do domu piękne pamiątki z wakacji!
Programy tematyczne realizowane są 
przy min 10 osobach chętnych.

PROGRAM HARRY POTTER CZYLI LETNIA 
SZKOŁA MAGII 
Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym aby rozpocząć 
naukę w Hogwarcie? Już teraz możesz poczuć 
się zupełnie jak Harry Potter przekraczający próg 
szkoły magii! Wraz z nami nauczysz się tajem-
nej sztuki wróżenia z fusów, numerologii oraz 
eliksirów. Poznasz zagadki świata mugoli oraz 
magicznych zwierząt. Przekonaj się do którego 
domu przydzieli Cię Tiara Przydziału oraz czy po-
radzisz sobie w Turnieju Trójmagicznym! 
W programie: Świeża krew w Hogwarcie 
czyli witajcie pierwszoroczni - podróż zacznie 
się już w autokarze, gdzie dzieci dostaną bilety 
na Hogwart Express. Po przyjeździe powitanie 
Uczniów przez Dyrektora/Kierownika Turnusu i 
ceremonia przydziału  do jednego z 4 domów 
(Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclav, Slytherin) 
oraz uczta z podziałem na domy.
Podczas całego turnusu liczne konkursy, 
turnieje i zajęcia w magicznej szkole 
m. innymi: konkurs na „Dziennik nasączony 
magią Hogwartu”, konkurs o Puchar Domu, sa-
modzielne przygotowanie różdżek, tworzenie 
woreczka dobrych uroków, wielki podręcznik 
magicznych stworzeń, czyli to czego o Magicz-
nym Lesie jeszcze nie wiecie, zajęcia z eliksi-
rów: eliksir na wzrost, eliksir na powielanie, 
eliksir aqua-menti czyli walkingwater (i inne), 
zmierz się z własnym strachem, czyli ćwiczymy 
magiczne zaklęcia, Turniej Trójmagiczny, czyli 
zawody sportowe dla prawdziwych magów,
konkurs na najlepszy Hogwart z piasku. A na 
zakończenie, na młodych czarodziejów cze-
kają  egzaminy końcowe SUMY: Standardowe 
Umiejętności Magiczne i OWUTEMY: Okropnie 
Wyczerpujące Testy Magiczne, ognisko poże-
gnalne, rozdanie dyplmów i czas do domu...

A ponadto: zajęcia sportowe, mecze siatkówki, 
koszykówki, dwa ognie, ping-ponga, olimpiada 
na wesoło (gry i konkursy sprawnościowe), gry 
zespołowe, dyskoteki, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, plażowanie i kąpiele w  morzu pod 
opieką ratownika.

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy 
(wieczorem), przejazd nocą, przyjazd do ośrod-
ka w godzinach porannych, śniadanie, spacer po 
okolicy, zakwaterowanie ok. godz. 14:00, obiad, 
odpoczynek, kolacja, nocleg.
2-13 dzień: realizacja programu pobytu:  
plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki wg 
programu.
13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu. Przyjazd na Śląsk w 
godzinach wieczornych.

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA
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kolonie i obóz młodzieżowy 9-17 lat  MIĘDZYZDROJE

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

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizacja programu pobytu wg opisu, 
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

video).
• CENA NIE ZAWIERA:
• fakultatywnej wizyty w Oceanarium,
• profili dodatkowych: taneczny lub crossfit.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy STILO 
leży w zachodniej części miasta wśród lasów 
bukowych, nad samym morzem, przy zejściu 
na plażę. Jest 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 z pełnym 
węzłem sanitarnym oraz tv. 
www.miedzyzdroje-stilo.pl
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: Na terenie 
ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, sklep 
spożywczy, boisko do siatkówki, stół pingpon-
gowy, miejsce na ognisko i do grillowania, 
3 świetlice do organizacji zajęć grupowych 
mieszczące po 50 osób oraz sala disco wy-
posażona w profesjonalny sprzęt muzyczny i 
oświetlenie, wypożyczalnia: rowerów, kijków 
do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz 
nowo wybudowany basen odkryty.
WYŻYWIENIE: 
4 x dziennie: śniadanie – szwedzki stół, obiad 
- serwowany do stolików, podwieczorek, kola-
cja – szwedzki stół. Turnus rozpoczyna się od 
kolacji z ciepłym posiłkiem, kończy śniadaniem 
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

W PROGRAMIE:
• wycieczka autokarowa na wyspę WO-
LIN - zwiedzanie z przewodnikiem SKANSENU 
SŁOWIAN i WIKINGÓW w Wolinie, połączone z 
warsztatami - lepienie z gliny, produkcja filcu, 
pisanie gęsimi piórami, musztra wczesnośre-
dniowieczna, strzelanie z łuku, na zakończenie 
poczęstunek, 
• wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i Za-
grodzie Pokazowej Żubrów,
• zwiedzanie MIĘDZYZDROJÓW - spacer 
Promenadą Gwiazd, MOLO, 
• wycieczka do ŚWINOUJŚCIA i Fortu Ger-
harda,
• REJS STATKIEM po morzu,
• zajęcia sportowe: mecze siatkówki, ping-
-ponga, olimpiada na wesoło (gry i konkursy 
sprawnościowe), gry zespołowe,
• animacje, konkursy, gry i zabawy inte-
gracyjne, (m. in. Festiwal Kolorów, gdzie 
uczestnicy podzieleni na grupy będą mieli do 
zrealizowania podczas pobytu przeróżne za-
dania wymagające współpracy grupowej, po-
mysłowości i kreatywności - zwycięski zespół 
czeka nagroda!).
• gry karciane i planszowe np. Doblo, Dixit 
i wiele innych,
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,

TERMINY: REKREACYJNY TANECZNY CROSSFIT

MZD 1 26. 06. - 07. 07. 1570 zł 1620 zł 1620 zł

MZD 2 07. 07. - 18. 07. 1570 zł 1620 zł 1620 zł

MZD 3 18. 07. - 29. 08. 1570 zł 1620 zł 1620 zł

MZD 4 29. 07. - 09. 08. 1570 zł 1620 zł 1620 zł

PROFILE DODATKOWE:
 PROGRAM TANECZNY: 
Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma 
spędzania wolnego czasu, gdzie na chwilę 
możemy zapomnieć o rzeczywistości i prze-
nieść się w wirujący świat tańca. Co roku, aby 
sprostać Waszym oczekiwaniom staramy się 
żeby zajęcia były urozmaicone i aby każdy z 
Was poczuł się na nich jak prawdziwa gwiazda 
tanecznego show. 
Codzienne treningi będą obejmować: roz-
grzewkę i stretching, naukę prostych kroków 
tanecznych solo i choreografie w grupie, 
ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, 
ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na prawi-
dłową postawę ciała.
W programie m. innymi:
• nauka kroków tanecznych w różnych stylach 
na przykład: hip-hop, dancehall, disco, show 
dance, latino solo, salsa, taniec towarzyski 
(zajęcia mogą różnić się pod względem stylu 
tanecznego w zależności od instruktora pro-
wadzącego dany turnus),
• choreografie do muzyki z popularnych tele-
dysków,
• elementy fitness i zumby,
• improwizacje taneczne,
• nauka makijażu scenicznego,
• wieczór filmów tanecznych,
• na zakończenie prezentacja zdobytych 
umiejętności podczas wielkiego pokazu przed 
publicznością.
Zajęcia taneczne organizowane będą przy min. 
10 osobach. 

      Atuty: 
★ ośrodek nad samym morzem
★ popularna miejscowość  

z licznymi atrakcjami
★ ciekawe wycieczki  

w programie!
★ basen odkryty na terenie 

ośrodka
★ wysoki standard ośrodka

 PROGRAM CROSSFIT: 
Program crossfit przeznaczony jest dla wszyst-
kich aktywnych i spragnionych zdrowego 
ruchu, oraz dla tych którzy do tej pory nie 
ćwiczyli za wiele. Nigdy nie jest za późno, żeby 
zacząć i spróbowac ile radości daje ruch i zdro-
we ciało! Codzienne zajęcia będą całkowicie 
dobrowolne!
Zmierz swoją wytrzymałość - Test Coopera - 
będziemy mierzyć wytrzymałość organizmu 
podczas wysiłku - porównamy wyniki z począt-
ku i z końca obozu - w wodzie i na lądzie! Testy 
zostały opracowane na potrzeby amerykań-
skich wojsk i służb specjalnych - szybko zdoby-
ły wielką popularność. Nie martw się - każdy 
uczestnik pracuje w swoim własnym tempie, 
nikogo nie przemęczamy!  Czy nasza wytrzy-
małość jest dostateczna w stosunku do wieku?
Crossfit trening, w którym codziennie bę-
dziemy brać udział, to połączenie różnych 
dyscyplin, tak, aby idealnie działał nasz cały 
organizm: układ krążenia, wydolność od-
dechowa, siła, elastyczność, wytrzymałość, 
zwinność, szybkość, koordynacja, równowaga 
i dokładność.
Stretching, czyli rozciąganie mięśni, zarówno 
na sali, na dworze, podczas wycieczek oraz w 
wodzie. Ćwiczenia na różne partie ciała przy 
muzyce, na sali i pod chmurką, na plaży i w 
jeziorze!
Ćwiczenia z kolorowymi taśmami - rozcią-
gliwe taśmy to świetny sposób na udane ćwi-
czenia - spróbuj z nami i zobacz jakie to łatwe 
i efektywne!
A dodatkowo prelekcje na temat prawidłowe-
go odżywiania, odstresowywania się, prawi-
dłowego oddychania i relaksu :)
Zajęcia crossfit organizowane będą przy min. 
10 osobach. 

• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, 
• uczestnictwo w imprezach otwartych na 
terenie Międzyzdrojów.

ośro
de

k z basenem

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 czy-
ste plaże, i piękne krajobrazy. Miasto przy-
ciąga licznymi atrakcjami dla starszych i dla 
najmłodszych: 300-metrowe molo, Prome-
nada Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, 
Bałtycki Park Miniatur, Planetarium, Oce-
anarium to tylko niektóre z miejsc, które 
warto zobaczyć w Międzyzdrojach.

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd 
do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-11 dzień: realizacja programu pobytu: wy-
cieczki, plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, wy-
cieczki wg programu.
12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z 
obiektu, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd na Śląsk w godzi-
nach wieczornych.

STREFA 
ODKRYWCY



cena od 1560 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO 
położony na ogrodzonym, zagospodarowa-
nym, zielonym terenie, w odl. ok. 350 m od 
plaży. Pokoje 4, 5 os. z łazienkami. 
Do Waszej dyspozycji: klimatyzowana stołów-
ka i bogata infrastruktura rekreacyjna - mini 
golf (7 torów), namiot gier (cymbergaje, 
hokej, piłkarzyki), outdoor fitness - siłownia 
plenerowa, trampolina 4 stanowiskowa, 
duży  plac zabaw (małpi gaj, zestawy zaba-
wowe, mała ścianka wspinaczkowa), dwa bo-
iska z syntetyczną nawierzchnią (koszykówka, 
siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka 
nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastyczna 
(16 x 9m) z lustrami i sprzętem sportowym, 
zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskotekowa, 
ConsoleRoom (profil sportowy - m.in. X-box 
kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabi-
net 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.

WYŻYWIENIE: 
Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + pod-
wieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane.

PROGRAMY DODATKOWE:
 Profil TANECZNY:  na turnusie 1 i 3
123 rozgrzewka: dobra rozgrzewka to pod-
stawa - poznamy ćwiczenia, które pomogą 
nam przygotować się do zajęć tanecznych 
oraz takie, które nas zrelaksują po tanecznym 
szaleństwie. 
Taneczna stylówka: każdy tancerz musi 
wyróżniać się strojem - dobra stylówka to 
nie tylko atrakcyjność występu, ale charakter 
tancerze - warsztaty dobory stroju do rodzaju 
tańca, konkurs na najciekawszą stylizację 
Skok dookoła Świata: zobaczymy przy czym 
ludzie lubią się bawić w innych krajach, pozna-
my tańce świata m.in. Hiszpanii, Grecji, Japo-
nii, poznamy kroki tańca celtyckiego, spróbuje-
my zatańczyć kujawiaka, a na koniec dowiemy 
się co tańczyło się na średniowiecznym dworze 
królewskim.
Seans filmowy: odpoczniemy od tanecznego 
szaleństwa, ale zostaniemy w tanecznym kli-
macie, wieczorny seans filmu animowanego 
„Happy Feet: Tupot małych stóp” - jak widać 
nie tylko ludzie czują rytm.
Łebska Hula: morze, plaża i słońce - krajobraz 
jak na Hawajach, więc i taniec musi być odpo-
wiedni! Poznamy kroki tańca Hula, a następnie 
przygotujemy odpowiednie stroje i wykonamy 
taniec Hula na plaży!
Szlifowanie: zajęcia pod okiem instruktora, 
będziemy doskonalić swoje umiejętności, 
nabierzemy pewności na scenie i złapiemy 
tanecznego bakcyla.
Konkurs pląsów: będziemy rozpoznawać 
tańce, stroje oraz spróbujemy sił w tanecznych 
kalamburach.
Taneczny pokaz: na koniec turnusy wielki 
finał - pokonamy tremę i wskoczymy na scenę 
- pokaz tańca, występy solo i w grupach.

 Profil SPORTOWY:  na turnusie 1 i 3
ABC sportowca: w zdrowym ciele zdrowy 
duch, czyli bogaty program zajęć sportowych, 
na uczestników czekają: boiska do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę nożną, wyścigi 
kolarskie i wycieczki rowerowe. Wzmocnicie 
swoją sylwetkę na siłowni plenerowej - outdo-
or fitness, a szczypty adrenaliny dostarczy park 
linowy.
Turnieje sportowe: tenisa stołowego, Beach 
Soccer - rozgrywki piłki nożnej na piasku, Letni 
Golfiarz, Złoty Set - turniej siatkówki plażowej, 
Łebadon - turniej tenisa ziemnego, bo Wimble-
don to za mało. Na każdego uczestnika czeka 
medal za udział w zmaganiach.
Fitness fit: zajęcia taneczne, ćwiczenia rozcią-
gające, modelujące sylwetkę, jogging - poranna 
porcja energii.

W PROGRAMIE:
• wycieczka do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, gdzie zobaczysz największą piaszczystą pu-
stynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wy-
dmy, które wiatr przesypuje co rok o kilka metrów; 
• wycieczka do Łeba Parku - naturalnej 
wielkości dinozaury, grota neandertalczyków, 
galeria skamielin i minerałów, wioska indiań-
ska, wyścigi pojazdami Flinstonów; 
• rejs statkiem;
• wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad 
Jezioro Sarbsko;
• całodniowa wycieczka do Trójmiasta - 
w Gdańsku - zwiedzanie Starówki, Kościoła 
Mariackiego, Długiego Targu, PGE Areny (z 
zewnątrz). Zwiedzanie Gdyni i Sopotu.
• program animacyjny Wehikuł Czasu: 
Wyobraź sobie, że możesz podróżować w 
czasie... Wyobraź sobie jakby to było wcielić 
się w rolę odkrywcy niczym Indiana Jones! 
Już dzisiaj wyrusz z nami w podróż w czasie i 
przestrzeni, aby poznać swoje mocne strony, 
zmierzyć się ze strachem oraz wypróbować co 
to prawdziwa przyjaźń i współpraca podczas 
ekscytujących, tematycznych gier i zabaw. 
A oto niektóre z wyzwań jakie czekają na 
Ciebie!
- odkryj i zbadaj nieznany ląd podczas podróży 
wehikułem czasu,
- wciel się w rolę tajnego agenta, który musi 
rozwikłać zaszyfrowaną wiadomość aby ocalić 
cały świat,
- przeżyj napad na dyliżans i ocal swoją grupę,
- zmierz się z wrogiem podczas niesamowitej 
wojny na balony napełnione wodą,
- weź udział w wojnie Galów z Rzymianami!
A ponadto:
• animacje z  wykorzystaniem infrastruktury 
OKW Słoneczko m.in.: gry zespołowe (siat-
kówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie), 
turnieje tenisa stołowego, kometki, mini golfa, 
międzykolonijna Spartakiada z medalami, 
Olimpiada na Wesoło z dyplomami, dyskoteki, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek; 
• plażowanie, szkolenie z  ratownikiem WOPR, 
kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, poła-
wianie bursztynu.

TERMINY: REKREACJA TANECZNY SPORTOWY

ŁB 1 06. 07. - 18. 07. 1560 zł 1610 zł 1610 zł

ŁB 2 17. 07. - 29. 07. 1560 zł --- ---

ŁB 3 28. 07. - 09. 08. 1560 zł 1610 zł 1610 zł

ŁB 4 08. 08. - 20. 08. 1560 zł --- ---

      Atuty: 
★ popularna miejscowość  

z licznymi atrakcjami
★ liczne wycieczki m. in. do Sło-

wińskiego Parku Narodowego 
i do Gdańska

★ bogata infrastruktura  
sportowa ośrodka

★ wycieczki rowerowe
★ ciekawy program -  

aktywnie i sportowo

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

6

ŁEBA - to jedna z najładniejszych i naj-
częściej odwiedzanych miejscowości nad 
Bałtykiem. Położona na obrzeżach Słowiń-
skiego Parku Narodowego, który może po-
szczycić się szerokimi, piaszczystymi pla-
żami, jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz 
unikalnymi ruchomymi wydmami. Zalicza-
na do obszarów chronionych ze względu 
na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyj-
ne. Dzięki panującemu tu mikroklimatowi 
wskazana do leczenie chorób górnych dróg 
oddechowych. W okolicy znajdują się do-
brze oznakowane ścieżki rowerowe, dające 
możliwość atrakcyjnych wypraw.

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

czorek,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizacja programu pobytu, 
• wycieczki według opisu,
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

video),
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna.
CENA NIE ZAWIERA: 
• realizacji programów tematycznych,
• świadczeń nie opisanych w ofercie.

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

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy. 
przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierw-
szy posiłek - obiad, zapoznanie się z atrakcjami 
ośrodka „Słoneczko“. 
2-11 dzień: realizacja programu pobytu w 
Łebie (12 pełnych dni pobytu, 11 nocy). Pro-
gram dostosowany jest do wieku uczestników i 
nastawiony na aktywny wypoczynek.
12 dzień: ostatni dzień kolonii, pożegnanie 
z morzem, ostatni posiłek - obiad, pobranie 
prowiantu na drogę. 
13 dzień: powrót na Śląsk w godzinach po-
rannych.

STREFA 
ODKRYWCY

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA
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cena od 1490 zł

kolonie 9-15 lat, obóz młodzieżowy 15-18 lat  CAMP MRZEŻYNO

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

nej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizacja programu pobytu, wycieczki,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

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

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA 
STA” położony jest przy głównej ulicy miej-
scowości w odległości ok. 350 m od plaży. 
Ośrodek składa się z 3 pawilonów hotelowych 
leżących na starannie zagospodarowanym, 
zadrzewionym, oświetlonym i ogrodzonym 
terenie. Uczestnicy zakwaterowani będą w 
pokojach 4 i 5 osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym (pawilony A i B). Do dyspozycji 
dzieci: jadalnia, kawiarnia, 2 sale dyskoteko-
we, biblioteka, 5 sal telewizyjnych, siłownia, 
tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszyków-
ki, piłki nożnej, 2 boiska do badmintona, cegla-
ny kort tenisowy, odkryty basen kąpielowy o 
wymiarach 8 x 16 m., place zabaw i miejsca na 
ogniska. 5 hektarowy teren ośrodka graniczy z 
terenami leśnymi, na których przez wiele lat 
rozmieszczone były jednostki wojskowe, a do 
dziś pozostały fortyfikacje i umocnienia wyko-
rzystywane do zajęć obozowych. 
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacja w formie 
samoobsługowego bufetu, podwieczorek wy-
dawany przy obiedzie. Turnus rozpoczyna się 
od obiadu w dniu przyjazdu i kończy śniada-
niem + suchy prowiant na drogę.

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (wieczo-
rem), przejazd nocą, 
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach po-
rannych, śniadanie, spacer po okolicy, zakwa-
terowanie ok. godz. 14:00, obiad, odpoczynek, 
kolacja, nocleg.
3-12 dzień: realizacja programu pobytu: 
plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki wg 
programu, gra scenariuszowa Odkrywca. 
13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu. Przyjazd na Śląsk w 
godzinach wieczornych.

TERMINY: REKREACYJNY PLASTYCZNY CROSSFIT A. URODY MILITARNY

MZO 1 03. 07. - 15. 07. 1490 zł 1550 zł 1550 zł 1550 zł 1599 zł

MZO 2 14. 07. - 26. 07. 1490 zł 1550 zł 1550 zł 1550 zł 1599 zł

MZO 3 25. 07. - 06. 08. 1470 zł 1530 zł 1530 zł 1530 zł 1599 zł

7BIURO PODRÓŻY

PROGRAMY DODATKOWE:
 PROGRAM PLASTYCZNY: 
Dla wszystkich małych twórców z artystyczną 
duszą przygotowalismy zajęcia plastyczno-ar-
tystyczne. W programie m. innymi: warsztaty 
malowania na szkle, tworzenie figurek z gipsu, 
tworzenie np. pudełek na bizuterię metoda 
decoupage, tworzenie biżuterii z filcu, masy 
solnej itp. tworzenie kartek pocztowych tech-
niką quillingu, ręczne ozdabianie ramek na 
zdjęcia itp. oraz inne techniki plastyczne i ręko-
dzielnicze. Na zakończenie kolonijna wystawa 
wszystkich prac. A do domu przywieziecie 
oryginalne, własnoręcznie robione pamiątki. 
Zajęcia będą realizowane popołudniami i/lub 
wieczorami i są niezależne od pogody :)
 PROGRAM CROSSFIT: 
Program crossfit przeznaczony jest dla wszyst-
kich aktywnych i spragnionych zdrowego ruchu, 
oraz dla tych którzy do tej pory nie ćwiczyli za 
wiele. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć i 
spróbowac ile radości daje ruch i zdrowe ciało! 
Codzienne zajęcia będą całkowicie dobrowolne!
Zmierz swoją wytrzymałość - Test Coopera - 
będziemy mierzyć wytrzymałość organizmu 
podczas wysiłku - porównamy wyniki z począt-
ku i z końca obozu - w wodzie i na lądzie! Testy 
zostały opracowane na potrzeby amerykańskich 
wojsk i służb specjalnych - szybko zdobyły wiel-
ką popularność. Nie martw się - każdy uczestnik 
pracuje w swoim własnym tempie, nikogo nie 
przemęczamy!  Czy nasza wytrzymałość jest 
dostateczna w stosunku do wieku?
Crossfit trening, w którym codziennie będzie-
my brać udział, to połączenie różnych dyscyplin, 
tak, aby idealnie działał nasz cały organizm: 
układ krążenia, wydolność oddechowa, siła, ela-
styczność, wytrzymałość, zwinność, szybkość, 
koordynacja, równowaga i dokładność.
Stretching, czyli rozciąganie mięśni, zarówno 
na sali, na dworze, podczas wycieczek oraz w 
wodzie. Ćwiczenia na różne partie ciała przy mu-
zyce, na sali i pod chmurką, na plaży i w jeziorze!
Ćwiczenia z kolorowymi taśmami - rozcią-
gliwe taśmy to świetny sposób na udane ćwi-
czenia - spróbuj z nami i zobacz jakie to łatwe 
i efektywne! 
A dodatkowo prelekcje na temat prawidłowe-
go odżywiania, odstresowywania się, prawi-
dłowego oddychania i relaksu :)

      Atuty: 
★ doskonała infrastruktura 

sportowa
★ ośrodek z basenem
★ czysta, szeroka plaża
★ atrakcyjne wycieczki w 

programie m.in: Kołobrzeg,  
Park Rozrywki Zieleniewo

★ Camp Mrzeżyno - atrakcyjny 
program animacji oraz wiele 
programów tematycznych!

ośro
de

k z basenem

 AKADEMIA MODY I URODY: 
Zajęcia dla dziewczyn, które kochają modę. 
W programie m. innymi:
Warsztaty makijażu - wykonacie delikatny 
makijaż upiększający na wieczór, na co dzień, 
na imprezę i do kina.
Bajkowe paznokcie - stylizacja paznokci w 
kolorowe i artystyczne wzory .
Studio fryzur - dobierzecie fryzury do typu 
urody, na dyskotekę i na co dzień.
Warsztaty projektowania ubrań oraz bi-
żuterii i dodatków  - połączyć ze sobą paski i 
kratkę, czy kropki i zygzaki? 
Warsztat „sekrety stylisty” - czyli jaki fason 
jest najlepszy dla danej figury albo na ubrania 
w jakim kolorze warto zwrócić uwagę w da-
nym sezonie, by wyglądać modnie?
Dbamy o zdrowie - poranny fitness, wie-
czorne tańce i zajęcia na temat zdrowego 
odżywiania.
Głowa prosto - nauka trudnej sztuki porusza-
nia się na wybiegu, dowiecie się jak chodzić 
prosto i z gracją. 
Na zakończenie finałowy pokaz mody i wy-
bory 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 opieką 
wykwalifikowanych 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 (desant 
z plaży, walka o zrzut z amunicją i apteczką, 
odbicie i transport VIP-ów, zdobywanie umoc-
nień wroga, poszukiwania zestrzelonego lot-
nika) realizowane będą przez małe zespoły w 
różnorodnym terenie. Każdy uczestnik dostaje 
na czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, 
rękawice, maskę, ochraniacz na krtań oraz ka-
mizelkę ochronną.  
Zajęcia militarne: przemarsze szykiem ubez-
pieczonym, wykonywanie zadań w terenie 
zagrożonym atakiem chemicznym (maski p-
-gaz), rozminowywanie terenu (atrapy min i 
pocisków) przy użyciu elektronicznych wykry-
waczy metali oraz macek saperskich, zabez-
pieczenie broni podczas przepraw przez wodę, 
rzut granatem, pokonywanie wojskowego toru 
przeszkód. 
Uwaga: dotyczy wszystkich programów - 
zajęcia organizowane będą przy min. 10 
osobach. 

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 PROGRAMIE:
• wycieczka w Parku Rozrywki Dziki Zachód 
w Zieleniewie, a w nim m.in. western city, indiań-
ska wioska, mini zoo, pokazy kaskadreskie, strzelni-
ca, wspinaczka, rodeo i wiele innych atrakcji; 
• wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie 
miasta i niezwykłego Muzeum Maszoperia 6d,
przejazd kolejką wąskotorową Ciuchcia Retro z 
Pogorzelicy do Trzęsacza, zwiedzanie ruin ko-
ścioła w Trzęsaczu i Multimedialnego Muzeum 
na Klifie; 
• rejs statkiem po morzu;
• animacje, konkursy, gry i zabawy integracyjne 
(m. innymi Festiwal Kolorów, gdzie uczestni-
cy podzieleni na grupy będą mieli do zrealizo-
wania podczas pobytu przeróżne zadania wy-
magające współpracy grupowej, pomysłowości i 
kreatywności, zwycięski zespół czeka nagroda!),
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ra-
townika, 
• i dla miłośników przygód Gra Scenariuszo-
wa - Odkrywca: Każdy marzy, aby odkryć ja-
kąś tajemnicę lub zaginiony skarb. Tego lata Ty 
też będziesz mieć okazję aby przeobrazić się w 
wybitnego poszukiwacza i odkrywcę zagadek...  
Różne ślady i tropy doprowadzą Twój zespół do 
rozwiązania zagadki związanej z zaginięciem 
Bursztynowego Skarbu! Droga do skarbu jest 
jednak niełatwa, pełna pułapek i tajemnic. Od-
nalezienie skarbu będzie wymagało współpracy 
grupowej, wysiłku umysłowego, sprytu i spraw-
ności fizycznej. Podczas gry nauczysz się posłu-
giwać alfabetem Morse’a i innymi szyframi, aby 
odczytać tajemnicze pismo związane ze sprawą. 
Do poszukiwania skarbu niezbędne okażą się 
też mapa i kompas. Dowiesz się jak obsługiwać 
detektor metalu, aby odszukać ukryte wska-
zówki i artefakty. Będziesz się komunikować z 
pozostałymi poszukiwaczami z Twojej grupy za 
pomocą krótkofalówki, aby nie zagubić się w le-
sie. Będziesz też mógł sprawdzić swoje zdolności 
detektywistyczne i rozwiązać niejedną zagadkę 
po drodze do zaginionego skarbu.
Pamiętaj nie tylko ty jesteś blisko rozwią-
zania...Ktoś cały czas próbuje odkryć skarb 
przed Tobą. Musisz być czujny i uważny... 
ale nie martw się, nie jesteś sam. Są z Tobą 
są nasi Animatorzy Gry, a każda chwila 
przybliża Cię do zaskakującego odkrycia.

STREFA 
SURVIVAL

strefa Camp
- czytaj na stronie 14.
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WŁADYSŁAWOWO  kolonia letnia 9-12 lat, obóz młodzieżowy 13-17 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Trzy Pensjonaty każdy dla ok. 50 osób, 
położone w willowej dzielnicy, w odl. ok. 600 
m od plaży; ogrzewane pokoje 3, 4, 5 osobowe 
z łazienką i TV, wyposażone w tapczany jedno-
osobowe, (część pokoi z łóżkami piętrowymi), 
szafę, stolik, krzesła. Do dyspozycji: stołówka, 
świetlica wyposażona w sprzęt dyskotekowy 
i audio-video, tenis stołowy. Teren obiektów 
ogrodzony, zagospodarowany - boisko rekre-
acyjne, meble ogrodowe, miejsce do grillowa-
nia. W odl. ok. 150 m od pensjonatów znajduje 
się duży, zielony teren rekreacyjny: plac zabaw, 
boisko do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki 
siatkowej. W odl. ok. 300 m Orlik. W odl. ok. 800 
m pływalnia AQUARIUS ze zjeżdżalniami i jacuz-
zi (obowiązują czepki), Ocean Park - świat 
morskich głębin. 
WYŻYWIENIE: 
podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwie-
czorek (smaczna, domowa kuchnia)

PROGRAM RAMOWY: 
Przejazd autokarem 
1 dzień: wyjazd autokarem z poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, 
pierwszy posiłek - kolacja, nocleg. 
2-12 dzień: rekreacyjny program pobytu we 
Władysławowie dostosowany do wieku uczest-
ników, nastawiony na wypoczynek bez nudy: 
wycieczka do Gdańska - Stare Miasto, Dłu-
gie Pobrzeże, Muzeum Morskie lub Muzeum 
Bursztynu • wycieczka na płw. Helski - molo 
w Juracie, port i Fortyfikacje Flotylli Obronnej 
na Helu • wycieczka do Cetniewa - Aleja 
Gwiazd Sportu oraz Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich polskich sportowców i pobyt na 
basenie lub • wycieczka do Ocean Parku - 
niezapomniana wyprawa w nieznany wodny 
świat największych ryb i ssaków. Tu przejdziesz 
po dnie oceanu i staniesz oko w oko z przeraża-
jącym rekinem, olbrzymim wielorybem, orką. 
• wycieczka do Wąwozu Chłapowskiego • 
rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie por-
tu rybackiego we Władysławowie • wędrówki 
nadmorskie; plażowanie, kąpiele w morzu 
pod okiem ratownika, rozgrywki i zajęcia na 
Orliku i boiskach sportowych (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, zbijany), podchody i 
gry terenowe, turnieje tenisa stołowego, za-
bawy integracyjne, konkursy, Neptunalia, bal 
przebierańców, dyskoteki, udział w licznych 
koncertach i imprezach sezonowych m.in.: 
Happy Events, Rybka we Władku.
13 dzień: ostatni posiłek - śniadanie, pobra-
nie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z 
ośrodka ok. godz. 6.00. Powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy. 

TERMINY:
PKP - 18 dni

CENA:
rekreacja

WN 1 27. 06. - 14. 07. 1599 zł

WN 2 13. 07. - 30. 07. 1599 zł

WN 3 29. 07. - 15. 08. 1599 zł

WN 4* 14. 08. - 28. 08. 1399 zł

TERMINY:
autokar - 13 dni

CENA:
rekreacja

WM 1 26. 06. - 08. 07. 1399 zł

WM 2 09. 07. - 21. 07. 1490 zł

WM 3 22. 07. - 03. 08. 1490 zł

WM 4 04. 08. - 16. 08. 1399 zł

WM 5 16. 08. - 28. 08. 1299 zł

W CENIE:
• przejazd PKP (rezerwowane przedziały  

8 osobowe) lub autokarem z klimatyzacją  
(w zależności od wybranej opcji),

• zakwaterowanie w pensjonacie,
• 3 posiłki dziennie+ podwieczorek,
• opieka kadry pedagogicznej, kierownika, 

ratownika, doraźna opieka lekarska,
• ubezpieczenie TuiR AXA - NNW 5000 zł,
• realizację programu pobytu.

PROGRAM RAMOWY: 
Przejazd PKP 
1 dzień: zbiórka na Dw. PKP w godzinach wie-
czornych (dokładne miejsca i godziny zbiórek 
będą podane na stronie www. na 10 dni przed 
wyjazdem). Wyjazdy z Katowic i miast według 
trasy pociągu relacji Katowice - Władysławo-
wo.Nocny przejazd pociągiem.
2 dzień: przyjazd do Władysławowa, transfer 
bagaży busem, piesze przejście z dworca PKP 
do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek 
- śniadanie. Program pobytu we Władysławo-
wie (16/13* pełnych dni pobytu 15/12* nocy) 
dostosowany do wieku uczestników, nasta-
wiony na wypoczynek bez nudy: wycieczka 
do Gdańska - Stare Miasto, Długie Pobrzeże, 
Muzeum Morskie lub Muzeum Bursztynu • 
wycieczka na płw. Helski - molo w Juracie, 
port i Fortyfikacje Flotylli Obronnej na Helu 
• wycieczka do Cetniewa - Aleja Gwiazd 
Sportu oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
polskich sportowców i pobyt na basenie 
lub • wycieczka do Ocean Parku - nieza-
pomniana wyprawa w nieznany wodny świat 
największych ryb i ssaków. Tu przejdziesz po 
dnie oceanu i staniesz oko w oko z przeraża-
jącym rekinem, olbrzymim wielorybem, orką. 
• wycieczka do Wąwozu Chłapowskiego • 
rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie por-
tu rybackiego we Władysławowie • wędrówki 
nadmorskie; plażowanie, kąpiele w morzu 
pod okiem ratownika, rozgrywki i zajęcia na 
Orliku i boiskach sportowych (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, zbijany), podchody i 
gry terenowe, turnieje tenisa stołowego, za-
bawy integracyjne, konkursy, Neptunalia, bal 
przebierańców, dyskoteki, udział w licznych 
koncertach i imprezach sezonowych m.in.: 
Happy Events, Rybka we Władku.
17/14 dzień: wykwaterowanie z ośrodka, 
ostatni posiłek - kolacja + pobranie suchego 
prowiantu na drogę, transfer bagaży busem, 
piesze przejście na dworzec PKP, nocny prze-
jazd pociągiem.
18/15 dzień: powrót na Dworzec PKP w go-
dzinach porannych.

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

      Atuty: 
★ popularny kurort nadmorski
★ idealne miejsce dla starszej 

młodzieży
★ czysta, szeroka i zadbana 

plaża
★ liczne koncerty i imprezy 

sezonowe
★ bogaty program wycieczek

PROGRAM DODATKOWY: 
 PROFIL FITNESS - ZUMBA   
(dla chętnych), dodatkowo płatny + 45 zł
- podstawy fitnessu, stretching - zajęcia roz-
ciągające, Zumbowe ABC, podstawowe kroki i 
układy do ulubionych piosenek, tworzenie wła-
snych układów, freestylowe pojedynki taneczne, 
Zumba maraton - poprowadź część treningu, 
finałowy występ na zakończenie obozu.

* Turnus WN 4 - trwa 15 dni (13 pełnych dni 
pobytu, 12 nocy)

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• zajęć fakultatywnych fitness-zumba (dopła-

ta 45 zł).

UWAGI:
Proponujemy zabrać z sobą ok. 100 zł kieszon-
kowego na własne potrzeby - pieniądze można 
zdeponować u wychowawców. Prosimy o za-
branie karty kolonijno - obozowej z nr PESEL, 
legitymacji szkolnej. Ponadto odpowiedniej 
odzieży i obuwia; kostiumu kąpielowego, kla-
pek, nakrycia głowy, kremu z filtrem do opa-
lania, przyborów higienicznych. Bagaż prosimy 
zapakować do miękkich toreb - wykluczone 
twarde walizy. Ilość bagażu ograniczona! 
(bagaż podręczny i  jedna torba, które dziecko 
będzie w stanie same przenieść). 

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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kolonie letnie 8-12, 12-16 lat  MIĘDZYWODZIE

      Atuty: 
★ ośrodek nad samym morzem 

w sosnowym lesie
★ czysta i szeroka plaża
★ wyjątkowy mikroklimat
★ ciekawy program survivalo-

wy, militarny i przygodowy  
„Wakacje na MAX-a”

      Atuty: 
★ bogaty program wycieczek
★ wycieczka promowa  

do Szwecji
★ ośrodki z dobrą infrastrukturą 

sportową
★ ośrodki blisko plaży
★ wizyta w najstarszej polskiej 

latarni morskiej Rozewie

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy 
„Bursztyn” położony jest w Międzywo-
dziu, niewielkiej, lecz znanej miejscowości 
letniskowej leżącej na Wyspie Wolin, pomiędzy 
Zalewem Kamieńskim, a Morzem Bałtyckim. 
Ogrodzony, oświetlony i monitorowany, dwu-
hektarowy teren ośrodka graniczy bezpośred-
nio z lasem wydmowym i usytuowany jest ok 
250m od morza, gdzie znajduje się własna, 
wydzielona plaża i strzeżone kąpielisko. Ośro-
dek to 2 pawilony, w których mieści się jadal-
nia, kawiarnia, 2 sale telewizyjne, świetlica i 
salka kinowa. Uczestnicy zakwaterowani będą 
w pokojach typu studio 2+3 i 2+4 osobowych 
z łazienkami (umywalka, natrysk, WC) i bal-
konami. Ponadto do dyspozycji obozowiczów: 
boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej pla-
żowej, koszykówki, kometki, plac zabaw, tenis 
stołowy i miejsce na ognisko.

TERMINY: CENA:

MW 1 26. 06. - 06. 07. 1430 zł

MW 2 07. 07. - 17. 07. 1430 zł

MW 3 18. 07. - 28. 07. 1430 zł

MW 4 29. 07. - 08. 08. 1430 zł

kówka”, strzelanie z proc do celu, wyścigi na nar-
tach wieloosobowych, szczudłach i w workach.
zajęcia rekreacyjno-sprawnościowe: 
zabawy z chustą animacyjną, „Twister”, mini 
most linowy, wodne tory przeszkód.
„Letnia Akademia Przetrwania”: budowa 
szałasu, rozpalanie ognia, maskowanie, goto-
wanie posiłków i nocny biwak w lesie, oriento-
wanie się w terenie, wyznaczanie północnego 
kierunku, podchody i gry terenowe, Playstation.
gry fabularne: realizowane w ośrodku, lesie 
i na plaży.
zajęcia sportowe: 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, gąb-
kowe miecze.
„Military Day”: wykonywanie zadań w ma-
skach przeciwgazowych, musztra, nauka szy-
frowania, strzelanie z krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej.
leśny biwak: nocny biwak w lesie (w samo-
dzielnie skonstruowanych szałasach) z ogni-
skiem, piosenkami i gitarą.
wycieczki piesze: po plaży i lasach wydmo-
wych połączone z zadaniami i konkursami.
projekcje filmowe, dyskoteki, ogniska i 
kąpiele (strzeżone kąpielisko nad morzem).
Od każdego uczestnika pierwszego dnia poby-
tu pobrana będzie kaucja zwrotna - 30 zł, na 
pokrycie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka 
- zwracana w dniu wyjazdu.

Wymagany ekwipunek:
legitymacja szkolna, mały plecak, śpiwór, karima-
ta, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka 
przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z 
zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary 
słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, strój ką-
pielowy; mile widziane: odzież moro, busole, 
instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne.

W CENIE:
• zakwaterowanie: 10 noclegów, 
• wyżywienie: 4 x dziennie (od kolacji w dniu 

przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant na drogę powrotną), 

• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej 
oraz opieka medyczna, 

• realizacja programu, 
• przejazd autokarem,
• nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
• ubezpieczenie NNW (5000 zł) Signal Iduna.

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

KADRA: wszystkie zajęcia specjalistyczne 
prowadzone będą przez instruktorów poszcze-
gólnych form rekreacji z zastosowaniem wszel-
kich niezbędnych elementów zapewniających 
bezpieczeństwo. 

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Klif”, 
pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, położony 
ok.250 m od plaży. Ośrodek dysponuje salą TV, 
salą gier zręcznościowych, salą dyskotekową, 
stołówką. Teren wokół ośrodka jest ogrodzony i 
zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, wydzielone miejsce pod 
ognisko  lub: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtycki 
Relaks”, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, do 
morza ok. 400 metrów. Ośrodek dysponuje salą 
sportowo-taneczną z lustrami, boiskami (piłka 
nożna, badmington, siatkówka, unihokej), 
świetlicą, siłownią, tenisem stołowym, piłkarzy-
kami, sala TV, mini zoo, wiatami przy ognisku.

tu, przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego 
na 33 wyspach, wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem; w programie m.in. Wielki Rynek, Ko-
ściół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie Muzeum 
Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowy-
mi okrętami wodnymi, podwodnym tunelem w 
którym można podziwiać wrak żaglowca na dnie 
morza, z bogatą kolekcją broni białej, armat, przy-
gotowano symulator statku i warsztat marynarza 
(wskazane kieszonkowe na drobne zakupy ok. 100 
koron szwedzkich), powrót na terminal, kolacja na 
promie, wypłynięcie promu z Karlskrony, dyskoteka 
na promie przy muzyce na żywo, nocleg, przypły-
nięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniada-
nie, powrót do domu.

PROGRAM:
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, gry, zabawy i konkursy, dyskoteki, 
ognisko, korzystanie z infrastruktury sporto-
wej na terenie obiektu,
• wizyta w latarni morskiej Rozewie,
• Ocean Park we Władysławowie,
• Dom Rybaka we Władysławowie (wieża wi-
dokowa, Muzeum Motyli; Magiczny Zawrót 
Głowy - tajemnice iluzji optycznych, para-
doksów, dziwnych obrazów i trików, zabawki 
optyczne z XIX w., zasada zmieniania Zoetropu 
- zmieniacza obrazów, Gabinet Śmiechu),
• spacer Lisim Jarem - wąwóz ciągnący się wą-
skim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami 
osiągający głębokość 50 m,
• wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line) 
na zakończenie turnusu: wieczorem wypłynięcie 
promu z Gdyni, nocleg w kabinach 4-osobowych 
wewnętrznych, śniadanie w formie bogatego bufe-

W CENIE:
• zakwaterowanie,
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek w stołówce ośrodka,
• transport - PKP + autokar, 
• ubezpieczenie (Ubezpieczenie: TU AXA Pol-

ska NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000 
Euro w trakcie wycieczki do Szwecji), 

• opieka wykwalifikowanej kadry, opieka 
medyczna, 

• program, bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów, 

• wycieczka do Szwecji (w opcji wydłużonej). 
CENA NIE ZAWIERA: 
• dopłat do transportu z poszczeg. miast, 
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TERMINY: CENY:

bez wycieczki do Szwecji Ośr. Klif Ośr. Bałt. R.
JG 1 27. 06. - 06. 07. 1240 zł 1195 zł
JG 2 07. 07. - 16. 07. 1240 zł 1195 zł
JG 3 17. 07. - 26. 07. 1240 zł ---
JG 4 28. 07. - 06. 08. 1240 zł ---
JG 5 07. 08. - 16. 08. --- 1195 zł
JG 6 11. 08. - 20. 08. --- 1195 zł
z wycieczką do Szwecji Ośr. Klif Ośr. Bałt. R.

JG 1+ 27. 06. - 08. 07. 1580 zł 1540 zł
JG 2+ 07. 07. - 18. 07. 1580 zł 1540 zł
JG 3+ 17. 07. - 28. 07. 1580 zł ---
JG 4+ 28. 07. - 08. 08. 1580 zł ---
JG 5+ 07. 08. - 18. 08. --- 1540 zł
JG 6+ 11. 08. - 22. 08. --- 1540 zł

WYCIECZKA FAKULTATYWNA: 
Wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych 
Przygód w Redzie (www.aquaprkreda.pl), je-
dynego w Europie aquparku 
z żywymi rekinami, ze zjeż-
dżalniami, rzeką ze zjazdami 
pontonami, basenem ze 
sztuczna falą, zjeżdżalnią, 
której tor przebiega przez 
szklany tunel akwarium z 
rekinami, cena 100 zł/os.

Uwagi: uczestnicy powinni 
mieć obowiązkowo aktualne 
legitymacje szkolne, chętni 
na wycieczkę do Szwecji 
ważny dokument tożsa-
mości (dowód osobisty lub 
paszport).

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA

STREFA 
SURVIVAL

PROGRAM „Wakacje na MAX-a”:
łucznictwo: strzelanie z łuków różnych typów 
do tarcz i celów ruchomych.
ratownictwo: nauka pomocy przedmedycz-
nej na wesoło, budowanie noszy i transport 
rannego, symulacje akcji ratunkowych w lesie 
i na plaży.
„Zwariowana Olimpiada”: przeciąganie liny 
o czterech końcach, slalom z piłką lekarską, „pił-
karzyki”, przelewanie wody przez dziurawe rury, 
zawody gimnastyczne na plaży, „wodna siat-

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

Rozkład jazdy na 
www.indexpolska.com.pl



cena  1790 zł

cena od 1395 zł

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

KĄTY RYBACKIE  kolonia letnia 9-12 lat, obóz młodzieżowy 13-17 lat

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „EDEN” 
– usytuowany jest nad Zalewem Wiślanym. 
Dysponuje pokojami 3 osobowymi oraz poko-
jami typu studio (2 + 3), (3 + 3). W każdym 
pokoju znajdują się pojedyncze tapczany, sto-
lik, krzesła, łazienka, balkon, TV SAT. Do dyspo-
zycji uczestników: jadalnia, boiska sportowe, 
tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, wypoży-
czalnia rowerów oraz miejsce na ognisko.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwie-
czorek, kolacja. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu.  Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni posi-
łek – obiad. Suchy prowiant na drogę powrotną.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, 
przejazd do OW „EDEN” w  Kątach Rybackich, 
zakwaterowanie, kolacja.
2-11 dzień: realizacja wybranego programu: 
AKTYWNE LATO POD GWIAZDAMI lub OBÓZ SU-
RVIVALOWO - MILITARNY „WYSPA ROBINSONA”.
12 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
„pożegnanie z morzem“, obiad. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
13 dzień: przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach rannych.

Żeglarski rejs turystyczny to impre-
za zarówno dla żeglarzy-debiutantów, jak i tych 
z patentami. Na wysokiej klasy jachtach załogi 
uczą się ich obsługi, działania w zespole i na 
rzecz zespołu, ale przede wszystkim mają bliski 
kontakt z unikalną przyrodą pięknych Mazur i 
niezakłócony niczym wypoczynek pod żaglami. 
Opalenizna gwarantowana bez względu na po-
godę. Po całodziennym pływaniu dźwięki gitary 
na biwaku przy ognisku i żeglarskie bratnie du-
sze tworzą niezapomnianą atmosferę.
ZAKWATEROWANIE:
Jachty kabinowe wysokiej klasy Sasan-
ka 660 Supernova. Miejsce zaokrętowania i wy-
okrętowania: Ruciane-Nida. Na każdym jachcie 
4-5 uczestników + sternik-wychowawca.
WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie przygotowywane w kuchni 
jachtowej siłami załogi pod nadzorem instruktora.
PROGRAM:
Rejs turystyczny po Wielkich Jeziorach Ma-
zurskich. Uczestnicy odwiedzają mazurskie 
porty: Ruciane, Mikołajki, Ryn, Giżycko i inne. 
W trakcie rejsu doskonalimy się w sprawnej 

W CENIE:
• zakwaterowanie - 11 noclegów, 
• wyżywienie - 3 posiłki dz. + podwieczorek, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opieka wychowawców, instruktorów, ratow-

nika, doraźna, miejscowa opieka medyczna  
(na telefon), 

• realizacja wybranego programu,
• transport autokarem turystycznym, 
• ubezpieczenie NNW na 5 000 PLN.

W CENIE:
• zakwaterowanie, 
• wyżywienie, 
• realizację programu (uwzględniając warunki 

atmosferyczne), 
• opiekę kadry wychowawczo - instruktorskiej, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• na obozie survivalowym od każdego uczest-

nika pierwszego dnia pobytu pobierana jest 
kaucja w wysokości 30 zł na pokrycie ewen-
tualnych strat spowodowanych przez niego 
w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka.

CENA NIE ZAWIERA:
transportu, opłat za prysznice, WC i ładowanie 
telefonów komórkowych w portach lub na przy-
staniach, dopłat za opcjonalne warsztaty konne 
(w wybranych terminach).

      Atuty: 
★ ciekawy program
★ w programie Aktywne Lato 

wycieczka do Gdańska  
i Malborka 

★ super oferta dla fanów  
survivalu

★ wojskowa przygoda
★ dobra kuchnia

      Atuty: 
★ przygoda życia
★ zobaczysz najważniejsze 

miejsca Mazur
★ nauczysz się żeglować
★ poznasz życie na wodzie
★ nocleg na jachcie

STREFA 
SURVIVAL

dosa” połączony z wykonywaniem militarnych 
zadań. „TAJEMNICZA WYPRAWA”: dwudniowa 
zabawa pieszo – rowerowa z noclegiem pod 
pałatkami w lesie (na bindudze) nad Zalewem 
Wiślanym; SPORT: siatkówka plażowa, piłka 
nożna plażowa, koszykówka, tenis stołowy, 
bilard, wycieczki piesze i rowerowe. PROJEKCJE 
FILMÓW (w salce kinowej i plenerze), dysko-
teki, ogniska i kąpiele: w morzu (pod opieką 
ratownika wodnego).
FAKULTATYWNIE:
przy programie „Aktywne lato pod gwiaz-
dami” - Jednodniowy SPŁYW KAJAKOWY 
- dodatkowo płatny 70 zł/ os. - na trasie 
Rybina - ujście Wisły Królewskiej do Zalewu 
Wiślanego. Organizator zapewnia: profesjo-
nalny sprzęt, zabezpieczenie instruktorów i 
ratownika WOPR, ubezpieczenie. Na zakoń-
czenie spływu odbędą się zawody, a uczestnicy 
otrzymają drobne pamiątki i zdjęcia ze spływu.

TERMINY:
CENA:

AKTYWNE 
LATO

WYSPA 
ROBINSONA

KRB 1 01. 07. - 13. 07. 1395 zł 1599 zł
KRB 2 12. 07. - 24. 07. 1395 zł 1599 zł
KRB 3 23. 07. - 04. 08. 1395 zł 1599 zł

MAZURY WIELKIE JEZIORA  młodzieżowy rejs turystyczny 14-19 lat

obsłudze jachtu żaglowego oraz kształtujemy 
umiejętność pracy w zespole. Rejsy dostarczają 
wielu wrażeń.  estetycznych i emocji żeglarskich. 
Szczegółowy program na naszej stonie.
PRZYKŁADOWY PLAN REJSU:
1 dzień: przyjazd do Rucianego-Nidy, 
obiad, podział na wachty, zakwaterowanie na 
jachtach, zapoznanie uczestników i kadry z 
obowiązującymi regulaminami i sprzętem, po-
gadanka na temat bezpieczeństwa na jachtach 
i obozie. Przepłynięcie na biwak na Siekierniak 
na jezioro Bełdany, kolacja, ognisko.
2 dzień: Omówienie zasad bezpiecznego za-
chowania się na jachcie, sprawdzian pływacki, 
Co trzeba zrobić aby jacht żaglowy płynął - na-
uka i przypomnienie obsługi jachtu. Rejs do 
Mikołajek, spacer po mieście, obozowisko na 
brzegu jeziora Tałty. 
3 dzień: Rejs na Kulę przez Kanały Mazurskie. 
Nauka wiązania podstawowych węzłów że-
glarskich, plażowanie. Piracka Uczta - konkurs 
kulinarny na najsmaczniejszy obiad ugotowany 
na jachcie, ognisko.
4 dzień: Zajęcia na jachtach, rejs do Giżycka. 
Zajęcia z ratownictwa, rozgrywki sportowe, ką-
piele plażowanie, spacer po mieście, zwiedzanie 
Twierdzy Boyen. 
5 dzień: Przepłynięcie do Pieczarek nad jezio-
rem Dargin, ćwiczenia z ratownictwa w wodzie, 
zabawa teoria żeglowania - dlaczego jacht 
płynie pod wiatr? Olimpiada sportowa. Wieczór 
opowieści żeglarskich i szant.
6 dzień: Zwiedzanie Kwatery Głównej Niemiec-
kich Wojsk Lądowych (OKH) ze śluzą na Kanale 
Mazurskim, przepłynięcie do Węgorzewa, 
spacer po mieście i koncert szantowy. 

7 dzień: Rejs do Sztynortu, rozgrywki sportowe 
w siatkówce plażowej, wieczorem, ognisko nauka 
szant. Zwiedzanie pałacu rodziny Lehndorffów.
8 dzień: Przepłynięcie na Zimny Kąt na łabędzim 
szlaku, kąpiele, podchody. Wieczorem ognisko. 
9 dzień: Rejs do Rydzewa nad jeziorem Bocz-
nym. Kąpiele, plażowanie, koncert szantowy. 
10 dzień: Przepłynięcie przez kanały na jezioro 
Tałty. Spacer po Rynie ze zwiedzaniem Zamku 
Krzyżackiego. Przepłynięcie do Starych Sadów, 
ognisko z szantami. 
11 dzień: Przepłynięcie przez jezioro Mikołaj-
skie, Śniardwy i Bełdany do przystani w Ka-
mieniu. Jaka jutro będzie pogoda? – konkurs 
wiedzy o meteorologii. 
12 dzień: Rejs przez śluzę Guzianka do biwa-
ku Kowalik. Klar jachtów, wstępne pakowanie 
sprzętu i bagaży, przygotowania do balu, 
przywitanie orszaku Neptuna, bal kapitański 
połączony z chrztem żeglarskim i tradycyjnym 
ogniskiem z szantami.
13 dzień: Przygotowanie do wyjazdu, zdanie 
sprzętu, pakowanie bagażu, przepłynięcie do 
ośrodka w Rucianem-Nida, zakończenie obo-
zu, obiad, wyjazd do domu.

TERMINY: CENA:
WJM 1 27. 06. - 09. 07. 1790 zł
WJM 2 03. 07. - 15. 07. 1790 zł
WJM 3 09. 07. - 21. 07. 1790 zł
WJM 4 15. 07. - 27. 07. 1790 zł
WJM 5 21. 07. - 02. 08. 1790 zł
WJM 6 27. 07. - 08. 08. 1790 zł

PROGRAMY: 
 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 rekre-
acyjne w lesie, na plaży i na terenie ośrodka 
(marsz na orientację, minitriathlon, zabawy 
i gry ruchowe); piesza WYCIECZKA do ujścia 
Wisły; dyskoteki pod gwiazdami; ogniska pod 
gwiazdami; konkursy i zabawy pod gwiazda-
mi; PLAŻOWANIE, kąpiele morskie i słoneczne 
pod opieką ratownika i wychowawców.
 OBÓZ SURVIVALOWO-MILITARNY 
„WYSPA ROBINSONA 2017”:   
m.in.: SURVIVAL NA LĄDZIE: nauka podsta-
wowych zasad przetrwania na „bezludnej 
wyspie”; SURVIVAL NA WODZIE: budowa tratw, 
przeprawy na dętkach, nauka alfabetu Morse-
’a, pokaz ratownictwa wodnego i sposobów 
ewakuacji; WĘDRÓWKI ROZBITKA: wyznacza-
nie kierunku północnego, posługiwanie się 
busolą, gry na orientację, nocne podchody, 
budowa mostu linowego. „TAJEMNICZA MI-
SJA”: poszukiwania skrzyń z niezbędnymi 
narzędziami, skrawkami map i wskazówkami 
wykorzystywanymi w dalszych zajęciach; SA-
MORATOWANIE: sfabularyzowane szkolenie z 
I pomocy; STRZELECTWO: ćwiczenie umiejęt-

ności strzeleckich z wykorzystaniem krótkiej 
i długiej broni pneumatycznej; „MILITARNA 
WYSPA”: pokaz wyposażenia wojskowe-
go i survivalowego współczesnych armii, 
przymierzanie umundurowania, musztra 
i zaprawy poranne, techniki poruszania 
się w terenie skażonym, „desant na plaży” 
(wodna zabawa militarna), „Bieg Koman-



cena od 1418 zł
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kolonia letnia 8-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat    MAZURY

      Atuty: 
★ ciekawy program
★ wycieczka do Augustowa 
★ wycieczka do Ełku 
★ rejs gondolami

ZAKWATEROWANIE: 
SELMENT RESORT - znajduje się w spo-
kojnej i malowniczej okolicy, ok. 5 km od Ełku. 
Położony jest nad brzegiem jeziora Selmęt Wielki. 
Pokoje: 2-4 osobowe typu studio z łazienką i WC 
(dwa pokoje z oddzielnym wejściem z przedpo-
koju i łazienką). Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, stół do ping ponga, piłkarzyki, bilard 
(odpłatnie) sala dyskotekowa z nagłośnieniem, 
zadaszone miejsce na ognisko, 3 sale dydaktycz-
ne wyposażone w sprzęt audiowizualny. Boiska 
sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka; 
sauna, siłownia.
Plaża: ogólnodostępna, piaszczysto trawiasta, 
szeroka, strzeżona z ratownikami wodnymi, 
pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE: 
Domowe jedzenie podawane w hotelowej re-
stauracji: 4 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w 
formie stołu szwedzkiego, obiad i podwieczorek 
serwowany). Pierwszym posiłkiem obozu lub 
kolonii jest kolacja w formie obiadu w dniu przy-
jazdu, a ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

W CENIE:
• transport autokarem na trasie: Jastrzębie 

Zdrój - Katowice - Warszawa - Szeligi. Na 
trasach dojazdowych połączenia mogą być 
realizowane za dopłatą, dodatkowym trans-
portem przy min. 10 osobach,

• zakwaterowanie w Ośrodku Selment,
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie, 
• suchy prowiant na drogę,
• atrakcyjny program wg opisu,
• wycieczka do Augustowa, wycieczka do Ełku,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej,
• opieka medyczna - pielęgniarka w ośrodku 

całodobowo, lekarz stosownie do potrzeb, 
podstawowe lekarstwa, środki opatrunkowe, 

•  sprzęt sportowy, bezpłatne korzystanie 
z bazy sportowo rekreacyjnej ośrodka wg 
harmonogramu,

• ubezpieczenie NNW, 
• nagrody w konkursach, dyplomy.

CENA NIE ZAWIERA: 
dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

 2. „MAZURY CUD NATURY”, 
wiek 7-13 lat, 14-16 lat 
• rekreacyjne pływanie: rowerami wodnymi, 
kajakami,
• strzelectwo: strzelanie z łuków,
• paintball - strzelanie na zalesionej polanie,
• plażowanie, kąpiele słoneczne i kąpiele wodne 
nad jeziorem Selmęt Wielki,
• wycieczka Nordic Walking,
• Neptunalia - chrzest wodny,
• turniej piłki nożnej, plażowej i koszykowej,
• rozgrywki sportowe: ping-pong, badminton, 
piłkarzyki, 
• ognisko z pieczeniem kiełbaski, 
• liczne konkursy np. kalambury, gry i zabawy 
ruchowe na powietrzu, randka w ciemno, kon-
kurs piosenki kolonijnej własnego autorstwa, 
konkurs wiedzy o wychowawcach, wieczór hu-
moru i dowcipu, wybory Miss i Mistera, dyskote-
ki, bal przebierańców - chętni mogą przywieźć 
ze sobą rekwizyty na bal,
• kino pod gwiazdami - wieczór filmowy w ple-
nerze na terenie obiektu, projekcja najlepszych 
filmów dla dzieci i młodzieży,
• zajęcia świetlicowe w przypadku złej pogody.
 3. „PIRACI Z MAZUR”, 
wiek 7-13 lat, 14-16 lat 
• zajęcia na ściance wspinaczkowejw Ełku (wy-
jazd autokarem),
• zajęcia w Parku linowym w Ełku (wyjazd 
autokarem),
• rekreacyjne pływanie: rowerami wodnymi, 
kajakami,
• strzelectwo: strzelanie z łuków,
• paintball - strzelanie na zalesionej polanie,
• plażowanie, kąpiele słoneczne i kąpiele wod-
ne nad jeziorem Selmęt Wielki,
• wycieczka Nordic Walking,
• Neptunalia - chrzest wodny,
• turniej piłki nożnej, plażowej i koszykowej,
• rozgrywki sportowe: ping-pong, badminton, 
piłkarzyki, 
• ognisko z pieczeniem kiełbaski, 
• liczne konkursy np. kalambury, gry i zabawy 
ruchowe na powietrzu, randka w ciemno, kon-
kurs piosenki kolonijnej własnego autorstwa, 
konkurs wiedzy o wychowawcach, wieczór 
humoru i dowcipu, wybory Miss i Mistera, dys-

koteki, bal przebierańców,
• kino pod gwiazdami - wieczór filmowy w ple-
nerze na terenie obiektu, projekcja najlepszych 
filmów dla dzieci i młodzieży,
• zajęcia świetlicowe w przypadku złej pogody.
 4. „MAZURSKI OBÓZ KONNY ”, wiek 7-18 lat 
• 6 x po 3 godziny zajęć w ośrodku jeździeckim 
k/Ełku - doskonalenie jazdy konnej, jazda na 
padoku, lonża dla początkujących, pielęgnacja 
i opieka nad koniem,
• rekreacyjne pływanie: rowerami wodnymi, 
kajakami,
• plażowanie, kąpiele słoneczne i kąpiele wodne 
nad jeziorem Selmęt Wielki,
• wycieczka Nordic Walking,
• Neptunalia - chrzest wodny,
• turniej piłki nożnej, plażowej i koszykowej,
• rozgrywki sportowe: ping-pong, badminton, 
piłkarzyki, 
• ognisko z pieczeniem kiełbaski, 
liczne konkursy np. kalambury, gry i zabawy ru-
chowe na powietrzu, randka w ciemno, konkurs 
piosenki kolonijnej własnego autorstwa, kon-
kurs wiedzy o wychowawcach, wieczór humoru 
i dowcipu, wybory Miss i Mistera, dyskoteki, bal 
przebierańców,
• kino pod gwiazdami - wieczór filmowy w ple-
nerze na terenie obiektu, projekcja najlepszych 
filmów dla dzieci i młodzieży,
• zajęcia świetlicowe w przypadku złej pogody.
Uwagi: wymagane zaświadczenie od lekarza 
o braku przeciwwskazań do jazdy konnej; wy-
magana zgoda rodziców lub opiekunów na 
uprawianie jazdy konnej przez podopiecznego, 
prosimy o zabranie: długich spodni (dresów lub 
legginsów), butów za kostkę, atestowanego 
toczka lub kasku do jazdy konnej.
W KAŻDYM PROGRAMIE 
RÓWNIEŻ WYCIECZKI:
• wycieczka autokarowa do Augustowa - z 
przewodnikiem i biletami wstępu; w pro-
gramie rejs gondolami po Dolinie Rospudy, 
zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego 
i portu w Augustowie;
• wycieczka autokarowa do Ełku, zwiedzanie  
miasta, spacer promenadą, pobyt w AQUA PAR-
KU - basen rekreacyjny wyposażony w masaże 
wodne, wodospady, wodotryski, bicze wodne, 
zjeżdżalnię 106 m długości, duże jacuzzi.

TERMINY: ZUMBA CUD NATURY PIRACI OBÓZ KONNY

MS 1 25. 06. - 07. 07. 1468 zł 1418 zł 1468 zł 1618 zł
MS 2 08. 07. - 21. 07. 1618 zł 1568 zł 1618 zł 1768 zł

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

PROGRAMY:
 1. AKADEMIA TANECZNA ZUMBA, 
wiek 7-18 lat 
Chcesz ukształtować swoją sylwetkę, spalić 
zbędne kalorie i świetnie się bawić? Zapraszamy 
na wspaniałą zabawę na naszym Obozie ZUMBY. 
W programie między innymi: rozgrzewki ta-
neczne, ćwiczenia rozciągające do tańca. Proste 
taneczne kroki, sprawdzona kombinacja ruchów 
w rytm muzyki latynoamerykańskiej, disco, tań-
ca hinduskiego. Muzyka stwarzająca niezwykłą 
atmosferę każdej imprezy, porywająca nas do 
zabawy - z nami rozładujesz wszelkie napięcia i 
stres. Zajęcia prowadzone przez naszych instruk-
torów pozwolą Ci bawić się tańcem. Na zakoń-
czenie turnusu prezentacja układu tanecznego 
przed pozostałymi uczestnikami, wręczenie 
certyfikatu.
• rekreacyjne pływanie: rowerami wodnymi, 
kajakami,
• plażowanie, kąpiele słoneczne i kąpiele wodne 
nad jeziorem Selmęt Wielki,
• wycieczka Nordic Walking,
• Neptunalia - chrzest wodny,
• turniej piłki nożnej, plażowej i koszykowej,
• rozgrywki sportowe: ping-pong, badminton, 
piłkarzyki, 
• ognisko z pieczeniem kiełbaski, 
• liczne konkursy np. kalambury, gry i zabawy 
ruchowe na powietrzu, randka w ciemno, kon-
kurs piosenki kolonijnej własnego autorstwa, 
konkurs wiedzy o wychowawcach, wieczór 
humoru i dowcipu, wybory Miss i Mistera, dys-
koteki, bal przebierańców,
• kino pod gwiazdami - wieczór filmowy w plenerze 

na terenie obiektu, projekcja najlepszych filmów 
dla dzieci i młodzieży,
• zajęcia świetlicowe w przypadku złej pogody.

SZELIGI to wypoczynkowa miejscowość 
koło Ełku, największego mazurskiego mia-
sta, które uważane jest za serce Mazur i sto-
licę mazurskich imprez. Szeligi położone są 
nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, w 
otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew. 

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA



cena od 1285 zł

BURZENIN  kolonia letnia 7-15 lat

12

BURZENIN - letniskowa miejscowość w po-
wiecie sieradzkim otoczona lasami, którym 
zawdzięcza swój niepowtarzalny klimat. 
Miasteczko rozciąga się wzdłuż wału rzeki 
Warty. Malowniczy krajobraz i łagodny te-
ren sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
1. Termy Uniejów - wycieczka do Uniejo-
wa, 2-godzinny pobyt na basenie, przy min. 
40 osobach chętnych i dostępności wolnych 
miejsc w Termach Uniejów. (65 zł/os.)
2. Quady (10 min) - przejażdżka na specjalnym to-
rze przygotowanym na terenie ośrodka (15 zł/os).
3. Paintball:
- WARIANT A - GRA dla dzieci powyżej 12. roku 
życia: - gra na przygotowanym polu do wy-
czerpania zapasu zakupionej amunicji, sprzęt 
(maska, mundur, marker oraz dowolna ilość 
doładowań gazu), 100 kulek (25 zł/os.); - każ-
de następne doładowanie 100 kulek (10 zł/os.)
- WARIANT B - STRZELANIE na strzelnicy dla 
dzieci poniżej 12. roku życia: - 50 kulek do 
wystrzelenia na strzelnicy PB (10 zł/os.); - 100 
kulek doładowania (15 zł/os.).
4. Park linowy - dodatkowe przejście 12 zł/os.
5. Strzelnica pneumatyczna - 12 strzałów 
- 6 zł/os.
6. Tor łuczniczy - 10 strzałów - 5 zł/os.

W CENIE::
• zakwaterowanie - 10 noclegów,
• wyżywienie 4 x dziennie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorów, 

opieka medyczna, ratownik,
• transport, 
• realizację programu wg opisu, 
• ubezpieczenie NNW (Signal Iduna) 7000 zł.

TERMINY CENA: CENA:
PROGRAM X-SPORT, MILITARNY  

LUB ARTYSTYCZNY:
PIŁKAR-

SKI.
BZN 1 08. 07. - 18. 07. 1285 zł 1295 zł

BZN 2 18. 07. - 28. 07. 1285 zł 1295 zł

BZN 3 28. 07. - 07. 08. 1285 zł ---

BZN 4 07. 08. - 17. 08. 1285 zł ---

BZN 5 17. 08. - 27. 08. 1285 zł ---

WYŻYWIENIE: 
Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja) turnus rozpoczyna się 
i kończy obiadem + suchy prowiant na drogę 
powrotną. Smaczna kuchnia dla dzieci wzbo-
gacona domowymi wypiekami!

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „Spor-
towa Osada” położony jest na atrakcyj-
nym, bardzo dużym, monitorowanym, oświe-
tlonym i ogrodzonym terenie sosnowego lasu. 
Do dyspozycji uczestników są pokoje 3-osob. 
z łazienkami oraz 5-osob. pokoje przechodnie 
(3+2) z łazienkami. Na terenie obiektu znajduje 
się: jadalnia, sala dyskotekowa, sala TV, sala gier, 
sala gimnastyczna, świetlica, kawiarenka. Ośro-
dek posiada bogatą infrastrukturę sportowo-re-
kreacyjną: pełnowymiarowe trawiaste boisko 
do piłki nożnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią 
do gry w piłkę nożną, dwa boiska do kometki, 
dwa boiska do piłki plażowej, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do gry w piłkę ręczną, zamienne 
na 2 korty tenisowe, wypożyczalnię rowerów, 
drewniany plac zabaw ze zjazdem linowym, 
grill, miejsce na ognisko, drewniane altany, ba-
sen letni, strzelnicę pneumatyczną, park linowy, 
ściankę wspinaczkową, pole i strzelnicę do pa-
intballa, tor quadowy, wojskowy tor przeszkód, 
tor łuczniczy.

 KOLONIA Z PAKIETEM ARTYSTYCZNYM: 
Zajęcia filmowo-teatralne: zwalczanie tremy, 
improwizacja, gestyka, ruch sceniczny - ćwi-
czenia mowy ciała, zajęcia z dykcji, odgrywanie 
ról - analiza granej postaci, odgrywanie scenek 
obyczajowych, skeczy, dwudniowe warsztaty (ok. 
4h dziennie) z profesjonalnym aktorem z Teatru 
Groteska. • Zajęcia muzyczne: najbardziej znani 
muzycy - pogadanka na temat własnych idoli, po-
znanie różnych gatunków muzycznych (pop, rock, 
hip-hop, reggae itd.), poznanie podstawowych 
instrumentów muzycznych, „dlaczego instrumen-
ty grają?”, karaoke, konkurs muzyczny, opracowa-
nie kolonijnej piosenki. • Zajęcia taneczne: znani 
tancerze i tancerki, nauka podstawowych kroków 
salsy, samby, cha-chy, walca wiedeńskiego, tan-
ga, electric booggie, taniec synchroniczny, two-
rzenie własnych choreografi i tanecznych, stret-
ching, aerobik, zajęcia sportowe, projekcja fi lmu 
„Dzwonnik z Notre Dame”. • Zajęcia plastyczne: 
podstawowe dziedziny sztuk plastycznych, mowa 
kolorów, zajęcia plastyczne z różnych technik 
m.in. kreatywna zabawa z PLAYMAIS, szkicowa-
nie, farba, frotaż, malowanie gąbką, wyklejanie, 
origami, projektowanie i wykonywanie biżuterii, 
projektowanie kostiumu lub tworzenie własnej 
scenografi i do zajęć filmowo-teatralnych. • Zaję-
cia florystyczne: zasady kompozycji kwiatowych, 
zapoznanie z materiałami, z jakich będą tworzone 
kompozycje, układanie kompozycji, które będą 
opisywały historię z życia, ważne wydarzenie 
czy osobowość florysty/-stki, mowa kwiatów. • 
Prezentacja nabytych umiejętności. 

PROGRAMY DODATKOWE:
 KOLONIA Z PAKIETEM X-SPORT: 
Najsłynniejsi sportowcy świata, cechy dobrego 
sportowca. • Kolonijne Igrzyska Olimpijskie 
Burzenin 2017: wykonanie flagi olimpijskiej, 
zaprojektowanie maskotki igrzysk, przysięga 
olimpijska, zawody sportowe. • „Debaty na 
ważne tematy”: wpływ ruchu na zdrowie, za-
sady fair play w sporcie, stosowanie dopingu. • 
Urazy i kontuzje – elementy pierwszej pomocy 
przedmedycznej. • Trening z wybranych dyscy-
plin (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka 
ręczna, badminton). • Korzystanie z basenu 
– zawody pływackie i zabawy w wodzie. • Ae-
robic-dance (ćwiczenia przy muzyce), stretching 
(ćwiczenia rozciągające). • Biegi przełajowe, bie-
gi z przeszkodami. • Mecz towarzyski: uczestnicy 
kontra kadra w wybranej dyscyplinie sportowej. 
• Projekcja filmu „I Ty możesz zostać bohaterem”, 
„Magiczne buty”. • Gala Sportowców – bal oraz 
dekoracja medalistów Igrzysk Olimpijskich. 

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

PROGRAM ANIMACYJNY: 
 SUPER PRZYGODA W SPORTOWEJ OSADZIE 
(program realizowany na wszystkich profilach 
kolonii)
Zajęcia integracyjne m.in. spacer hydrau-
lika, skrzynkowa przechadzka, grupowe cho-
dzenie w nartach itp. • Zajęcia wspinaczkowe 
• Zajęcia w parku linowym • Budowanie wieży 
ze szkrzynek. W przypadku niesprzyjającej 
pogody proponujemy zajęcia zastępcze w sali 
gimnastycznej, m.in. prelekcję, quizy, tur-
nieje.  • Rafting - około 2,5 godzinny spływ 
pontonami po rzece Warcie. Grupa na miej-
sce rozpoczęcia spływu udaje się rowerami. 
Zapewniamy atestowany sprzęt do raftingu i 
profesjonalną opiekę. • Biwak w warunkach 
polowych (dla chętnych) w namiotach w 
lesie, samodzielne wypiekanie podpłomyków. 
Ponadto: Codziennie poranny jogging; korzy-
stanie z basenu; Domino - zabawa integracyjna 
z szukaniem wspólnych cech; wybory Miss i 
Mistera, super dyskoteki; ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, konkursami i śpiewem. 

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

STREFA 
SURVIVAL

 KOLONIA Z PAKIETEM PIŁKARSKIM: 
Najbardziej popularni piłkarze na świecie, cechy 
dobrego piłkarza. • FIFA, UEFA, najsłynniejsze 
ligi i kluby piłkarskie świata - prezentacja multi-
medialna, Wembley ’73 - historia piłki nożnej. • 
Zasady gry w piłkę nożną, sędziowania, postawy 
gry fair play, taktyka w grze: ustawienie się na bo-
isku, pozycje zawodników - atak, pomoc, obrona, 
bramkarz, rozgrzewki z piłką, zajęcia poprawiają-
ce kondycję i motorykę, doszkalanie i nauka od-
powiedniego prowadzenia piłki, ćwiczenie precy-
zyjnych podań, przyjęć, strzałów, rzutów karnych, 
przerzuty, żonglerka piłką, gra głową, drybling, 
projekcja filmów: „Piłkarzyki rozrabiają”, „Tygrysy 
murawy”. • Projektowanie koszulki własnej druży-
ny piłkarskiej - każdy z uczestników musi posiadać 
biały T-shirt. • Wykonywanie makiety stadionu 
ulubionej drużyny piłkarskiej. • Turniej rzutów 
karnych, siatkonoga. • Urazy i kontuzje - elementy 
pierwszej pomocy przedmedycznej. • Dieta dla 
piłkarzy - pogadanka na temat zdrowego trybu 
życia. • Piłkarska Feta - bal sportowców na za-
kończenie kolonii. W ramach pakietu piłkarskiego 
uczestnicy będą korzystać z pełnowymiarowego 
boiska 2h dziennie oraz będą mieli zajęcia na 
boisku do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.
 KOLONIA Z PAKIETEM MILITARNYM: 
Poznanie stopni wojskowych, cechy charaktery-
zujące Wojsko Lądowe, Siły Powietrzne, Marynar-
kę Wojenną, główne zadania sił zbrojnych, sprzęt 
wojskowy, uzbrojenie i wyposażenie w jednostce 
wojskowej, budowa broni, balistyka. • Musztra 
wojskowa, apele, kontrola czystości. • Każdy 
rekrut otrzyma legitymację wojskową - należy 
zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne. W razie odwiedzin 
Rodziców Młodzi Komandosi muszą wystąpić do 
przełożonego o zaopiniowanie dotychczasowe-
go zachowania, czego potwierdzeniem będzie 
wydanie stosownej przepustki :) • Wykonywanie 
flagi jednostki, przysięga wojskowa, opracowanie 
hymnu, symbolu i okrzyku plutonu. • Za-
jęcia terenowe: odnajdywanie kierunków, 
nocna gra terenowa, zawody wojskowe, 
biegi wytrzymałościowe, tor przeszkód, 
manewry wojskowe, rywalizacja punk-
towa, sposoby kontaktowania się m. in. 
za pomocą alfabetu Morse’a. • Elementy 
pierwszej pomocy przedmedycznej. • 
Zajęcia survivalowe - oczyszczanie wody, 
rozpalanie ognia, doskonalenie celności 
strzału na strzelnicy. • Rywalizacja jedno-
stek sił zbrojnych, ćwiczenia wojskowe i 

      Atuty: 
★ doskonała infrastruktura 

sportowa
★ ciekawe programy  

tematyczne 
★ malowniczy teren w otocze-

niu lasów i rzeki Warty
★ smaczna kuchnia dla dzieci 

wzbogacona domowymi 
wypiekami!

Szczegółowy opis programu znajduje się na na-
szej stronie www.indexpolska.com.pl
Rodziców prosimy o spakowanie stroju 
wieczorowego (elegancko-sportowego).

sprawnościowe. • Projekcja filmu „Szczeniackie 
wojsko”. • Uroczyste rozdanie dyplomów miano-
wania na stopnie wojskowe. 



cena od 1190 zł
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX,
• 9 noclegów w pensjonacie,
• wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców, doraźna miejscowa 

opieka medyczna (na telefon),
• wycieczki autokarowe i bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów,
• program animacyjny i sportowo-rekreacyjny  

lub program nauki tańca (wg opisu),
• ubezpieczenie NNW - 5000 zł.

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

cena  829 zł

13BIURO PODRÓŻY

kolonia letnia 6-13 lat      USTROŃ
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Ziemowit*** położony jest na 
Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustro-
nia - Zawodziu, niedaleko od centrum oraz od 
głównych obiektów uzdrowiskowych (zakładów 
przyrodoleczniczych). Pyszna kuchnia i dosko-
nale wyposażone sale konferencyjne pozwolą 
na zorganizowanie w Hotelu różnych form 
wypoczynku. Obiekt po generalnym remoncie 
(oddany w maju 2011). Uczestnicy zakwatero-
wani są w pokojach 3-4 osobowych na czwartej 
kondygnacji z łazienkami. Pokoje posiadają 
okna dachowe. Do dyspozycji gości: jadalnia, ka-
wiarnia, 2 sale konferencyjne, sauna, kort teni-
sowy, boisko do piłki siatkowej, sala do ćwiczeń, 
zadaszone miejsce na ognisko. .
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, przy-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.
2-6 dzień: realizacja programu m.in.: Prze-
jażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”; wizyta w Leśnym 
Parku Niespodzianek w Ustroniu. Ten niekon-
wencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje 
swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, 
dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w natural-
nych warunkach starodrzewia bukowego. Jedną 
z ciekawszych atrakcji parku są muflony i danie-
le, które swobodnie przemieszczają się wśród 
zwiedzających, i które to można karmić z ręki. W 
zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie szlachet-
ne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie 
największymi atrakcjami parku są sokolarnia 
i sowiarnia. Gry i zabawy - zajęcia terenowe, 
biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada 
kolonijna, konkursy z nagrodami. Gry i zabawy 
świetlicowe - kalambury, warcaby, statki, kraje 

W CENIE:
• przejazd autokarem,
• 6 noclegów w hotelu,
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek: śniadanie, obiad, podwieczorek, ko-
lacja (śniadania i kolacje w formie bufetu), 

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opieka wychowawców, miejscowa opieka 

medyczna (na telefon),
• wycieczka do Wisły, bilety na „Bajeczną 

Ciuchcię” i do Leśnego Parku Niespodzianek,
• ubezpieczenie NNW na 5000 zł.

i miasta, wieczór filmowy. Ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Dyskoteka - na terenie ośrodka.
7 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas 
wolny, gorący posiłek, wyjazd w drogę powrotną.
PROGRAM ANIMACYJNY:
• 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 ba-

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

bierańców z zaczarowanej krainy,
• Wybory najsympatyczniejszej postaci z 

baśniowego świata,
• Mam talent – konkurs talentów.

TERMINY: CENA:

US 1 15. 07. - 21. 07. 829 zł

US 2 21. 07. - 27. 07. 829 zł

US 3 27. 07. - 02. 08. 829 zł

US 4 02. 08. - 08. 08. 829 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie kre-
mów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów 
przeciwsłonecznych, stroju kąpielowego, a także małego 
plecaka jako bagażu podręcznego podczas wycieczek; 
wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej i 
obuwia domowego; kieszonkowe dzieci (na własne po-
trzeby) można zdeponować u wychowawcy po przyjeź-
dzie do ośrodka; jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub 
tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten 
lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie 
wychowawcy na miejscu zbiórki; adres i numer telefonu 
do ośrodka rozdawane będą przy autokarze w dniu wy-
jazdu; podane dni są dniami wyjazdu i powrotu.

      Atuty: 
★ ciekawy program animacyj-

ny dla najmłodszych
★ świetny ośrodek 
★ malowniczy teren w otocze-

niu gór i rzeki Wisły
★ zwiedzanie Leśnego Parku 

Niespodzianek

Kotlina Kłodzka  SZCZYTNA

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

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

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsc zbiórek, 
przejazd do Ośrodka RELAX w Szczytnej, obiad, 
zakwaterowanie, kolacja.
2-9 dzień: udział w wycieczkach i realizacja 
programu m.in.: Złoty Stok - Kopalnia Złota,  
(podziemny wodospad w „Czarnej Sztolni”, ba-
sen do płukania złota, skarbiec, spotkanie z Gno-
mem w chodniku śmierci i muzeum tabliczek 
ostrzegawczych). Kudowa Zdrój - spacer po 
parku zdrojowym i piesza wycieczka do jednego 
z najbardziej atrakcyjnych rejonów w Górach 
Stołowych - zespołu Błędnych Skał. Wędro-
wanie po labiryncie „skalnego miasta”. Kudowa 
- Czermna - zwiedzanie Kaplicy Czaszek (jednej 
z nielicznych w Europie kaplic, której wystrój sta-
nowią warstwowo ułożone czaszki i piszczele ok. 
3 tys. osób). Kudowa Zdrój - Muzeum Żaby - 
niezwykły zbiór przedmiotów codziennego 
użytku wiążących się z wizerunkiem płazów, a 
w szczególności żab. Celem muzeum jest przy-
bliżenie idei ochrony płazów oraz działań jakie 

w tym celu zostały podjęte. (Ponad 3000 ekspo-
natów pochodzących z blisko 20 krajów świata 
i 6 kontynentów.) Duszniki Zdrój - zwiedzenie 
Muzeum Papiernictwa  mieszczącego się w 
starym młynie papierniczym. Obecnie jest to je-
dyny zachowany i do dziś działający obiekt tego 
typu w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. 
We wnętrzu można obejrzeć m.in. warsztaty 
produkujące papier ręcznie czerpany. Słodkie 
lenistwo - czyli spacery, degustacja wód mi-
neralnych i kąpiele słoneczne pod opieką wy-
chowawców. Gry i zabawy - zajęcia terenowe, 
biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada 
kolonijna, konkursy z nagrodami. Gry i zabawy 
świetlicowe - kalambury, warcaby, statki, kraje 
i  miasta, wieczór filmowy Ognisko z piecze-
niem kiełbasek - połączone z konkursem pio-
senek, wybory miss i mistera. Dyskoteka - na 
terenie ośrodka.
10 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Wy-
jazd w drogę powrotną.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek RELAX jest położony na częścio-
wo zalesionej działce o powierzchni powyżej 10 
hektarów. Na miejscu: basen kryty (wolnosto-
jący), bilard, tenis stołowy, sala konferencyjna, 
jadalnia, kawiarnia, świetlica, Wi-Fi - w obrębie 
recepcji. W pobliżu ośrodka przepływa malow-
niczo wijąca się rzeka - Bystrzyca Dusznicka.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad + podwieczorek, kolacja. Śniadania i kola-
cje w formie bufetu. Pierwszy posiłek – kolacja, 
ostatni posiłek – obiad. Suchy prowiant na dro-
gę powrotną. Podczas wycieczek możliwy suchy 
prowiant zamiast jednego posiłku.

TERMIN: S. ODKRYW. TANIEC
KKŁ 1 13. 07. - 22. 07. 1190 zł 1250 zł

kredkami plasteliną/modeliną. • Poszukiwacze 
Zaginionego Skarbu - gra terenowa. • Tajemni-
ca Zaginionego pociągu - zajęcia edukacyjne, 
konkurs wiedzy. • Bal dla poszukiwaczy skarbów 
- bal przebierańców, konkurs na najlepszy strój. 
• Wybory najsympatyczniejszych super poszuki-
waczy i super poszukiwaczek przygód. Program 
animacyjny ma charakter fakultatywny i będzie 
dostosowany do wieku i potrzeb uczestników.
Program „NAUKA TAŃCA POPRZEZ ZABAWĘ”:
Codzienne zajęcia taneczne m.in.: SAMBA, CHA-
-CHA, JIVE, WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, 
TANGO. • Tańce dyskotekowe: FUNKY, AEROBIC, 
DISCO-FOX. • Ćwiczenia ruchowe - poprawiają-
ce sprawność fizyczną u dzieci. UWAGA! Każdy 
uczestnik musi zabrać ze sobą odpowiednie 
obuwie do zajęć tanecznych, np.: tenisówki + 
koszulkę bawełnianą + spodenki!

Program animacyjny „STREFA ODKRYWCY”:
W planie zajęć poszukiwaczy Złotego Pociągu 
przewidziano: Wycieczkę podziemną trasą 
turystyczną w Kłodzku. To unikalne w skali 
całego kraju zachowane kłodzkie podziemia, 
które służyły niegdyś mieszkańcom miasta do 
celów obronnych i gospodarczych. Wielokondy-
gnacyjne piwnice nadal skrywają wiele sekretów. 
Dla zwiększenia ich atrakcyjności wyposażono 
Podziemną Trasę Turystyczną w elementy, które 
wprowadzą zwiedzających w klimat XVI, XVII i 
XVIII wiecznego Kłodzka. • Złoto dla Zu-
chwałych - zabawa integracyjna. Pociąg 
Marzeń - zabawa integracyjna z ele-
mentami zajęć artystycznych z farbami, 

      Atuty: 
★ atrakcyjny program  

animacyjno-taneczny
★ liczne wycieczki m. in. do 

Złotego Stoku, Kudowy Zdrój  
i Dusznik Zdrój

★ bogata infrastruktura  
sportowa ośrodka

★ poszukiwanie złotego  
pociągu
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cena od 1099 zł
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CAMP ZAKOPANE  MURZASICHLE  kolonia letnia  9-13  i  14-18 lat 

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2016
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Tatry/Zbójnik/Hawrań 
położony jest w Murzasichlu, 6 km od Zakopa-
nego. W pobliżu znajdują się sklepy, restaura-
cje 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.
WYŻYWIENIE: 
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwie-
czorek, kolacja,

W CENIE:
• 10 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych 

z pełnym węzłem sanitarnym,
• wyżywienie 4 razy dziennie: śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja, 
• opieka pedagogiczna, medyczna, ratownika 

na basenie, przewodnika tatrzańskiego,
• realizacja programu kolonii: zajęcia i zawody 

sportowo rekreacyjne, konkurs na najcie-
kawszy strój zbójnicki, zajęcia plastyczne, 
ogniska, dyskoteka i bal przebierańców, 
konkursy z nagrodami,

• 3 wycieczki do Zakopanego - zwiedzanie 
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jasz-
czurówka,

• wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzań-
skim Morskie Oko i Czarny Staw, Dolina 
Kościeliska (bilety w cenie), Chochołów,

• 2 razy wyjscie na baseny termalne,
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 

video),
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
• dodatkowo w turnusie I i III realizacja gry 

scenariuszowej Odkrywca.

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

PROGRAM:
 PROGRAM ODKRYWCA - Gra Scenariuszowa 
Każdy marzy, aby odkryć jakąś tajemnicę lub 
zaginiony skarb. Tego lata Ty też będziesz mieć 
okazję aby prze obrazić się w wybitnego poszuki-
wacza i odkrywcę zagadek... Różne ślady i tropy 
doprowadzą Twój zespół do rozwiązania zagadki 
związanej z zaginięciem Złotej Ciupagi! Droga 
do skarbu jest jednak niełatwa, pełna pułapek i 
tajemnic. Odnalezienie ciupagi będzie wymaga-
ło współpracy grupowej, wysiłku umysłowego, 
sprytu i sprawności fizycznej. Podczas gry na-
uczysz się posługiwać alfabetem Morse’a i innymi 
szyframi, aby odczytać tajemnicze pismo związa-
ne ze sprawą. Do poszukiwania skarbu niezbędne 
okażą się też mapa i kompas. Dowiesz się jak 
obsługiwać detektor metalu, aby odszukać ukryte 

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:

Rekreacyjny Górski Taneczny, 
Plastyczny Paintballowy

ZMC 1 27. 06. - 07. 07. 1099 zł --- 1159 zł 1349 zł
ZMC 2 07. 07. - 17. 07. 1099 zł 1199 zł 1159 zł 1349 zł
ZMC 3 17. 07. - 27. 07. 1099 zł 1199 zł 1159 zł 1349 zł

      Atuty: 
★ wyjście na baseny termalne 

w cenie!
★ w programie wycieczki  

górskie i do Zakopanego
★ dobra kuchnia, „jak u mamy”
★ malowniczy krajobraz  

polskich Tatr 
★ ciekawe programy  

tematyczne

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy 
(rano) przejazd do Murzasichla, zakwaterowa-
nie, obiad, odpoczynek i spacer, kolacja, nocleg. 
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: 
3  wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie 
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jasz-
czurówka), wycieczki górskie z przewod-
nikiem tatrzańskim (Morskie Oko i Czarny 
Staw, Dolina Kościeliska, Chochołów), 
2 razy wyjscie na baseny termalne, gry i 
konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dys-
koteki, ognisko, gra scenariuszowa Odkrywca 
w turnusie.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu, przejazd do domu.

wskazówki i artefakty. Będziesz się komunikować 
z pozostałymi poszukiwaczami z Twojej grupy za 
pomocą krótkofalówki, aby nie zagubić się w le-
sie. Będziesz też mógł sprawdzić swoje zdolności 
detektywistyczne i rozwiązać niejedną zagadkę 
po drodze do zaginionego skarbu. Pamiętaj nie 
tylko ty jesteś blisko rozwiązania... Ktoś cały czas 
próbuje odnaleźć ciupagę przed Tobą. Musisz być 
czujny i uważny... ale nie martw się nie jesteś sam. 
Są z Tobą są nasi Animatorzy Gry. a każda chwila  
przybliża Cię do zaskakującego odkrycia.
PROGRAMY TEMATYCZNE:
 PROGRAM GÓRSKI 
Program górski dla miłośników przyrody i nie-
zapomnianych tatrzańskich widoków. Poznaj z 
nami najpięsniejsze polskie góry! W programie 
4 wyjścia na górskie wędrówki z przewodnikiem 
(łatwe i średnio trudne szlaki). Program pro-
wadzony jest przez doświadczonych i sympa-
tycznych przewodników górskich, pasjonatów, 
którzy odkryją przed Wami wspaniały świat na-
szych najwyższych gór. Wycieczki są całodniowe 
tj. trwają od ok. 6 do 8 godzin z czego 4-6 godzin 
poruszamy się szlakami po górach. 
Program nadaje się nawet dla początkujących, 
aby ruszyć w góry wystarczą buty górskie (za 
kostkę), niewielki plecak, kurtka przeciwdesz-
czowa, nakrycie głowy, wygodne spodnie, t-
-shirt, polar, legitymacja szkolna i oczywiście 
chęci!
W trakcie wycieczek zapewniamy: suchy pro-
wiant na drogę oraz ciepły posiłek w trakcie 
wycieczki górskiej. Wracamy do Ośrodka na 
obiadokolację. Dojazdy do szlaków realizujemy 
busami, PKP, transportem lokalnym. 

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

STREFA 
ODKRYWCY

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
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cena  899 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Tatry/Zbójnik/Hawrań 
położony jest w Murzasichlu, 6 km od Zako-
panego. W pobliżu znajdują się sklepy, restau-
racje 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.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie: śnia-
danie, obiad, podwieczorek, kolacja.

 PROGRAM TANECZNY 
Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma 
spędzania wolnego czasu, gdzie na chwilę może-
my zapomnieć o rzeczywistości i przenieść się w 
wirujący świat tańca.  
Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę 
i stretching, naukę prostych kroków tanecznych 
solo i choreografię w grupie, ćwiczenia na poczu-
cie rytmu i walkę z tremą, ćwiczenia modelujące 
sylwetkę.
W programie m. in.: • nauka kroków tanecznych 
w różnych stylach na przykład: hip-hop, dance-
hall, disco, show dance, latino solo, salsa, taniec 
towarzyski (zajęcia mogą różnić się pod wzglę-
dem stylu tanecznego w zależności od instruk-
tora prowadzącego dany turnus), • choreografia 
do muzyki z popularnych teledysków, • elemen-
ty fitness i zumby, • improwizacje taneczne, • 
nauka makijażu scenicznego, • wieczór filmów 
tanecznych, • na zakończenie prezentacja zdo-
bytych umiejętności podczas wielkiego pokazu 
przed publicznością. 

      Atuty: 
★ ciekawy program animacyj-

ny dla najmłodszych
★ wycieczki:  

do Zakopanego i w Tatry
★ malowniczy teren 
★ kuchnia jak u mamy

przebierańców), a wieczorem Bal Przebierań-
ców razem z Elzą, 
• Leśne podchody i rozwiązywanie detektywi-
stycznych zagadek ze Scooby Doo, a wieczorem 
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• Dzień niespodzianki z Fineaszem i Ferbem - 
ciekawe jaki wynalazek wymyslili tym razem?
• Wycieczka do Zakopanego (zwiedzanie 
miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jasz-
czurówka),
• Wycieczka do Doliny Kościeliskiej, 
• Podczas kolonii mogą też zostać wykorzystane 
motywy z innych (oczywiście tych mądrych)  
bajek, które akurat są popularne wśród naszych 
najmłodszych kolonistów. Nasi animatorzy 
gwarantują dobrą zabawę, worek dobrych 
pomysłów oraz liczne zajęcia sportowe, pla-
styczne, konkursy związane z bajkami, bal prze-
bierańców, ognisko, wycieczki po okolicy oraz 
wieczorne projekcje ulubionych filmów.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy 
(rano) przejazd do Murzasichla, zakwatero-
wanie, obiad, odpoczynek i spacer po okolicy, 
zapoznanie się na wesoło, kolacja, nocleg. 
2-6 dzień: realizacja programu pobytu wg 
opisu powyżej.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobra-
nie suchego prowiantu, przejazd do domu.

W CENIE:
• 6 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych z 

pełnym węzłem sanitarnym.
• wyżywienie 4 razy dziennie: śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja 
• realizacja programu kolonii wg opisu,
• wycieczka do Zakopanego – zwiedzanie 

miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jasz-
czurówka,

• wycieczka górska Doliną Kościeliską
• wycieczki piesze po okolicy z przewodnikiem 

tatrzańskim,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicz-

nej, ratownika na basenie, opieka medycz-
na, przewodnik tatrzański,

• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, 
video),

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna.

CENA NIE ZAWIERA:
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TERMINY: CENA:
ZM 1 02. 07. - 08. 07. 899 zł
ZM 2 08. 07. - 14. 07. 899 zł
ZM 3 14. 07. - 20. 07. 899 zł
ZM 4 20. 07. - 26. 07. 899 zł

ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
Rafting pontonami Przełomem Dunajca – 
dopłata 100 zł
Spływ pontonami przełomem Dunajca to świet-
na propozycja na spędzenie wolnego czasu na 
łonie natury. Podczas spływu możemy podziwiać 
malownicze krajobrazy jednej z najpiękniejszych 
polskich rzek. Dunajec przepływając przez Pieniny 
wije się między wysokimi , wapiennymi ścianami 
tworząc niezapomniane widoki.Na pontonach 
spływa jednocześnie do 12 osób. Spływ Dunaj-
cem trwa w zależności od pogody i stanu wód od 
2 do 3 godzin, jest bezpieczny i mogą w nim brać 
udział dzieci. Wszyscy uczestnicy mają zapewnio-
ne kamizelki ratunkowe, kaski i pagaje, wstęp do 
Pienińskiego Parku Narodowego, ubezpieczenie i 
opiekę instruktora – sternika.
Pakiet Przygoda na Gubałówce – dopłata 
150 zł    W pakiecie:
1. Atrakcje na wysokości: Każdy uczestnik bę-
dzie miał do wyboru trzy atrakcje z oferowanych 
w parku linowym m. in: całkowicie bezpieczne 
przeszkody na torze linowym zawieszonym 6-8 
m nad ziemią, podniebna tyrolka – 350 m zjaz-
du, skok na linach z 14 metrowej wieży, ścianka 
wspinaczkowa (zróżnicowany poziom dróg do 
przejścia).
2. Zorbing: Uczestnik toczy cię po zboczu w 
dmuchanej kuli (50 metrów) – wrażenia nieza-
pomniane!
3. Paintball: Prawidziwa bitwa drużyn na kolo-
rowe kulki (z farby spożywczej). Każdy uczestnik 
zostanie zaopatrzony w mundur i maskę ochron-
ną, marker do strzelania oraz pakiet 200 kulek. 
Zabawa jest całkowicie bezpieczna.

 PROGRAM PLASTYCZNY 
Dla wszystkich małych twórców z artystyczną 
duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno-ar-
tystyczne. W programie m. innymi: warsztaty 
malowania na szkle, tworzenie figurek z gipsu, 
tworzenie np. pudełek na bizuterię metodą 
decoupage’u, tworzenie biżuterii z filcu, masy 
solnej itp., tworzenie kartek pocztowych tech-
niką quillingu, ręczne ozdabianie ramek na 
zdjęcia itp. oraz inne techniki plastyczne i ręko-
dzielnicze. Na zakończenie kolonijna wystawa 
wszystkich prac. A do domu przywieziecie 
oryginalne, własnoręcznie robione pamiątki. 
Zajęcia będą realizowane popołudniami i/lub 

PROGRAM KOLONII:
 Animacje pt. „BAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY” 
czyli codziennie inne zajęcia tematyczne zwią-
zane z ulubionymi bajkami naszych najmłod-
szych. np.:
• Olimpiada na Wesoło i dzień tańca w rytm 
Madagaskaru, 
• Dzień Małego Chemika z Minionkami pod-
czas, którego dzieci zrobią „mały wulkan”, 
„teczę kolorów” i wiele innych eksperymentów 
fizycznych i chemicznych (oczywiście całkowi-
cie bezpiecznych), 
• Zajęcia plastyczne i artystyczne w Krainie 
Lodu (np. konkurs na najładniejszą górską 
kartkę pocztową, przygotowanie masek na bal 

kolonia letnia  6-10 lat  MURZASICHLE  ZAKOPANE

wieczorami i są niezależne od pogody :)

 PROGRAM PAINBALLOWY 
Podczas obozu, przez 3 dni (łącznie 12 godzin) 
będziecie mieli okazję poznawać tajniki różnych 
odmian paintballa. Łącznie przez 3 dni do wyko-
rzystania będzie 1200 kulek.
W programie: pierwszego dnia zajęcia odbędą 
się na polu o charakterze speedballowym w 
terenie idealnym, aby przyzwyczaić się do bro-
ni. Instruktorzy wytłumaczą zasady wychyleń, 
komunikacji oraz pozycji taktycznych poszcze-
gólnych graczy.
Drugiego dnia zagracie na większym terenie, 
na którym będziecie mogli wykorzystywać róż-
nego rodzaju kryjówki i barykady. Zapoznanie 
z zasadami gier leśnych, realizacja scenariuszy: 
„obrona wzgórza”, „przeprowadzenie vipa” czy 
„capture the flag”.
Trzeci dzień zajęć to realizacja scenariuszy w 
dzikim lesie, gdzie liczy się kreatywność uczest-
ników. Każdy z graczy będzie miał okazję wyko-
rzystać wcześniej nabyte umiejętności wcielając 
się w role terrorystów oraz antyterrorystów. 
Fabuły będą się zmieniać w zależności od zwy-
cięzców poszczególnych rund.  
Możliwość dokupienia dodatkowych kulek: 100 
szt - 15 zł, 500 szt. - 60 zł.
Każde zajęcia organizowane będą przy 
min. 10 osobach. 

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

ZAKWATEROWANIE: 
Srebrna Góra - malowniczo położona miej-
scowość turystyczna u wlotu do Kotliny Kłodz-
kiej, dawniej zwana “Perłą Gór Sowich”.
D.W. CENTRUM TURYSTYKI NIE-
KONWENCJONALNEJ, to 50 miejsc 
noclegowych w pokojach 2, 3, 4 osobowych 
z łazienkami. W wyjątkowym 200-letnim 
budynku, wybudowanym z bloków czerwo-
nego piaskowca mieści się stylowa jadalnia. 
Do dyspozycji gości oddajemy 100-metrową, 
przestronną salę z tarasem i przeszkloną 
ścianą – panoramicznym widokiem na Góry 
Bardzkie, w której organizujemy zajęcia warsz-
tatowe, zajęcia świetlicowe, projekcje filmów, 
gry świetlicowe.

 KOLONIA KONNA  9-16 LAT: 
Zapraszamy na kolonie i obozy konne. Zajęcia 
prowadzone są przez profesjonalnych instrukto-
rów Ośrodka Jeździeckiego „Gawra” pod kierow-
nictwem Krystyny Susłowskiej, doświadczonej 
instruktorki, od lat realizującej swoją pasję do 
koni. Każdego nauczy nie tylko jazdy, ale też 
miłości do koni!
W programie:
2,5-3 godzin 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 
wszechstronnego wyszkolenia jeźdźca, dla za-
awansowanych tereny i skoki,
• podstawy woltyżerki i jazda na oklep,
• wstęp do jeździectwa naturalnego, nauka jaz-
dy na ogłowiu bezwędzidłowym, na halterze, 
• „KOŃ-cik WIEDZY” - kurs zajęć teoretycznych 
dla „KONIOLUBÓW”- zakończony quizem wia-
domości,
• gry i zabawy „około końskie” np. szukanie pod-
kowy, tor przeszkód z końmi, rzut podkową,
•  wędrówka konna w terenie górskim na zakoń-
czenie turnusu. Jazdy odbywają się na 8 koniach 
różnych ras i wielkości, uczestnicy otrzymują 
certyfikaty. Zapewniamy kaski, toczki, palcaty.
+ Program „Przygoda”:
ZJAZDY NA LINACH - z 30-metrowego wia-
duktu dawnej kolejki „zębatej”, prowadzone w 
bezpieczny sposób przez przeszkoloną kadrę - 
uczestnicy otrzymują certyfikat.
WSPINACZKA NA SZTUCZNEJ ŚCIANCE - wspi-
naczkowe ABC prowadzone przez wyszkoloną 
kadrę na atestowanym sprzęcie.
ZJAZDY KOLEJKĄ TYROLSKĄ - bezpieczny pozio-
my przejazd na linach długości 120 m.
STRZELANIE Z ŁUKÓW - konkurs strzelecki w ka-
zamatach XVIII-wiecznego fortu.
STRZELANIE Z WIATRÓWEK - podczas zajęć 
uczymy bezpiecznej obsługi broni pneumatycz-
nej, trenujemy koncentrację, koordynację oraz 
wprawne oko.
WYPRAWA SZLAKIEM DAWNYCH KOPALNI SRE-
BRA - emocjonująca wycieczka połączona ze 
zwiedzaniem pozostałości zapomnianych sztolni.
ZAJĘCIA CERAMICZNE - ręczne modelowanie z 
gliny zakończone wystawą.
PRACOWNIA ZAJĘĆ PRZERÓŻNYCH - Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie: gry, zabawy w grupie, 
zajęcia plastyczne, stare dobre „planszówki”, 
filmy.
DWA WIECZORY Z ZUMBĄ - Dla chętnych: 1,5 
godziny szalonej zabawy, porywająca muzyka, 
proste kroki taneczne, świetna atmosfera i duża 
dawka pozytywnej energii. Zajęcia prowadzi po-
zytywnie zakręcony koncesjonowany instruktor 
zumby!
DYSKOTEKI, OGNISKA, KONKURSY Z NAGRODAMI.

W CENIE:
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynko-

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

• 3 posiłki dziennie + podwieczorek (pierwsze-
go dnia zaczynamy obiadem, ostatniego dnia 
kończymy śniadaniem + prowiant na drogę).

• wybrany program kolonii,
• opieka wykwalifikowanej kadry,
• ubezpieczenie NNW 10.000 zł – UNIQA S.A.

CENA NIE ZAWIERA: 
transportu – szczegółowe informacje na te-
mat cen przejazdu i rozkład jazdy dostępne są 
na naszej stronie www.indexpolska.com.pl, 
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

PROGRAM:
KOLONIA Z PRZYGODĄ  9-13 LAT: 
ZJAZDY NA LINACH - z 30-metrowego wia-
duktu dawnej kolejki „zębatej”, prowadzone w 
bezpieczny sposób przez przeszkoloną kadrę - 
uczestnicy otrzymują certyfikat.
WSPINACZKA NA SZTUCZNEJ ŚCIANCE - wspi-
naczkowe ABC prowadzone przez wyszkoloną 
kadrę na atestowanym sprzęcie.
ZJAZDY KOLEJKĄ TYROLSKĄ - bezpieczny pozio-
my przejazd na linach długości 120 m.
STRZELANIE Z ŁUKÓW - konkurs strzelecki w ka-
zamatach XVIII-wiecznego fortu.
STRZELANIE Z WIATRÓWEK - podczas zajęć 
uczymy bezpiecznej obsługi broni pneumatycz-
nej, trenujemy koncentrację, koordynację oraz 
wprawne oko.
WYPRAWA SZLAKIEM DAWNYCH KOPALNI SRE-
BRA - emocjonująca wycieczka połączona ze 
zwiedzaniem pozostałości zapomnianych sztolni.
ZAJĘCIA CERAMICZNE - ręczne modelowanie z 
gliny zakończone wystawą.
PRACOWNIA ZAJĘĆ PRZERÓŻNYCH - Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie: gry, zabawy w grupie, 
zajęcia plastyczne, stare dobre „planszówki”, 
filmy.
DWA WIECZORY Z ZUMBĄ - Dla chętnych: 1,5 
godziny szalonej zabawy, porywająca muzyka, 
proste kroki taneczne, świetna atmosfera i duża 
dawka pozytywnej energii. Zajęcia prowadzi po-
zytywnie zakręcony koncesjonowany instruktor 
zumby!
DYSKOTEKI, OGNISKA, KONKURSY Z NAGRODAMI.
JAZDA KONNA - pierwszy kontakt z technikami 
jeździeckimi - nauka jazdy.
Dodatkowo:
ZWIEDZANIE FORTU DONJON – dziedziniec for-
tu, podziemne kazamaty, korona fortu wraz z 
punktami widokowymi, spotkanie z żołnierzem 
33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego, 
pokaz strzelania z broni czarnoprochowej, zwie-
dzanie izby pamiątek.
BLOK ZABAW INTEGRACYJNYCH
Oparty na współpracy, grach i zadaniach zespo-
łowo - teambuldingowych: bieg drużynowy na 
nartach wieloosobowych; slackilne - „równo-
ważnia linowa”; zabawy z linami, sieć pajęcza, 
most tybetański, wędka (uczestnicy będą mu-
sieli uporać się z szeregiem zadań logicznych i 
zręcznościowych).
ORIENTERING - poznajemy zasady posługiwania 
się kompasem i mapą, nabyte umiejętności zaś 
wykorzystamy w grze terenowej/podchodach, 
przeprowadzonej w scenerii XVII-wiecznej 
twierdzy porośniętej gęstym lasem.
POSZUKIWANIE RUDY SREBRA - wydobycie gru-
dek rudy przy Sztolni Fryderyka II.
WYPRAWA NA FORT CHOCHOŁ WIELKI I MAŁY - 
odkrywanie tajemnic zapomnianych ruin 200 
letnich, fortecznych umocnień w Górach Sowich.
TURNIEJ MINI GOLFA - gra rekreacyjna, rozgry-
wana na specjalnie urządzonym torze w sali 
naszego ośrodka. Przejście - 9 dołków, o różnym 
stopniu trudności - to wspaniała i emocjonująca 
zabawa, zakończona wręczeniem nagród dla 
najlepszych graczy.

super programsuper program

cena od 1198 zł

      Atuty: 
★ ciekawe i różnorodne  

programy tematyczne
★ profesjonalna kadra
★ malownicze krajobrazy  

Gór Sowich i Gór Bardzkich
★ dobra zabawa i niezapo-

mniana PRZYGODA!

TERMINY: kolonia z 
PRZYGODĄ 

kolonia 
KONNA

SG 1 24. 06. – 04. 07. 1498 zł 1858 zł
SG 2 05. 07. – 15. 07. 1498 zł ---
SG 3 16. 07. – 26. 07. 1498 zł 1858 zł
SG 4 27. 07. – 06. 08. 1498 zł 1858 zł
SG 5 07. 08. – 17. 08. 1498 zł 1858 zł

SG 6* 18. 08. – 26. 08. 1198 zł ---
* termin krótszy o 2 dni - 8 noclegów.
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  SZKLARSKA PORĘBA

    RUZOMBEROK  SŁOWACJA

cena od 1590 zł

cena od 1460 zł

kolonie 7-14 lat 
obóz młodzieżowy 14-18 lat

kolonie 8-13 lat 
obóz młodzieżowy 14-18 lat

PROGRAM: 
1. Wycieczka autokarowa „Praga Nocą”: 
zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na 
Hradczanach (Pałac Prezydencki, Katedra Św. 
Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), 
Droga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, 
Ratusz, Nowe Miasto, następnie udział, w go-
dzinach wieczornych, w efektownym spektaklu 
na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi i 
muzyką.
2. Wycieczka autokarowa do Liberca: za-
bawy w centrum Handlowo-Rozrywkowym 
„Babilon”, wizyta w największym w Czechach 
aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, 
kąpiele wirujące, masujące, jaskinie (www.cen-

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat SIDOROVO położony jest 
na terenie Ruzomberoku i oferuje zakwatero-
wanie w pokojach i apartamentach z 2-6 osob. 
z łazienkami. Pokoje wyposażone są w telewi-
zję satelitarną oraz bezpłatny bezprzewodowy 
dostęp do internetu. Dzieci mogą korzystać z 
wielu udogodnień, takich jak trampolina, na-
dmuchiwany zamek, huśtawka i piaskownica. 
Na terenie obiektu znajduje się stół bilardowy, 
rzutki tenisowe, plac zabaw dla dzieci. 
WYŻYWIENIE: FB - 3 posiłki dziennie: 
śniadanie bufet, obiad, kolacja bufet + 
suchy prowiant na drogę powrotną.
www.penzionsidorovo.sk
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd z poszczególnych miast wg 
rozkładu jazdy. Przejazd na Słowację. Po dro-
dze zwiedzanie Oravskiego Podzamoku. 
Przyjazd do Pensjonatu. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
2-10 dzień: realizacja aktywnego wypoczyn-
ku, min.: zajęcia tematyczne prowadzone przez 
instruktorów. Wycieczki autokarowe: cało-
dzienna wycieczka do Doliny Demianowskiej, 
wycieczka w Wysokie Tatry. 4  wejścia do 
Aquaparku na baseny termalne Besenowa. 
Realizowanie atrakcyjnego programu po-
bytu: „Wehikuł Czasu” Wyobraź sobie, że mo-
żesz podróżować w czasie... Wyobraź sobie jakby 
to było wcielić się w rolę odkrywcy niczym Indiana 
Jones! Już dzisiaj wyrusz z nami w podróż w cza-
sie i przestrzeni, aby poznać swoje mocne strony, 
zmierzyć się ze strachem oraz wypróbować co 
to prawdziwa przyjaźń i współpraca, • odkryj i 
zbadaj nieznany ląd podczas podróży wehikułem 

trumbabylon.cz), następnie wizyta w niedawno 
otwartym mega atrakcyjnym Parku Nauki i 
Zabawy - iQlandia. (www.iqlandia.cz/pl).
3. Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyro-
dy Skalne Miasto, czyli wędrówka po bajkowym 
świecie fantastycznych form skalnych, dodatko-
wo pełen emocji spływ łódką w skalnym pod-
ziemnym mieście.
4. Karkonosze AVENTURA - czyli spływ bez-
piecznymi pontonami raftingowymi po 
malowniczej rzece Bóbr.
5. Wycieczka Kolejką Izerską, trasa prowadzi 
przez tajemnicze zakola, górskie urwiska, spotka-
nie z fauna i florą Gór Izerskich, następnie zwie-
dzanie Harrachova, zespół skoczni narciarskich, 
Huty Szkła, spacer do wodospadu Munlavy.
6. Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada 
(www.parkesplanada.pl).
7. Wycieczka do Karpacza, korzystanie z 
atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana w hote-
lu „Gołębiewski”, wstęp do Muzeum Konsol Gier 
Video w Karpaczu - wycieczka realizowana tylko 
w turnusie 15-dniowym.
8. Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej, 
9. Wizyta w Indiańskiej Wiosce, obejrzenie 
indiańskich strojów, broni i przedmiotów co-
dziennego użytku, indiańskiego tipi, totemu, 
gry i zabawy indiańskie.
10. Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”.
11. Wizyta w Chacie Walońskiej - siedzibie 
Sudeckiego Bractwa Walońskiego.
12. Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: 
Huty Szkła - spotkanie z hutnikami - pokaz wy-
robu szkła (możliwość zakupu pamiątek ze szkła). 
13. Muzeum Energetyki.

czasu, • wciel się w rolę tajnego agenta, który 
musi rozwikłać zaszyfrowaną wiadomość, • prze-
żyj napad na dyliżans i ocal swoją grupę, • zmierz 
się z wrogiem podczas niesamowitej wojny na 
balony napełnione wodą, • weź udział w wojnie 
Galów z Rzymianami! 
Wszystkie animacje prowadzone są przez 
wykfalikowana kadrę, całkowicie bezpieczne 
i nie wymagają dodatkowych umiejętności. 
Wystarczy tylko chcieć! 
10 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z 
pokoi, złożenie bagaży. W godzinach popołu-
dniowych wyjazd w drogę powrotną. 
PROGRAM DODATKOWY: 
 Program TANECZNY 
Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma 
spędzania wolnego czasu, gdzie na chwilę mo-
żemy zapomnieć o rzeczywistości i przenieść 
się w wirujący świat tańca. Co roku, aby spro-
stać Waszym oczekiwaniom staramy się żeby 
zajęcia były urozmaicone i aby każdy z 
Was poczuł się na nich jak prawdziwa 
gwiazda tanecznego show. Codzienne 
treningi będą obejmować: rozgrzewkę 
i stretching, naukę prostych kroków ta-
necznych solo i choreografie w grupie, 
ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z 
tremą, ćwiczenia modelujące sylwetkę 

W CENIE:
• zakwaterowanie,
• wyżywienie, opieka kadry pedagogicznej i 

medycznej, 
• realizacja programu, 
• ubezpieczenie NNW (5000 zł),
• transport PKP.
CENA NIE ZAWIERA:
dopłat do transportu z poszczególnych miast, ob-
ligatoryjnej kwoty na opłatę biletów wstępu (900 
koron czeskich), opłat za wycieczki fakultatywne, 
obligatoryjnej kaucji 20 zł płatnej na miejscu.
UWAGA: konieczny jest paszport lub dowód 
osobisty, szczegóły dot. imprez fakultatywnych 
znajdziesz na www.indexpolska.com.pl.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat *** „Pory Roku”, o wy-
sokim standardzie, po generalnym remoncie 
w 2015 roku, położony w centrum Szklarskiej 
Poręby. Posiada pokoje 2,3,4-osobowe z ła-
zienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z 
łazienkami, każdy z TV i telefonem. Do dys-
pozycji uczestników: stołówka, świetlica z 
TV, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, siłownia. 
Za dodatkową opłatą możliwość korzystania 
z Kapsuły Piękności, sauny, cymbergaja. W 
odległości ok. 500 metrów kryty basen w od-
ległości ok. 700 metrów dolna stacja na Szre-
nicę. Do boiska sportowego „Orlik” ok. 150 m, 
uczestnicy korzystają bezpłatnie.
WYŻYWIENIE: 
W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek); pierwsze świadczenie – obia-
dokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie 
świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w 
dniu zakończenia turnusu.

      Atuty: 
★ bogaty program obozu
★ wycieczka do Pragi!
★ wysoki standard ośrodka
★ zakwaterowanie w centrum 

Szklarskiej Poręby – znanej 
miejscowości turystycznej  
w Karkonoszach

      Atuty: 
★ super - termalne baseny  

w cenie!
★ zwiedzanie największego 

zamku na Słowacji!
★ ciekawy program turystycz-

ny i animacyjny
★ malownicza, górska okolica
★ wypoczynek za granicą,  

ale blisko!

oraz na prawidłową postawę ciała. W programie 
m. innymi: nauka kroków tanecznych w różnych 
stylach na przykład: hip-hop, dancehall, disco, 
show dance, latino solo, salsa, taniec towarzyski 
(zajęcia mogą różnić się pod względem stylu 
tanecznego w zależności od instruktora prowa-
dzącego dany turnus), choreografie do muzyki 
z popularnych teledysków, elementy fitness i 
zumby, improwizacje taneczne, naukę makijażu 
scenicznego, wieczór filmów tanecznych, na za-
kończenie prezentacja zdobytych umiejętności 
podczas wielkiego pokazu przed publicznością. 
(Zajęcia taneczne organizowane będą przy 
min. 10 osobach.)

TERMINY:
CENY PROGRAMÓW:
Rekreacyjny Taneczny

SL 1 02. 07. – 12. 07. 1590 zł 1640 zł 

SL 2 12. 07. – 22. 07. 1590 zł 1640 zł 

SL 3 20. 07. – 30. 07. 1590 zł 1640 zł 

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

barek, klimatyzacja), 
• 9 noclegów w Pensjonacie „Sidorovo”, 
• wyżywienie FB - 3 posiłki dziennie,
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota,
• ubezpieczenie KL i NNW, 
• atrakcyjny program pobytu: 4 wejścia na 

jedne z najlepszych basenów termal-
nych na Słowacji Besenova, 

• realizację programu.
RUZOMBEROK to znane i zabytkowe mia-
sto położone nad Vagiem, na skraju Kotliny 
Liptowskiej, na granicy Wielkiej Fatry i Ni-
skich Tatr. Doskonały punkt wypadowy dla 
turystów górskichy. Bliskość kąpielisk ter-
malnych w Besenowej (tylko 7 km) podnosi 
turystyczną atrakcyjność miasta. Ładna 
starówka pełna kafejek. 

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE

14. Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka,
15. Wycieczki piesze m.in: do wodospadu 
Kamieńczyk, do wodospadu Szklarka, do schro-
niska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką.
16. Dyskoteki, ogniska, konkursy.

TERMINY: 15 dni CENA:
SZP 1 01. 07. - 15. 07. 1690 zł

SZP 2 16. 07. - 30. 07. 1690 zł

SZP 3 01. 08. - 15. 08. 1690 zł

TERMINY: 12 dni CENA:
SZP 4 01. 07. - 12. 07. 1460 zł

SZP 5 16. 07. - 27. 07. 1460 zł

SZP 6 01. 08. - 12. 08. 1460 zł

SZP 7 12. 08. - 23. 08. 1460 zł

STREFA
MAŁEGO 
PODRÓŻNIKA



cena 1599 zł

cena  1459 zł

18 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2016
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

      Atuty: 
★ obiekt z basenem
★ wstępy na super baseny 

termalne w cenie
★ blisko – ciepło
★ fajny hotel

WĘGRY  BALATON  kolonie 8-13 lat   obóz młodzieżowy 14-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Ezüstpart ** usytuowany jest 
nad samym brzegiem Balatonu, w spokojnej 
i malowniczej dzielnicy, w jednej z najbardziej 
znanych i lubianych miejscowości południowe-
go brzegu Siofok. Posiada 340 pokoi 2,3,4 oso-
bowe. Pokoje wyposażone są w łazienkę, TV 
SAT, lodówkę. Na terenie obiektu znajduje się 
25 metrowy basen pływacki, basen dla dzieci, 
sauna fińska, jacuzzi, plaża, tenis stołowy, siat-
kówka, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka 
plażowa, tenis, bilard, kręgle, wypożyczanie 
sprzętu do uprawiania sportów wodnych, 
wędkowanie, jazda konna w pobliżu. 
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja w 
postaci bufetu.

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jaz-
dy Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry 
(wymagany paszport lub dowód osobisty), 
przyjazd do hotelu w godzinach przedpołu-
dniowych, obiad, zapoznanie się z obiektem i 
regulaminem, kolacja, nocleg. 
2-7 dzień: realizacja programu pod okiem do-
świadczonej kadry, m.in.: wypoczynek, kąpiele 
pod opieką ratownika, plażowanie, wycieczki 
piesze ze zwiedzaniem najbliższej okolicy, gry, 
zabawy rekreacyjne, integracyjne, konkursy z 
nagrodami, konkursy tańca, dyskoteki na tere-
nie ośrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i 
Mistera obozu, zawody sportowe. 
8 dzień: zakończony śniadaniem, wyjazd w 
kierunku Budapesztu. Zwiedzanie miasta: 
Peszt, Śródmieście, Bazylika, ulica Vaci Kigyo, 
Parlament, Buda, Stare Miasto, Kościół św. 
Macieja, Ratusz, Plac Kapisztran, Baszta Ry-
backa, Zamek Królewski. Przejazd przez Sło-
wację, Czechy do Polski. Powrót w godzinach 
wieczornych. 

WĘGRY  HAJDUSZOBOSZLO
kolonie 9-12 lat 
obóz młodzieżowy 13-17 lat

ZAKWATEROWANIE:
Hotel THERMAL VICTORIA ***  
- położony w Centrum miasta w pobliżu ką-
pieliska termalnego „Hungarospa”. Zakwate-
rowanie w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV, radiem, bezpłatne 
Wi-Fi w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: 
recepcja, restauracja, sala konferencyjna, 
basen zewnętrzny oraz dwa termalne baseny 
wewnętrzne. Sportowe zaplecze hotelu: sala 
fitness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko 
do koszykówki, plac zabaw. 
WYŻYWIENIE: 
podczas pobytu trzy posiłki dziennie, dodatko-
wy obiad w dniu wyjazdu + prowiant na drogę 
powrotną.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy w godzi-
nach wieczornych, przejazd przez Słowację.
2-9 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach 
dopołudniowych; zakwaterowanie w pokojach 
ok. godziny 14:00; pierwsze świadczenie - 
obiad. Pobyt wypoczynkowy w Hajduszobosz-
lo (9 dni). W programie: zabawa, wypoczynek i 
plażowanie w basenach Hotelu Thermal Victo-
ria, pobyt na basenach termalnych (3 wstępy 
na kąpielisko / Hungarospa), zajęcia rekreacyj-
ne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa 
i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, 
zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami; 
piesze wędrówki po węgierskim kurorcie; 
dyskoteki oraz udział w licznych imprezach or-
ganizowanych przez miasto (festyny, koncerty, 

W CENIE::
• zakwaterowanie, 
• wyżywienie FB, suchy prowiant na drogę 

powrotną, 
• kierownik, pilot na trasie, wychowawcy, 
• transport, 
• ubezpieczenie KL 10000 €, NNW 2000 €, 

bagaż 200 €, 
• 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa,
•  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA::
opłaty za dojazdy z poszczególnych miast (wg 
rozkłady jazdy), ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy przed wyjazdem, chorób 
przewlekłych, wycieczek i atrakcji fakultatyw-
nych, świadczeń nie opisanych w ofercie.

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:  
WYCIECZKI / ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BUDAPESZ-
TU - w programie: wzgórze Gelerta (Panorama 
miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół 
Parlamentu, spacer po największym deptaku w 
Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie najsłynniej-
szych mostów Budapesztu: Most Wolności, Most 
Łańcuchowy i Most Elżbiety. Przejazd na Plac 
Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia. W programie 
także rejs statkiem po Dunaju.   Cena ok. 8500 HUF.
2. AQUA PALACE - kryte kąpielisko zostało 
wybudowane w Hajduszoboszlo, jako część 
największego kompleksu basenowego w 
Europie. Kompleks został otwarty w marcu 
2010 roku. Kąpielisko ma powierzchnię 15,000 
m2, powierzchnia basenów stanowi 1,600 m2 
zapewnia niepowtarzalny urok i wspaniałą at-
mosferę. Znajdują się tam wyjątkowe baseny 
tematyczne urządzone w stylu różnych epok  
i klimatów. Każdy z nich zachwyca niepowta-
rzalnymi widokami. Tu zażyjesz kąpieli mor-
skich, termalnych, tropikalnych, w grocie, w 
jaskini lodowej, w Gangesie, kąpiąc się możesz 
nawet obejrzeć film, wiele uciechy i zabawy 
będzie Cię czekać na basenie ze zjeżdżalniami. 
Cena biletu ok. 4000 HUF, wejście po godzinie 
17.00 - ok. 3000 HUF.
3. AQUAPARK - Aquapark stanowi samo-

TERMINY: CENA
HH 1 06. 07. - 16. 07. 1599 zł
HH 2 14. 07. - 24. 07. 1599 zł
HH 3 22. 07. - 01. 08. 1599 zł
HH 4 30. 07. - 09. 08. 1599 zł
HH 5 07. 08. - 17. 08. 1599 zł

TERMINY: CENA
HB 1 01. 07. - 08. 07. 1459 zł
HB 2 08. 07. - 15. 07. 1459 zł
HB 3 15. 07. - 22. 08. 1459 zł
HB 4 22. 07. - 29. 08. 1459 zł

pikniki). Dla chętnych realizacja wycieczek 
fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie 
świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę 
powrotną; wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach 
wieczornych, przejazd przez Słowację. 
11 dzień: powrót do Polski w godzinach rannych.

dzielną jednostkę na terenie kompleksu base-
nowego. Wejście do Aquaparku jest możliwe 
wyłącznie z terenu kompleksu basenowego. 
Wstęp opłacany jest dodatkowo. Z dużych 
zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 12 roku 
życia. Aquapark extra - całodniowy bilet na 
duże zjeżdżalnie - cena ok. 3800 HUF, popo-
łudniowy bilet od godz. 16:00, cena ok. 2900 
HUF. Aquapark standard - całodniowy bilet na 
mini zjeżdżalnie ok. 2500 HUF, popołudniowy 
bilet od godz. 16:00 - ok. 1900 HUF.

W CENIE: 
• 7 noclegów, 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + prowiant,
• przejazd autokarem klasy lux (WC, klima-

tyzacja), 
• opieka kadry pedagogicznej, kierownika 

obozu, ratownika,
• ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 zł, 

KL 15.000 €, bagaż 800 zł, OC 20.000 €), 
• wycieczka autokarowa do Budapesztu, 
• realizacja programu.
CENA NIE ZAWIERA: 
• kaucji zwrotnej: 10 € (płatna na miejscu jako 

zabezpieczenie przed ewentualnymi szko-
dami wyrządzonymi przez uczestnika obozu 
młodzieżowego), 

• świadczeń nie zawartych w programie
• obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 zł.

      Atuty: 
★ szybki dojazd
★ atrakcyjna miejscowość
★ obiekt nad brzegiem  

ciepłego jeziora
★ kryty basen na terenie  

ośrodka
★ zwiedzanie Budapesztu

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE

BASENY 
TERMALNE 
W CENIE

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

ośro
de

k z basenem

ośro
de

k z basenem

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl
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cena  2875 zł

cena  2180 zł

      Atuty: 
★ atrakcyjny program  

zwiedzania
★ nauka języka
★ praktyczne poznawanie 

kultury Anglii
★ bezpośredni kontakt  

z rodzinami angielskimi
★ najlepsza cena

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

TERMINY: AUTOKAR CENA:
AB 1 08. 07. - 17. 07. 2180 zł
AB 2 15. 07. - 24. 07. 2180 zł
AB 3 22. 07. - 31. 07. 2180 zł

TERMINY: SAMOLOT CENA:
AB 4 09. 07. - 16. 07. 2875 zł
AB 5 16. 07. - 23. 07. 2875 zł

CENA NIE ZAWIERA: 
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
do dyskoteki, kręgielni i na basen - ok. 80 £.
Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł lub 15 zł.
ZWIEDZANE MIASTA:
Canterbury - katedra w Canterbury jest wpisa-
na do księgi Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
To jedna z dwóch formalnych siedzib głowy 
Kościoła Anglii i całej Wspólnoty anglikańskiej. 
Brighton - miasto położone nad kanałem La 
Manche, gdzie znajduje się University of Sussex, 
który jest w czołówce najlepszych uniwersy-
tetów Wielkiej Brytanii. Miasto ze względu na 
swoje położenie, tradycję i zabytki uważane jest 
za letnią stolicę Anglii. Ty zobaczysz niepowta-
rzalne budowle Royal Pavilion, molo Palace Pier, 
Sea Life Centre, wieża i 360, Kemp Town. 
Portsmouth - miasto Dickensa, pięknych 
okrętów i dzielnych wilków morskich. W starej 
stoczni (Portsmouth Historic Dockyard), obej-
rzysz „Mary Rose” - słynny okręt flagowy Hen-
ryka VIII, oraz liniowiec „Victory” - na którego 
pokładzie zginął admirał Horatio Nelson.
Winchester - tu zobaczysz jedną z najwięk-
szych gotyckich katedr w Anglii - monumental-
na budowla i tajemniczy klimat średniowiecznej 
Anglii na pewno zrobią na Tobie wrażenie!
Londyn - Jedna z najbardziej zróżnicowanych 
pod względem kulturowym stolic europejskich 
z niezliczonymi zabytkami i atrakcjami, które 
podczas wycieczki będziecie mogli zobaczyć. 
Tu cały czas ma swoją siedzibę królowa. 
Wreszcie przekonasz się jak wyglądają miej-
sca-symbole: Big Ben, Tower, Buckingham Pa-
lace, Tower Bridge, Opactwo Westminsterskie. 
Londyn to nie tylko zabytki, ale też znane na 
całym świecie atrakcje London Eye, Muzeum 
Madame Tussauds.

Canterbury

Brighton

Portsmouth

Winchester

Londyn

W CENIE::
• 12 lekcji języka angielskiego z naciskiem na 

konwersację (małe grupy), zajęcia dydak-
tyczne z użyciem języka angielskiego,

• 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,

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

• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-
tyzacja, TV) + przeprawa promem/przejazd 
tunelem lub przelot samolotem + transfer 
do obiektu.

• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 
NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł.

PROGRAM RAMOWY - autokar:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny 
przejazd przez Niemcy, Holandię i Francję.
2 dzień: przeprawa promowa Calais-Dover lub 
przejazd tunelem i przejazd do Canterbury, zwie-
dzanie miasta, ćwiczenia językowe, możliwość 
udziału w mszy św. w Katedrze Kanterberyjskiej, 
zwiedzanie katedry oraz ruin zamku (dla chęt-
nych zwiedzanie Muzeum Opowieści Kanterbe-
ryjskich) Wieczorem przyjazd do Worthing, nie-
daleko Brighton, powitanie z rodzinami, wspól-
na obiadokolacja i wieczór w rodzinach, czas 
wolny na rozpakowanie bagażu i odpoczynek.
3 dzień: śniadanie, test kwalifikacyjny, podział 
na grupy wg poziomu zaawansowania. Zajęcia 
lekcyjne (1,5h lekc.): spotkanie z opiekunami, 
zadanie i omówienie projektu do przeprowadze-
nia przez uczestników 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. Zajęcia językowe (4h 
lekcyjne). Spotkanie z opiekunami, przejazd i 
wspólne zwiedzanie Brighton - Royal Pavilion, 
Oceanarium, molo i plaża. Wieczorem powrót 
do Worthing, obiadokolacja u rodzin. Wieczór 
w rodzinach, czas na odpoczynek.
6 dzień: około 7:00 wyjazd do Londynu (lunch i 
obiad pakowany na drogę). Przyjazd pod Tower 
of London i Tower Bridge, wycieczka stateczkiem 
po Tamizie od Tower of London do Houses of 
Parliament, zwiedzanie London Eye, spacer szla-
kiem najsłynniejszych zabytków w Londynie: 
Houses of Parliament - Big Ben, Westminster 
Abbey, 10 Downing Street, lunch w St. James’s 
Park, przejście pod Buckingham Palace, Picca-
dilly Circus i Trafalgar Square, zakupy w Covent 
Garden (czas na obiad), przejazd autokarem pod 
muzeum figur woskowych Madame Tussauds - 
zwiedzanie. Powrót do Worthing. 
7 dzień: śniadanie. Zajęcia językowe (4h lekc.). 
Zakończenie kursu i wręczenie świadectw ukoń-
czenia oraz nagród dla najpilniejszych uczniów. 
Spotkanie z opiekunami - przejście do parku, 
prezentacja projektów oraz wyników badań 
przeprowadzonych przez uczniów. Wręczenie na-
gród za najlepiej przygotowany projekt. Wyjście 
na kręgle (płatne indywidualnie ok. £4). Wyjście 
na basen (płatny indywidualnie ok. £ 2,60). Obia-
dokolacja u rodzin, wieczór w rodzinach, czas na 
odpoczynek.
8 dzień: śniadanie. 8:00 - wyjazd do Ports-
mouth (zwiedzanie miasta). Powrót do Wor-
thing. Obiadokolacja w rodzinach. Dyskoteka 
międzynarodowa (cena ok. £4).
9 dzień: śniadanie. Pobranie prowiantu. Zbiór-
ka. Czas na zakupy w Brighton, możliwość udzia-
łu we mszy św. Wyjazd do Polski, przeprawa 
promowa Dover-Calais lub przejazd tunelem.
10 dzień: przejazd do Polski przez Francję, 
Niemcy. Przerwa na śniadanie (płatne indywi-
dualnie). Powrót do Polski.

PROGRAM RAMOWY - samolot:
1 dzień: zbiórka na lotnisku. Przelot samolo-
tem do Anglii. Transfer z lotniska do Brighton.  
Przyjazd do Worthing, niedaleko Brighton, 
powitanie z rodzinami, wspólna obiadokolacja 
i wieczór w rodzinach, czas wolny na rozpako-
wania bagażu i odpoczynek.
2 dzień: śniadanie, test kwalifikacyjny, podział 
na grupy wg poziomu zaawansowania. Zajęcia 
lekcyjne (1,5h lekc.): spotkanie z opiekunami, 
zadanie i omówienie projektu do przeprowadze-
nia przez uczestników kursu w centrum miasta 
Worthing. Obiadokolacja w rodzinach. Wieczór 
w rodzinach, czas na odpoczynek.
3 dzień: śniadanie + prowiant. Wyjazd do 
Winchester. Obiadokolacja u rodzin. Wieczór w 
rodzinach, czas na odpoczynek.
4 dzień: śniadanie. Zajęcia językowe (4h 
lekcyjne). Spotkanie z opiekunami, przejazd i 
wspólne zwiedzanie Brighton - Royal Pavilion, 
Oceanarium, molo i plaża. Wieczorem powrót 
do Worthing, obiadokolacja u rodzin. Wieczór 
w rodzinach, czas na odpoczynek.
5 dzień: około 7:00 wyjazd do Londynu (lunch i 
obiad pakowany na drogę). Przyjazd pod Tower 
of London i Tower Bridge, wycieczka stateczkiem 
po Tamizie od Tower of London do Houses of 
Parliament, zwiedzanie London Eye, spacer szla-
kiem najsłynniejszych zabytków w Londynie: 
Houses of Parliament - Big Ben, Westminster 
Abbey, 10 Downing Street, lunch w St. James’s 
Park, przejście pod Buckingham Palace, Picca-
dilly Circus i Trafalgar Square, zakupy w Covent 
Garden (czas na obiad), przejazd autokarem pod 
muzeum figur woskowych Madame Tussauds - 
zwiedzanie. Powrót do Worthing. 
6 dzień: śniadanie. Zajęcia językowe (4h lekc.). 
Zakończenie kursu i wręczenie świadectw ukoń-
czenia oraz nagród dla najpilniejszych uczniów. 
Spotkanie z opiekunami - przejście do parku, 
prezentacja projektów oraz wyników badań prze-
prowadzonych przez uczniów. Wręczenie nagród 
za najlepiej przygotowany projekt. Wyjście na 
kręgle (płatne indywidualnie ok. £4). Wyjście na 
basen (płatny indywidualnie ok. £ 2,60). Obia-
dokolacja u rodzin, wieczór w rodzinach, czas na 
odpoczynek.
7 dzień: śniadanie. 8:00 - wyjazd do Ports-
mouth (zwiedzanie miasta). Powrót do Wor-
thing. Obiadokolacja w rodzinach. Dyskoteka 
międzynarodowa (cena ok. £4).
8 dzień: śniadanie. Pobranie prowiantu.  
Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

STREFA 
ODKRYWCY



TERMINY: IL. 
NOCL. CENA:

CP 1 01. 07. – 12. 07. 9 1690 zł 
CP 2 10. 07. – 21. 07. 9 1690 zł 
CP 3 19. 07. – 30. 07. 9 1690 zł 
CP 4 28. 07. – 06. 08. 7 1450 zł 
CP 5 04. 08. – 13. 08. 7 1450 zł 
CP 6 11. 08. – 20. 08. 7 1450 zł 
CP 7 18. 08. – 27. 08. 7 1450 zł 
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CHORWACJA  PAG  obóz młodzieżowy 12-18 lat

cena  1750 zł

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

CHORWACJA DRVENIK Riwiera Makarska

cena od 1450 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
ZADAR. Popołudniowy wypad do największego miasta 
północnej Dalmacji. Podróż przez burzliwą historię po śla-
dach Rzymian, Wenecjan, Habsburgów i wszystkich którzy 
odcisnęli znaki swojej bytności w tym niezwykłym miejscu 
na wybrzeżu Adriatyku.  Cena: 25 €. 
WODOSPADY RZEKI KRKA. Całodzienna wycieczka do Na-
rodowego Parku KRKA. Park Narodowy obejmuje znaczną 
część niezwykłej rzeki Krki wraz z największymi atrakcjami 
czyli kaskadami powstałymi w wyniku osadzania się tra-
werynu. Przy imponującym wodospadzie Skradinski buk, 
który tworzy siedemnaście kaskad na przestrzeni 800 
metrów, przy różnicy wysokości 46 metrów, można się 
kąpać!   Cena: 43 €. 

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

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

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

PAG - to malownicze miasteczko w Chorwacji 
położone na wyspie o tej samej nazwie. Wyspa 
ciągnie się wzdłuż najwyższego w Chorwacji 
łańcucha górskiego Velebit. W centrum mia-
steczka znajdziecie wiele przytulnych kawia-
renek, sklepów z pamiątkami oraz dyskotek i 
centrum sportowe z basenem. Piaszczysto-żwi-
rowa plaża miejska jest w pełni wyposażona 
i strzeżona. W okolicy znajdują się też jedne z 
najlepszych tras rowerowych w Chorwacji.
ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „Giovanni” położony w 
odległości 300 m od morza i około 500 m od 
centrum Pagu, gdzie znajdują się główne 
atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w pokojach 
2-3-osobowych lub apartementach 4-5-oso-
bowych z łazienkami. Niektóre pokoje wypo-
sażone są w łóżka piętrowe. W pensjonacie jest 
też stołówka na 50 osób oraz kawiarenka.
www.apartmani-cik.com

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śnia-
danie w postaci szwedzkiego stołu + herbata; 
lunch: pożywna zupa; obiadokolacja: pełne 2 
danie (np: danie mięsne, sałatka, ziemniaki). Do-
datkowo do lunchu i obiadokolacji serwowana 
jest woda. Pozostałe napoje dodatkowo płatne. 
W CENIE:
• 7/9 noclegów w pokojach 2,3 osobowych 

lub apartamenty 4-5 osobowe z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obia-

dokolacja),
• taksa klimatyczna,
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka pilota i rezydenta w języku polskim, 
kierownika obozu, miejscowa opieka 
medyczna,

• realizacja programu obozu: kąpiele, roz-
grywki sportowe, animacje i gry integracyj-
ne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy, wycieczki 
fakultatywne, wyjazd na plażę Zrce,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• w drodze powrotnej wycieczka do Parku Na-

rodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

CENA NIE ZAWIERA:
Zwrotnej kaucji 15 € (pobierana podczas drogi i 
zwracana w ostatnim dniu), biletu wstępu na teren 
Parku Narodowego Plitvice (ok. 20 €). Obowiązko-
wej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- 10 zł. Wycieczek fakultatywnych: Zadar, Nowalja, 
Paklenicki Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaski-
ni wodnej. Wstępu na dyskoteki 8-20 €. Świadczeń 
nie wymienionych w ofercie.

wodnym. Symulowane akcje ratunkowe z wyko-
rzystaniem podręcznego sprzętu.
Zajęcia kondycyjne: pływanie, jak każda 
dyscyplina sportu, wymaga odpowiedniego 
przygotowania kondycyjnego, dlatego uczest-
nicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki, 
treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwi-
czeń rozciągających) oraz podstawy stosowa-
nia odnowy biologicznej. Dla chętnych również 
zajęcia z crossfitu i stretchingu.
W CENIE:
• 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych z 

łazienkami, 3 posiłki dziennie,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejscowa 
opieka medyczna,

• realizacja programu obozu: program Wodna 
Przygoda, kąpiele, rozgrywki sportowe, 
animacje i gry integracyjne, dyskoteki, 
zwiedzanie okolicy, 

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru 

zwiedzanie miasta wpisanego na listę świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO.

CENA NIE ZAWIERA: 
zwrotnej kaucji 15 € (pobieranej podczas drogi i 
zwracanej w ostatnim dniu), taksy klimatycznej 
- 10 €, opłaty za korzystanie z przewodnika miej-
skiego w Trogirze 5 € (obowiązkowe), napoi do 
posiłków, wycieczek fakultatywnych, świadczeń 
nie wymienionych w ofercie, obowiązkowej opła-
ty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł. 
Warto zabrać własne: maskę fajkę i płetwy.

DRVENIK - to znaczy Dalmacja, czyli gorący 
wypoczynek, niekończące się plaże, klimat połu-
dnia i tysiące okazji spędzania wolnego czasu w 
kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera 
Makarska, na której leży Drvenik, to modny eu-
ropejski region z krystalicznie czystym morzem, 
zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowy-
mi. Uroku dodają jej majestatyczne góry Biokovo, 
opadające wprost do lazurowego morza. 
ZAKWATEROWANIE: 
KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG 
**/*** – przeznaczony jest specjalnie do wy-
poczynku młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu 
trzech hoteli położonych 200 m od morza, pokoje 
są 2-5 osobowe, w większości z balkonami lub do-
stępem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej 
dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko spor-
towe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do te-
nisa stołowego oraz przestronna sala świetlicowa. 
www.primus-kraljevic.hr

WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne 
wzmocnione, dwudaniowy obiad (zupa, dru-
gie danie z sałatką, deser), kolacja z deserem. 
Woda do posiłków.
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 prowadzić będą 
przyjemne ćwiczenia dostosowane do wieku i 
możliwości uczestników. 
Style pływackie i zawody pływackie: nauka i 
doskonalenie pływania różnymi stylami (w zależ-
ności od poziomu zaawansowania): grzbietowy, 
kraul, klasyczny i motylkowy. W programie rów-
nież zawody pływackie i nagrody dla najlepszych!
Gry i zabawy w wodzie: oprócz treningu 
pływania nie zabraknie też dobrej zabawy: 
piłka wodna, water polo, zdobywanie tratwy, 
aquaaerobic i inne gry wodne - to wszystko, co 
pomoże nam w doskonaleniu zdolności moto-
rycznych przy okazji dobrej zabawy.
Nauka nurkowania swobodnego: snor-
kelingu - podstawy teorii nurkowania, nauka 
nurkowania w sprzęcie ABC (maska, fajka, 
płetwy), wydmuchiwanie maski oraz nauka 
zakładania sprzętu pod wodą, podwodny tor 
przeszkód, komunikowanie się pod wodą.
Elementy ratownictwa wodnego: sposoby 
utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje 
w przypadku kurczy mięśni. Podstawy i sposoby 
holowania w wodzie, Wykonywanie skoków ra-

tunkowych i innych sposobów bez-
piecznego wejścia do wod, Pierwsza 
pomoc niezbędna w ratownictwie 

ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO 
JEZIOR PLITVICKICH

Przy łączeniu turnusów rabat  
w wysokości 300 zł

TERMINY: CENA:

CHD 1 27. 06. - 08. 07. 1750 zł

CHD 2 06. 07. - 17. 07. 1750 zł

CHD 3 15. 07. - 26. 07. 1750 zł

CHD 4 24. 07. - 04. 08. 1750 zł

CHD 5 02. 08. - 13. 08. 1750 zł

CHD 6 11. 08. - 22. 08. 1750 zł

 Atuty: 
★ wycieczka do Trogiru, wpi-

sanego na światową listę 
UNESCO

★ pensjonat z basenem
★ boisko na terenie ośrodka
★ ośrodek tylko 200 m od morza
★ Riwiera Makarska,  

to krystalicznie czyste morze  
i niezwyłe widoki

      Atuty: 
★ zwiedzanie parku narodowe-

go Jezior Plitvickich
★ kryształowo czyste morze
★ ciekawy program pobytu
★ pensjonat blisko urokliwej 

starówki
★ plaża Zrce zwana chorwacką 

Ibizą – najlepsze imprezy  
w Chorwacji!

obóz młodzież.  
12-18 lat

ośro
de

k z basenem

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

CHORWACKA IBIZA!

STREFA 

IMPREZOWA



DALMACJA - to niezwykle piękny region, 
obfitujący w ciche, zagubione wśród skał wioski, 
tętniące życiem kurorty turystyczne oraz pełne 
cennych zabytków miasta. Obszar ten znany jest 
przede wszystkim z ogromnej różnorodności i 
kontrastów. Oczy podróżnych cieszą zarówno 
kipiące zielenią i bogactwem życia Jeziora Pli-
twickie, jak również ascetyzm jałowych krajo-
brazów archipelagu wysp Kornati, czy otoczone 
soczystą śródziemnomorską zielenią rozległe 
plaże. Najpiękniejsze miasta Dalmacji, takie 
jak: Dubrownik, Split, Trogir, czy malowniczy 
Šibenik, to również powód, dla którego każdego 
roku przyjeżdżają tu rzesze turystów.
MAKARSKA - wyobrażasz sobie góry i 
morze w jednym miejscu? Do tego niezawodne 
słońce i młodzi ludzie z całego świata... To właśnie 
Riviera Makarska! W ciągu dnia możesz wypocząć 
na plaży i oddać się morskim kąpielom w krysta-
licznie czystej wodzie. Doskonale rozwinięta infra-
struktura sportowa pozwala na aktywne spędza-
nie wakacji. Możesz wybrać się też na spacer po 
urokliwej starówce, z wąskimi uliczkami, małymi 
zaułkami i nieustającym wakacyjnym gwarem.
ZAKWATEROWANIE: 
Kameralny pensjonat - położony 
w willowej części Makarskiej, około 450 m 
od plaży. Zakwaterowanie w apartamentach 
4-osobowych, składających się z dwóch sypialni, 
aneksu kuchennego i łazienki lub w pokojach 2, 
3, 4-osobowych, ładnie umeblowanych, każdy 
z łazienką i balkonem. Klimatyzacja dostępna 
w każdym pokoju na życzenie - dodatkowo 
płatna 50 euro /turnus/pokój. Sklepy, stragany, 
kawiarnie w odległości ok. 300 m. Odległość od 
restauracji ok.70 m.  

SUTOMORE - to nadmorska miejscowość 
położona na Rivierze Barskiej nad Zatoką Suto-
morską. Dobrze zagospodarowana żwirkowo-
-piaszczysta plaża miejska (1250 m) oraz ciągnący 
się wzdłuż niej deptak zapewniają wiele rozrywek 
m. in. w kafejkach z muzyką na żywo, dyskote-
kach i restauracjach. Nieco dalej można znaleźć 
wiele spokojniejszych plaż schowanych w urokli-
wych zatoczkach. Sutomore to doskonała baza 
wypadowa na wycieczki po Czarnogórze.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Bogumiła - to trzypiętro-
wy obiekt położony w jednym z najbardziej 
malowniczych regionów Czarnogóry, w spokoj-
nej części Baru - Šušanj. W obiekcie: recepcja, 
restauracja z zewnętrznym tarasem, mini bar, 
bezpłatne łącze internetowe (Wi-Fi) w małym 
holu k. recepcji, duży taras na dachu budynku 
z leżakami. Najbliższa plaża ok. 350 m (Šušanj 
Beach) - żwirowa, serwis plażowy - na życzenie 
(odpłatnie). Ok. 400 m od kompleksu, żwirowo - 
kamienista plaża, łagodnie schodząca do morza. 
Na plaży mieści się kilka barów, restauracji, kącik 
dla dzieci, boiska sportowe. Pokoje 2 i 3, 4 os. z 
pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, telewi-
zorem, lodówką, klimatyzacją.  
Villa Laguna*** to nowo wybudowany 
obiekt, położony w spokojnej części Sutomo-
re - w dzielnicy Duricin. Na terenie kompleksu 
znajduje się basen kąpielowy z brodzikiem dla 
dzieci, parasole i leżaki (ilość ograniczona), stół 
do tenisa stołowego oraz parking, taras słonecz-
ny ze stolikami i krzesłami. Ok 800 metrów od 
obiektu znajduje się żwirkowa plaża miejska. 
Villa oferuje 20 pokoi 3,4 osobowych. Wszystkie 

WYŻYWIENIE: 
9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji (woda do po-
siłków w cenie, zaczynamy kolacją i kończymy 
obiadem). Posiłki serwowane, wydawane w 
restauracji 100 metrów od obiektu.

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry.
2 dzień: Przyjazd do Makarskiej około po-
łudnia, zakwaterowanie grupy. Spotkanie 
organizacyjne z rezydentem i kadrą. Kolacja. 
Spacer promenadą na starówkę i deptakiem 
wzdłuż plaży.
3-10 dzień: wypoczynek na plażach Riwiery 
Makarskiej. Udział w zajęciach sportowych, 
wycieczkach i animacjach, zabawy integra-
cyjne, konkursy z nagrodami, wycieczka 
do najpiękniejszego miasta regionu 
Dubrownika, wspólne wyjścia na dyskoteki.  
Możliwość korzystania z wycieczek fakulta-
tywnych.
11 dzień: wykwaterowanie. Czas wolny - 
ostatni spacer nad Adriatykiem, czas na zaku-
py pamiątek i pożegnanie z Chorwacją. Obiad. 
Wyjazd powrotny do Polski. Przejazd przez 
Chorwację, Węgry, Słowację.
12 dzień: przyjazd do Polski. 

posiadają: klimatyzację, TV, mini bar, lodówkę, 
łazienkę oraz balkon z krzesłami i stolikiem. 
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie. Śniadanie: pieczywo, masło, 
wędliny, ser, jajko, dżem, herbata, mleko z płat-
kami, kawa. Obiad: ciepłe danie (na przykład: 
pożywna zupa lub mięso z ziemniakami + 
jarzyna/sałatka lub makaron z mięsem) + de-
ser. Obiadokolacja: jedno menu – obfite drugie 
danie (możliwość dokładek) jarzyna/sałatka. 
Woda do posiłków.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd w godzinach południowych, 
obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu 
pobytu - gry integracyjne, konkursy, zawody 
sportowe, dyskoteki, możliwość korzystania 
z wycieczek fakultatywnych. Całodniowa 
wycieczka objazdowa po Czarnogórze: 
Boka Kotorska, Budva, Kator, Perast, Gospa od 
Skrpiela oraz wzdłuż wybrzeża.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu. Wyjazd w kierunku 
kraju.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowa-
cję, postój na posiłek (płatny we własnym 
zakresie), przyjazd do Polski.

CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-

dusz Gwarancyjny - 10 zł (płatne w biurze),
• zwrotnej kaucji 20 € (pobieranej podczas 

drogi i zwracanej w ostatnim dniu),
• taksy klimatycznej – 10 €,
• wycieczek fakultatywnych,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

CENA NIE ZAWIERA: 
zwrotnej kaucji 20 euro (pobierana podczas dro-
gi i zwracana w ostatnim dniu pobytu), świad-
czeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek 
fakultatywnych, dodatkowego ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny 
imprezy), dodatkowych napoi (poza wodą) do 
obiadokolacji, obowiązkowej opłaty na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
BIOKOVO - 35 €; 
DUBROWNIK - 40 €; 
RAFTING NA CETINII - 35 €; 
REJS STATKIEM - 30 €; 
SPLIT, TROGIR - 35 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Malowniczy trawers nad Jeziorem Szkoder-
skim - 40 €; 
Albania Szkodra - 25 €; 
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża - 15 €; 
Rafting kanionem rzeki Tara - 65 €; 
Albania Tirana Dures - 35 €.

W CENIE:
• 9 noclegów (w pokojach 2-5 osobowych z 

łazienkami),
• 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę 

powrotną,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, pilota i rezydenta, miejscowa opieka 
medyczna,

• przejazd autokarem LUX (barek, WC, klima-
tyzacja, TV),

• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 
NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

W CENIE:
• 9 noclegów (w pokojach 2,3,4 osobowych  

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

kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną,
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka pilota i rezydenta w języku polskim, 
kierownika obozu, miejscowa opieka 
medyczna,

• realizacja programu pobytu,
• przejazd autokarem LUX,
• taksa klimatyczna,
• ubezpieczenie NNW 7000 PLN, KL 15000 

EUR, bagaż 800 PLN, OC 20000 EUR,
• wycieczka objazdowa po Czarnogórze.

cena  1790 zł

cena od 1590 zł

21BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy 12-18 lat    MAKARSKA  CHORWACJA

obóz młodzieżowy 12-18 lat    SUTOMORE  CZARNOGÓRA

      Atuty: 
★ pensjonat ok 400 m od plaży
★ dobry punkt wypadowy  

na wycieczki fakultatywne
★ całodniowa wycieczka  

po Czarnogórze
★ pokoje z klimatyzacją
★ duży taras na dachu  

pensjonatu

      Atuty: 
★ najbardziej malowniczy 

rejon Chorwacji
★ ośrodek tylko 450 m od morza
★ znana turystyczna miejsco-

wość na Riwierze Makarskiej
★ liczne knajpki, restauracje  

i dyskoteki
★ wycieczka do Dubrownika

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 11. 08. - 22. 08. 1790 zł

CHM 7 20. 08. - 31. 08. 1790 zł

TERMINY: P. Bogumiła: V. Laguna:

CZS 1 03. 07. - 14. 07. 1590 zł 1730 zł

CZS 2 12. 07. - 23. 07. 1590 zł 1730 zł

CZS 3 21. 07. - 01. 08. 1590 zł 1730 zł

CZS 4 30. 07. - 10. 08. 1590 zł 1730 zł

CZS 5 08. 08. - 19. 08. 1590 zł 1730 zł



CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych (35 €),
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• wycieczek fakultatywnych,
• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny imprezy),
• dodatkowych napoi (poza wodą) do obia-

dokolacji,
• biletów wstępu do dyskotek,
• obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 zł.

SUGEROWANE KIESZONKOWE: 
• ok. 200 CK na obiad w Czechach,
• ok. 100-150 EUR (wypoczynek i korzystanie 

z dodatkowych atrakcji).
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Wizyta w Parku Rozrywki  
MIRABILANDIA

WŁOCHY  RIMINI     obóz młodzieżowy 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Consul*** – bardzo przyjemny 
i schludny obiekt w bardzo dobrej lokalizacji 
w samym Centrum Adriatyckiej Promenady w 
Rimini, położony około 150 m od piaszczystej 
plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami (moż-
liwe łóżka piętrowe), obszerny taras, klima-
tyzowaną jadalnię i świetlice. Hotel Consul 
oferuje bardzo dobrą i obfitą włoską kuchnię. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z 
łazienkami, TV.  
www.hconsul.it

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  
nocny przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd 
do Rimini ok. godz. 10:00-11:00, zakwatero-
wanie, lunch.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: gry i 
zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach 
soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i 
animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy te-
matyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; 
wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatko-
wo płatne).
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, poże-
gnanie z Rimini, przejazd do MIRABILANDII 
(dopłata za bilet wstępu i taksę klimatyczną 
35 €), zabawa do późnych godzin wieczornych, 
wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez 
Włochy, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy, postój na po-
siłek (płatny we własnym zakresie) przyjazd do 
kraju w godzinach popołudniowych.

RIMINI – to jeden z najpopularniejszych, 
włoskich kurortów nad Adriatykiem. W 
jego pobliżu leżą też największe włoskie 
Parki Rozrywki Mirabilandia i Aquafun.

W CENIE:
• 8 noclegów w hotelu Consul, pokoje 3,4,5 

osobowe z łazienkami,
• wyżywienie 3x dziennie (kuchnia włoska), 

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

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• wizyta w Parku Rozrywki  MIRABILANDIA 

(podczas powrotu),
• realizacja programu: gry i zawody sportowe 

(siatkówka plażowa, beach soccer, piłka 
wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; 
plażowanie i zwiedzanie okolicy; 

• 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 - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Aquafan - (wycieczka całodniowa) - nieza-
pomniane wodne szaleństwo w największym 
wodnym parku Europy! Czeka na Was 5 ogrom-
nych ogrzewanych basenów ze zjeżdżalniami 
wodnymi: sztuczna fala, pontony, do dyspozycji 
wszystkich gości leżaki umożliwiające przyjem-
ny relaks w otoczeniu bujnej roślinności. Na te-
renie obiektu kuszą również restauracje i liczne 
sklepiki.    Cena: 25 EUR

Rzym - (wycieczka całodniowa) - Wieczne 
Miasto to coś, co każdy zobaczyć powinien! Za-
chwycająca i zaskakująca stolica świata antycz-
nego i chrześcijańskiego. Zwiedzicie Watykan 
- najmniejsze państwo świata: Plac i Bazylikę 
Św. Piotra. W samym Rzymie zobaczycie m.in. 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac 
Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi, Schody 
Hiszpańskie. Powrót w godzinach wieczornych; 
śniadanie oraz obiad i kolacja w formie suchego 
prowiantu.  Cena: 60 EUR

Florencja z Pizą - (wycieczka całodnio-
wa) - Piza: Krzywa Wieża i Katedra; Florencja: 
Plac Michała Anioła, Piazza Della Signoria z 
Ratuszem, galeriami, Katedra Santa Maria del 
Fiore oraz Santa Croce - Katedra z najsłynniej-
szymi grobowcami.   Cena: 55 EUR

Wenecja (wycieczka całodniowa) - jej pięk-
no to przede wszystkim niezwykłe położenie 
na archipelagu ponad stu wysepek, wśród 
cichych wód laguny, które odbijają wytworną 
architekturę pałaców, kościołów i klasztorów. 
To właśnie jej romantyczny pejzaż, charaktery-
styczne morskie oświetlenie obiektów, refleksy 
wody i słońca były inspiracją wielkich wenec-
kich malarzy. W programie: spacer po Placu św. 
Marka, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka oraz 
słynny Most Westchnień.   Cena: 55 EUR

San Marino - (wycieczka całodniowa) 
- średniowieczne miasto położone na wzgó-
rzach. Zachwyca malowniczym zamkiem, 
klimatycznymi uliczkami, a do tego zrobicie za-
kupy po okazyjnych cenach. Zwiedzicie najważ-
niejsze i najpiękniejsze zabytki. Zapraszamy do 
odwiedzania najstarszej republiki w Europie!   
Cena: 20 EUR

cena od 1590 zł

TERMINY: CENA:

WR 1 25. 06. - 05. 07. 1590 zł

WR 2 03. 07. - 13. 07. 1640 zł

WR 3 11. 07. - 21. 07. 1640 zł

WR 4 19. 07. - 29. 07. 1640 zł

WR 5 27. 07. - 06. 08. 1640 zł

WR 6 04. 08. - 14. 08. 1640 zł

WR 7 12. 08. - 22. 08. 1640 zł

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2016
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

SERWIS PLAŻOWY W CENIE!      Atuty: 
★ cały dzień w Mirabilandii!
★ serwis plażowy w cenie
★ hotel tylko 150 m  

od strzeżonej plaży
★ wycieczki fakultatywne  

do Rzymu, San Marino  
i do Aquafun!

★ słynny włoski kurort z liczny-
mi klubami i dyskotekami

opis dyskotek na sąsiedniej stronie

STREFA 

IMPREZOWA



cena od 1690 zł

CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych (razem 
35 €),

• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• wycieczek fakultatywnych,
• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny imprezy),
• dodatkowych napoi (poza wodą) do obia-

dokolacji,
• biletów wstępu do dyskotek,
• opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

- 10 zł (obowiązkowo).
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kolonie 9-13 lat, obóz młodzieżowy 14-18 lat  RIMINI  WŁOCHY

Wizyta w Parku Rozrywki  
MIRABILANDIA

MIRABILANDIA

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel STRADIOT *** - znajduje się w 
dzielnicy Rivabella kilka kroków od deptaka z 
licznymi knajpkami. Do morza z piękną piasz-
czystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwa-
terowanie: pokoje 3, 4 osobowe (możliwe 
łóżka piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV. 
Na terenie hotelu znajduje się basen, recep-
cja czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, re-
stauracja, winda, hotelowe patio oraz Wi-Fi. 
Możliwość dokupienia klimatyzacji w pokoju 
w cenie 1 € na dzień za osobę. 
www.hotelstradiotrimini.it/it-1/
hotel-a-rimini/

(dopłata za bilet wstępu i taksę klimatyczną 
35 €), zabawa do późnych godzin wieczornych, 
wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez 
Włochy, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy, postój na po-
siłek (płatny we własnym zakresie) przyjazd do 
kraju w godzinach popołudniowych.

W CENIE:
• 8 noclegów w hotelu Stradiot, pokoje 3-4 

osobowe z łazienkami,
• wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia włoska), 

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

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA 

(podczas powrotu),
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• serwis plażowy na plaży,
• możliwość korzystania z basenu w 

hotelu, 
• wycieczka do centrum Rimini,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

MIRABILANDIA – to największe nad Adria-
tykiem wesołe miasteczko. Park rozrywki 
znajduje się niedaleko Rawenny i zajmuje 
obszar 30 hektarów + 10 hektarów po-
wierzchni wodnej. Tonąca w zieleni ogrom-
na powierzchnia podzielona jest na różne 
obszary tematyczne. Znajdziemy tutaj 
zarówno atrakcje przeznaczone specjalnie 
dla dzieci, jak i atrakcje ekstremalne tylko 
dla osób o mocnych nerwach. 
Wesołe miasteczko wciąż się rozwija i 
praktycznie co roku dochodzi coś nowe-
go. W 2009 roku zbudowano bardzo szyb-
ką kolejkę iSpeed, która stała się jedną z 
największych atrakcji Mirabilandii. Całość 
oferuje ponad 40 atrakcji. Oprócz tego or-
ganizowane są rozmaite spektakle, pokazy 
kaskaderskie i akrobatyczne. Twórcy Par-
ku realizują prostą receptę na doskonałą 
zabawę: 30% adrenaliny, 30% rozrywki, 
40% relaksu, a to wszystko na tle przyrody. 
Wrażeń dostarczy ci: Karuzela Katun, kolej-
ka iSpeed, Autosplash, Niagara, Rio Bravo 
i inne.
Sprawdź atrakcje na: 
www.mirabilandia.it/it

TERMINY: CENA:

WM 1 25. 06. - 05. 07. 1690 zł

WM 2 03. 07. - 13. 07. 1740 zł

WM 3 11. 07. - 21. 07. 1740 zł

WM 4 19. 07. - 29. 07. 1740 zł

WM 5 27. 07. - 06. 08. 1740 zł

WM 6 04. 08. - 14. 08. 1740 zł

WM 7 12. 08. - 22. 08. 1690 zł

STREFA IMPREZOWA: 
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy - THE 
CAVE - w klimacie hip hop-u i rap-u, 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 
międzynarodowe karaoke!  Wstęp ok. 10 €/wejście   (www.carnaby.it)
ALTROMONDO STUDIOS - klub z nowoczesnym wystrojem, gdzie 
poczujecie się nieziemsko! Występują tu takie gwiazdy jak: DJ Gigi 
D’Agostino czy DJ Tiesto. To tutaj czekają na Was szalone imprezy 
i najgorętsze rytmy.  Wstęp ok. 15 €/wejście   (www.altromondo.com)
BAIA IMPERIALE – uważany za jeden z 10 najlepszych i najpięk-
niejszych klubów na świecie. Podczas imprez w klubie zanurzycie 
się w świecie fantasy wśród posągów rzymskich i filarów świąty-
ni... To klub z basenem oraz z muzyką, która poruszy do tańca każ-
dego. Wstęp ok. 20-30 €/wejście   (www.baiaimperiale.net)

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  
nocny przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd 
do Rimini ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, 
lunch.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: gry i 
zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach 
soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i 
animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tema-
tyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wy-
jazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo 
płatne). A to wszystko w mega rozluźnionej 
atmosferze i z ekstra kadrą!
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, poże-
gnanie z Rimini, przejazd do MIRABILANDII 

      Atuty: 
★ cały dzień w Mirabilandii!
★ znany włoski kurort z liczny-

mi klubami i dyskotekami, 
mega atmosfera!

★ serwis plażowy w cenie
★ hotel z basenem
★ ciekawe wycieczki fakulta-

tywne: San Marino, Rzym, 
Aquafun i wiele innych!

ośro
de

k z basenem

SERWIS PLAŻOWY W CENIE!

STREFA 

IMPREZOWA

SUGEROWANE KIESZONKOWE: 
• ok. 200 CK na obiad w Czechach,
• ok. 150 EUR (wypoczynek i korzystanie z 

dodatkowych atrakcji).
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ZAKWATEROWANIE: 
Kalabria - region położony na czubku wło-
skiego buta, słynie z przepięknych widoków i 
pięknych plaż, otoczonych błękitnym morzem,  
rajskimi zatokami i majestatycznymi pozosta-
łości starych miast.
Wioska Turystyczna**** Spiagge 
Rosse - położona jest na cyplu Isola Capo 
Rizzuto w środkowej części Kalabrii w odległości 
200 metrów od morza, przy łagodnie spadającej 
do morza piaszczystej plaży. Pastelowe domki 
położone są szeregowo pośród kwitnących 
ogrodów, całość jest utrzymana w przyjemnym 
śródziemnomorskim klimacie. Ośrodek dyspo-
nuje 93 pokojami w domkach, wszystkie pokoje 
z niezależnym wejściem na parterze z małym 
patio lub na pierwszym piętrze z balkonem. Po-
koje 3,4,5 osobowe z TV, łazienką oraz klimaty-
zacją. Na terenie wioski znajduje się duży basen 
z hydromasażem, basen dla dzieci, tropikalny 
bar, restauracja, amfiteatr. 
ww.villaggiospiaggerosse.it
WYŻYWIENIE:  
Trzy posiłki dziennie: śniadanie (pieczywo, masło, 

Sycylia, czyli największa wyspa na Morzu Śród-
ziemnym zachwyca wspaniałymi, piaszczystymi 
plażami i urokliwymi, skalistymi zatoczkami. Na 
Sycylii poczujesz też prawdziwy powiew historii, 
zobaczysz fascynujący świat antycznych zabyt-
ków, nad którym góruje majestatyczna Etna – 
największy czynny wulkan Starego Kontynentu.

ZAKWATEROWANIE: 
Wioska Turystyczna*** Villaggio 
Alkantara znajduje się w miejscowości 
Giardini Naxos, na wschodniej stronie wyspy, 
ok. 10 km od Taorminy. Villaggio Alkantara to 
zespół murowanych budynków w otoczeniu 
soczystej śródziemnomorskiej zieleni, odda-
lonych od plaży o ok. 750 m. Zakwaterowanie 
w 3-4 osobowych klimatyzowanych pokojach 
(możliwe łóżka piętrowe). Na terenie obiektu 
znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 base-
ny, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. 
www.villaggioalkantara.it

WYŻYWIENIE:  
Trzy posiłki dziennie (wzmocnione śniadanie, 
lekki lunch np. pizza, hot-dog, dwudaniowa 

TERMINY: CENA:

SC 1 26. 06. - 07. 07. 1889 zł

SC 2 03. 07. - 14. 07. 1889 zł

SC 3 10. 07. - 21. 07. 1889 zł

SC 4 17. 07. - 28. 07. 1889 zł

TERMINY: CENA:

SC 1 26. 06. - 07. 07. 2089 zł

SC 2 03. 07. - 14. 07. 2089 zł

SC 3 10. 07. - 21. 07. 2089 zł

SC 4 17. 07. - 28. 07. 2089 zł

jajka, pomidory, ogórki, sery/wędliny, soki, her-
bata, kawa, mleko), dwudaniowy obiad i kolacja, 
deser, woda. Suchy prowiant na drogę powrotną.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:  
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do 
Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna 
zabawa w parku rozrywki. Wieczorem wyjazd 
w dalszą podróż przez Włochy (ciepły posiłek na 
terenie Mirabilandii płatny we własnym zakresie).
3 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach 
przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po 
podróży, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu: zajęcia 
na terenie ośrodka, animacje prowadzone przez  
włoskich i angielski animatorów, plażowanie, 
dyskoteki na terenie obiektu, wycieczki po oko-
licy, gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, 
beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyj-
ne i animacje, konkursy, dyskoteki, wycieczka 
objazdowa po Kalabrii.
10 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w 
godzinach porannych. Przyjazd do Pompei - 
zwiedzanie ruin starożytnego miasta zniszczo-
nego w trakcie wybuchu wulkanu. 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 Roma-
num, Koloseum. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Polski.
12 dzień: przejazd do Polski. Po drodze postój w 
Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posił-
ku w restauracji (płatny we własnym zakresie).

obiadokolacja + woda), pozostałe napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo.

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU:  
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Prze-
jazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Cało-
dzienna zabawa w parku rozrywki. Wieczorem 
wyjazd w dalszą podróż przez Włochy (ciepły 
posiłek na terenie Mirabilandii płatny we wła-
snym zakresie).
3 dzień: przyjazd na Sycylię w godzinach 
przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po 
podróży, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu: wy-
cieczki do Syrakuz, Katanii, Taorminy, 
na Etnę. Gry i zawody sportowe (siatkówka 
plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy 
integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki; 
plażowanie i zwiedzanie okolicy.
10 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, 
pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka 
w godzinach porannych. Przyjazd do Pompei 
- zwiedzanie ruin starożytnego miasta zniszczo-
nego w trakcie wybuchu wulkanu. Przejazd na 
nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika 

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

SYCYLIA  GIARDINI NAXOS    obóz młodzieżowy 12-18 lat

cena 1889 zł

cena 2089 zł

WŁOCHY  KALABRIA    obóz młodzieżowy 12-19 lat

W CENIE:
• 7 noclegów w wiosce turystycznej Villaggio 

Spiagge Rosse****, 
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze 

śniadaniem i obiadokolacją,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• realizacja programu, wycieczki,
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka rezydenta i pilota w języku polskim, 
kierownika obozu,

• przejazd autokarem LUX (barek, WC, klima-
tyzacja, TV)

• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 
NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł.

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

dzanych obiektów,
• napoi do obiadokolacji (oprócz wody),
• obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 zł.
WAŻNE INFORMACJE: Prosimy o zabranie 
ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) 
paszportu lub dowodu osobistego.

św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Pan-
teon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, 
Forum Romanum, Koloseum. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Polski.
12 dzień: przejazd do Polski. Po drodze postój w 
Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posił-
ku w restauracji (płatny we własnym zakresie).

W CENIE:
• 7 noclegów w wiosce turystycznej Villaggio 

Alkantara,
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze 

śniadaniem i obiadokolacją,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
• realizacja programu według opisu, 
• wycieczki do: Mirabilandii, Syrakuz, Taor-

miny, Katanii, na Etnę, w drodze powrotnej 
zwiedzanie Pompei i Rzymu.

• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 
opieka rezydenta i pilota w języku polskim, 
kierownika obozu,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł.

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej opłaty (60 €) obejmującej: bilet 
wstępu do Mirabilandii, taksę klimatyczną, 
bilety do zwiedzanych obiektów, przejazdy 
środkami komunikacji miejskiej, przewodnika w 
Rzymie, przewodnika w Pompejach; świadczeń 
nie wymienionych w ofercie; napoi do obiado-
kolacji (oprócz wody), obowiązkowej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.

      Atuty: 
★ 2 baseny
★ w cenie wycieczki do Rzymu, 

Pompei, Syrakuz, Katanii 
i Taorminy oraz na Etnę!

★ cały dzień w Mirabilandii!
★ animacje na terenie ośrodka
★ piaszczysto-żwirowe  

szerokie plaże

      Atuty: 
★ ośrodek z basenem
★ ośrodek blisko plaży
★ bogaty program zwiedzania
★ wizyta w Mirabilandii!
★ animacje na terenie ośrodka

STREFA 
ODKRYWCY

STREFA 
ODKRYWCY

ośro
de

k z basenem

ośro
de

k z basenem



cena 1759 zł

cena 1849 zł
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obóz młodzież. 12-18 lat   PARKI ROZRYWKI   WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE:
Jezioro Garda - najpiękniejsze i najwięk-
sze jezioro Włoch, położone w malowniczych i 
pełnych słońca górach w pobliżu Werony. Nie-
samowita przyroda, która zachowała dziewicze 
piękno i nieskazitelność, zachwyci was wido-
kiem skąpanych w słońcu zielonych przełęczy i 
pokrytych śniegiem najwyższych wzniesień Alp. 
Woda w jeziorze należy do najczystszych spośród 
wszystkich włoskich jezior, a jej kolor przypomina 
wodę Adriatyku! Jezioro jest idealnym miejscem 
do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wod-
nych. W jego okolicy położonych jest 8 najwięk-
szych parków rozrywki we Włoszech!
Hotel San Vito to kameralny i przytulny 
hotel położony pomiędzy wzgórzami Valpoli-
cella, 10 km od centrum Werony. Idealny dla 
osób, które chcą zatrzymać się tam w celach tu-
rystycznych, hotel posiada pokoje 3-4 osobowe, 
wszystkie wyposażone w klimatyzację, łazienkę, 
telewizor, lodówkę oraz suszarkę do włosów. W 
hotelu znajduje się restauracja, gdzie serwowa-
ne są potrawy włoskie.
WYŻYWIENIE: 
3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne wzmoc-
nione, lunch oraz obiadokolacja serwowane, skła-
dające się z pierwszego i drugiego dania oraz deseru 
lub owoców. Woda do posiłków w cenie. Pozostałe 
napoje do posiłków dodatkowo płatne.

CENA NIE ZAWIERA: 
Biletów wstępu do parków rozrywki ok. 60 €, 
napoji do posiłków (poza wodą), obowiązko-
wej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- 10 zł, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TERMINY: CENA:

WŁG 1 30. 06. – 10. 07. 1849 zł 

WŁG 2 08. 07. – 18. 07. 1849 zł 

WŁG 3 16. 07. – 26. 07. 1849 zł 

W CENIE::
• 8 noclegów w hotelu San Vito,
• 3 posiłki dziennie, 
• opieka wychowawców i kierownika, 

rezydenta,
• realizacja programu wg opisu powyżej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU:  
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
odpoczynek, obiad.
3 dzień: zajęcia na terenie hotelu, przejście na 
basen, gry integracyjne, zajęcia sportowe, kon-
kursy, korzystanie z infrastruktury hotelu, spacer 
po okolicy.
4 dzień: wycieczka do parku rozrywki Gar-
dalandia: największy włoski park rozrywki 
Gardalandia usytuowany jest na południowo-
-wschodnim brzegu jeziora Garda. Jest trzecim 
najpopularniejszym parkiem tematycznym w 
Europie. www.gardaland.it
5 dzień: półdniowa wycieczka do Werony - 
miasta Romea i Julii, zwiedzanie zabytkowego 
centrum.
6 dzień: zajęcia na terenie hotelu, przejście na 
basen, gry integracyjne, zajęcia sportowe, kon-
kursy, korzystanie z infrastruktury sportowej.
7 dzień: wycieczka do parku rozrywki Garda-
landia - Wodny Świat.
8 dzień: całodzienna wyprawa do parków 
rozrywki Canevaworld Movieland Park i 
Caneva Aquapark. www.canevaworld.it 
Park rozrywki podzielony na 2 części: olbrzymi 
Lunapark i Aquapark.
9 dzień: wycieczka nad jezioro Garda, plażo-
wanie, wjazd kolejką na Monte Baldo. Wieczo-
rem podsumowanie obozu wręczenie nagród, 
dyskoteka pożegnalna.
10 dzień: wykwaterowanie. Śniadanie. Po-
branie suchego prowiantu na drogę powrotną. 
Wyjazd w kierunku Polski.
11 dzień: powrót w godz. popołudniowych.

obóz młodzieżowy • 12-18 lat    SATURN  RUMUNIA

      Atuty: 
★ ośrodek blisko plaży
★ klimatyzacja w pokojach
★ atrakcyjna miejscowość
★ bogaty program zwiedzania: 

Zamek Drakuli, Shigisoara, 
Bukareszt

W CENIE:
• 7 noclegów w hotelu Hora*** - pokoje 2 lub 

3 osobowe z łazienkami, 2 noclegi tranzyto-
we w hotelach **/***,

• 9 śniadań, 7 obiadów, 9 kolacji, 
• opieka wykwalifikowanej kadry dydaktycz-

nej, rezydenta i pilota,
• realizacja programu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd komfortowym autokarem (DVD, 

barek, klimatyzacja, WC),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 20 000 €, 

NNW - 15 000 zł i bagaż - 800 zł.
CENA NIE ZAWIERA:
obligatoryjnej dopłaty do kosztów dewizowych 
realizacji programu krajoznawczego (przewod-
nicy lokalni, opłaty wjazdowe, bilety wstępu 30 
euro - płatne w autokarze); wycieczek fakulta-
tywnych; obowiązkowej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.

Rumunia, położona w południowo-
-wschodniej części Europy, z roku na rok przy-
ciąga coraz większe rzesze odwiedzających. 
Niezwykłe widoki, wielokulturowość, bogata 
architektura, liczne zabytki, ciekawe legendy i 
pyszna kuchnia zachęcają do odwiedzin tury-
stów z całego świata. Jednym z najchętniej od-
wiedzanych regionów jest położona w północ-
nej części kraju Transylwania, kojarzona przede 
wszystkim z legendarnym hrabią Drakulą.
Saturn - jeden z  bardzo popularnych ku-
rortów na  Rumuńskim Lazurowym Wybrzeżu, 
ok. 42 km od Konstancy, 4,5 km od kurortu Ve-
nus i ok. 1 km od Mangalii. Doskonałe połączenie 
morskiego klimatu, szerokiej oferty różnorod-
nych rozrywek i umiarkowanych cen w restaura-
cjach, tawernach i sklepach. Dużo dobrej zabawy 
dla całej rodziny, lenistwa w słońcu i wakacyjnej 
atmosfery na piaszczystej plaży Morza Czarnego.

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU:  
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach wieczor-
nych. Przejazd przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Węgry, Rumunię. Po 
drodze zwiedzanie Sighisoary. Spacer po 
historycznym centrum, uznawanym za naj-
piękniejsze miasto Rumunii. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Branu. Zwiedzanie 
malowniczego, znanego na całym świecie, zamku 
Drakuli. Przejazd na wybrzeże do kurortu Saturna. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
4-9 dzień: pobyt na Riwierze Rumuńskiej. 
Korzystanie z atrakcji kurortu, gry, konkursy i 
zabawy zespołowe, możliwość skorzystania z 
dodatkowych wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi 
w godzinach rannych. Wyjazd do Bukaresztu. 
Zwiedzanie miasta: Biblioteka Uniwersytecka, 
ratusz, łuk triumfalny, Opera Narodowa, ogrody 
Cismigiu. Przejazd reprezentacyjną ulicą Calea 
Victoriei. Wizyta przy gmachu parlamentu - dru-
gim największym na świecie budynku rządowym 
po waszyngtońskim Pentagonie. Czas wolny przy 
Bulwarze Calea Victoriei. Zakwaterowanie w hote-
lu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą): wieczór 
folklorystyczny z muzyką i kolacją złożoną z trady-

TERMINY: CENA:
RUM 1 29. 06. - 10. 07. 1759 zł
RUM 2 06. 07. - 17. 07. 1759 zł
RUM 3 13. 07. - 24. 07. 1759 zł
RUM 4 20. 07. - 31. 07. 1759 zł
RUM 5 27. 07. - 07. 08. 1759 zł

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL HORA*** położony jest w central-
nej części miejscowości Saturn, jedynie 20 m od 
plaży. Do dyspozycji Gości są klimatyzowane po-
koje 3,4 osobowe i apartamenty z telewizorem, 
minibarem i łazienką z prysznicem, z pięknym 
widokiem na okolicę. Hotel posiada całodobową 
recepcję, przestronną restaurację na parterze, 
bar oraz taras słoneczny i salę fitness. Goście ho-
telowi mają bezpłatny dostęp do dużego basenu 
współdzielonego z hotelem Ballada.

cyjnych rumuńskich dań. Powrót do hotelu, nocleg.
11 dzień: śniadanie. Przejazd do Hunedoaru, 
gdzie znajduje sie najpiękniejszy zamek Rumunii, 
majestatyczna twierdza Jana Hundayi. Wizyta na 
zamku. Wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez 
Węgry, Słowację.
12 dzień: przyjazd do Polski.

      Atuty: 
★ w programie super Parki Roz-

rywki: Gardalandia, Movie-
land park, Caneva Aquapark

★ zwiedzanie Werony
★ przepiękne krajobrazy  

jeziora Garda
★ szczególny mikroklimat 

wokół Jeziora Garda
★ wjazd kolejką na Monte 

Baldo

ośro
de

k z basenem

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie. Śniadania w postaci 
szwedzkiego stołu z napojami. Obiady i ko-
lacje są serwowane w formie dwudaniowych 
zestawów z wodą do posiłku. Inne napoje są 
dodatkowo płatne.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Delta Dunaju - 45 €; Konstanca city tour - 30 €; 
Park Wodny Aqua Magic + Mamaia - 25 €; 
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HISZPANIA  LLORET DE MAR     obóz młodzieżowy 13-18 lat

TERMINY: CENA:
HD 1 30. 06. - 11. 07. 2089 zł
HD 2 09. 07. - 20. 07. 2089 zł
HD 3 18. 07. - 29. 07. 2089 zł

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

LLORET DE MAR - najsłynniejsze i najwe-
selsze miasto wybrzeża. Tu króluje słońce 
i dobry humor. Posiada ładną piaszczystą 
plażę wzdłuż której ciągnie się wysadza-
na palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, 
sklepiki, a przede wszystkim nowoczesne 
dyskoteki stwarzają niepowtarzalną at-
mosferę skłaniającą do wypoczynku i zaba-
wy całą młodzież Europy. 

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL CASINO ROYAL *** - po-
łożony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu 
głównego deptaka, 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.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Barcelona - wycieczka do stolicy Katalonii. To 
niezwykłe miasto znacznie różni się od reszty kraju. 
Posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co szczególnie 
widać w niespotykanej architekturze Antonio Gaudie-
go. W programie wycieczki: najbarwniejsza hiszpańska 
ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, 
wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, tarasem 
widokowym i obiektami olimpijskimi, perełki Antonio 
Gaudiego: Parc Guell, Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie 
największa z nich - katedra Sagrada Familia. Dla fanów 
piłki nożnej przygotowaliśmy wizytę na Camp Nou. 
Następnie udamy się na Plac Hiszpański gdzie o 21.30 
rozpocznie się pokaz tańczących fontann. Font Magica 
to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy 
spektakl „światło i dźwięk”.  
Cena: 50 €/os. (w cenie bilet wstępu na Camp Nou, 
cena bez biletu: 40 €). 
Montserrat - całodniowa wycieczka gwaran-
tująca zapierające dech w piersiach widoki, ma-
lownicze krajobrazy i niesamowite formacje skalne 
o przedziwnych kształtach, wśród których położony 
jest klasztor benedyktynów. Dla chętnych istnieje 
możliwość skorzystania z wjazdu na punkt widoko-
wy kolejką górską.  Cena: 43 €/os. 
La Siesta - niezapomniany wieczór w gorących 
rytmach flamenco. Chwile spędzone w Restauracji 
La Siesta w miejscowości Santa Susanna na wie-
czorze Flamenco na długo utkwią Wam w pamięci. 
Cudowny, pełen ekspresji show flamenco w szam-
pańskiej atmosferze z najlepszymi hiszpańskimi 
artystami to niezapomniane wrażenia i cudowna 
zabawa.  Cena: 35 €/os.  
Tossa de Mar - to jedna z obowiązkowych 
wycieczek, na którą nie można się wybrać bez 
stroju kąpielowego i aparatu. Rejs wzdłuż dzikiego, 
skalistego wybrzeża Costa Brava do miasteczka o 
pocztówkowej urodzie gwarantuje niezapomniane 
widoki i wrażenia. Tossa de Mar to pięknie położona 
dawna rybacka osada, która ze względu na zacho-
wanie swego oryginalnego charakteru, uważana 
jest za perełkę Costa Brava.  
Cena: Lloret de Mar: 16 €/os. 
Water World - największy na Costa Brava park 
atrakcji wodnych: ślizgawki, baseny, zjeżdżalnie i 
wiele innych atrakcji dla amatorów wodnego sza-
leństwa.  Cena: ok. 26,50 €/os. 
Marineland - połączenie ogrodu zoologicznego, 
delfinarium i parku wodnego. Tu zanurzycie się w ba-
senie, zjedziecie na pontonie, a w chwili przerwy zoba-
czycie pokaz tresury fok, papug i delfinów.  
Cena: ok. 24,50 €/os. 
Nurkowanie z akwalungiem - to jed-
nodniowy kurs łączący teorię i praktykę – po nie-
zbędnym przeszkoleniu i ćwiczeniach spędzicie ok. 
20 min. w magicznym, podwodnym, świecie Morza 
Śródziemnego.  Cena: 30 €/os.
Port Aventura - to niezwykła atrakcja nie 
tylko dla młodzieży, ale również dla całych rodzin 
z dziećmi. Ogromny teren podzielony na różne 
zakątki świata, wypełnione po brzegi karuzelami, 
rollercosterami i licznymi atrakcjami artystycznymi.  
Cena: 55 €/os.
Girona Dali - wycieczka do miasta Figueres, 
w którym żył i tworzył jeden z najbardziej znanych 
twórców sztuki współczesnej Salvador Dali. W ce-
nie: zwiedzanie surrealistycznego Muzeum, które 
artysta stworzył sam w gmachu dawnego teatru. 
Po madryckim Prado jest to najczęściej odwiedzany 
przybytek sztuki w Hiszpanii. W dalszej części wy-
cieczki odwiedzimy stolicę regionu Gironę.  
Cena: 45 €/os. 

cena  2089 zł

CENA NIE ZAWIERA: 
wycieczek fakultatywnych, taksy klimatycznej - 
10 €, zwrotnej kaucji 20 € (pobierana podczas drogi 
i zwracana w ostatnim dniu pobytu), wstępów na 
profesjonalne dyskoteki (wstęp na dyskoteki do-
zwolony od skończonego 16 roku życia), świadczeń 
nie wymienionych w ofercie, napoi do obiadów i 
kolacji innych niż woda, obowiązkowej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł. 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 
ok. 100 € + pieniądze na wybrane wycieczki - pie-
niądze można zdeponować u wychowawców.

INFORMACJE DODATKOWE: 
Proponujemy zabrać ok. 100 € kieszonkowego 
+ pieniądze na wybrane wycieczki - gotówkę i 
inne cenne przedmioty można zdeponować w 
sejfie hotelu (za dopłatą 2 €/dzień). Prosimy o 
zabranie karty kolonijno-obozowej, ważnego 
paszportu lub dowodu osobistego, odpowied-
niej odzieży i obuwia: kostiumu kąpielowego, 
klapek, nakrycia głowy, kremu z filtrem, przy-
borów higienicznych, małego plecaka turystycz-
nego, podstawowych leków oraz środków na 
uczulenia i oparzenia słoneczne. 
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KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

STREFA IMPREZOWA: 
TROPIC’S - dyskoteka może pomieścić nawet 2000 osób. Znaj-
dziecie w niej 2 sale taneczne każda z inną muzyką, 5 barów, laser 
show, scenę 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 ser-
cu Lloret 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 
słynnymi imprezami w pianie. To tam zobaczysz sztuczne ognie, a 
to wszystko przy muzyce słynnych DJ-ów m. in. Tiesto, czy Rogera 
Sanchez-a. 
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia.

      Atuty: 
★ Lloret de Mar - popularna 

miejscowość z mnóstwem 
dyskotek

★ hotel z basenem
★ blisko do Barcelony i na  

słynny stadion Camp Nou
★ piaszczyste plaże
★ bardzo dobra hiszpańska 

kuchnia

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Niemcy i Francję. 
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach 
przedpołudniowych, zakwaterowanie; pierw-
sze świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wy-
poczynkowy w Lloret de Mar (10 dni/ 9 nocy); 
plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki w klubach, imprezy te-
matyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad, 
wyjazd w godzinach wieczornych w kierunku 
Niemiec.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych/nocnych.
W CENIE: 
• 9 noclegów w hotelu CASINO ROYAL***, 

pokoje 2,3,4 os. z łazienkami, balkonami 
i TV sat,

• wyżywienie - trzy posiłki dziennie (w formie 
bufetu) oraz woda do posiłków,

• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 
opieka pilota i rezydenta w języku polskim, 

• realizacja programu pobytu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

STREFA 

IMPREZOWA

HOTEL GOLDEN SAND *** - jest po-
łożony zaledwie 400 metrów od plaży w Lloret 
de Mar. Posiada 3 osobowe pokoje z balkonem, 
TV, klimatyzacją, suszarkę do włosów, WiFi 
bezpłatne w calym hotelu!!! Hotel posiada od-
kryty basen i jacuzzi. Dysponuje dużym barem-
-kawiarnią ze strefą gier, w której znajduje się 
stół do gry w snookera. Sprzątanie i wymiana 
ręczników odbywa się każdego dnia. Cały hotel 
odnowiony został w 2015 r. 
Strona obiektu: https://www.hotelscombined.
es/Hotel/Florida_Park_Hotel_Lloret_de_
Mar.htm
WYŻYWIENIE: 
3 razy dziennie w postaci bogatego bufetu. Do 
posiłków podawana jest woda.

ośro
de

k z basenem



cena  2089 zł

cena  2670 zł
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  PARYŻ +  LLORET DE MAR  HISZPANIA

TERMINY: CENA 

HL 1 03. 07. - 13. 07. 2670 zł
HL 2 31. 07. - 10. 08. 2670 zł

ZAPEWNIAMY: 
• 10 noclegów, 
• wyżywienie, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opiekę kadry wychowawczej, ratownika, 

hiszpańską opiekę medyczną, 
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 

opłaty lotniskowe, 
• transfer lotnisko - hotel - lotnisko, 
• zwiedzanie Barcelony w drodze powrotnej,
• ubezpieczenie KL do 10.000 EUR, NNW do 

15.000 zł, bagaż do 800 zł (Signal Iduna S.A.), 
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny.

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 klimaty-
zacją. W hotelu znajduje się duży basen - leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatne, bar, restau-
racja, 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.
WYŻYWIENIE: 
Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu w restauracji hotelowej, woda 
niegazowana do posiłków (kuchnia hiszpań-
ska). Pierwszy posiłek śniadanie w drugim dniu, 
ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT:
Samolot / linie lotnicze VUELING. Przelot Kraków 
- Barcelona El Prat - Kraków.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL CASINO ROYAL *** - poło-
żony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głów-
nego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 
2,3,4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. Sprzą-
tanie 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 do-
stępem do internetu. Sejfy są dodatkowo płatne.
PROGRAM RAMOWY z wyciecz-
ką do EURODISNEYLANDU: 
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, 
nocny przejazd przez Niemcy i Francję. 
2 dzień: przyjazd do Paryża w godzinach 
rannych, przejazd do EURODISNEYLANDU - 
całodzienna zabawa w jednym z największych 
parków rozrywki w Europie. Nocleg w hotelu.
3 dzień: śniadanie kontynentalne, całodzienne 
zwiedzanie PARYŻA. Spacer z pilotem na trasie: 
Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom 
- płatny dodatkowo ok. 13 Є), Łuk Triumfal-
ny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum 
Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame. 
Obiadokolacja. Nocny przejazd przez Francję.
4 dzień: przyjazd do Lloret de Mar w godzi-
nach przedpołudniowych, zakwaterowanie. 
Posiłek w hotelu.
5-10 dzień: pobyt w Calleli - 8 dni (7 nocle-
gów). W programie: plażowanie, gry i konkur-
sy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki 
w klubach, imprezy tematyczne, wyjazdy na 
wycieczki fakultatywne i DOBRA ZABAWA!
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołu-
dniowych. Nocny przejazd przez Francję, Niemcy 
do Polski.

TERMINY: CENA:
HP 1 27. 06. - 08. 07. 2089 zł
HP 2 04. 07. - 15. 07. 2089 zł
HP 3 11. 07. - 22. 07. 2089 zł
HP 4 18. 07. - 29. 08. 2089 zł

CENA NIE ZAWIERA: 
dodatkowych napoi do obiadu i kolacji, bile-
tu do Eurodisneylandu (ok. 40 €), wycieczek 
fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów i dyskotek, taksy klimatycznej 
(ok. 10  €), zwrotnej kaucji 20 € (pobieranej 
podczas drogi i zwracanej w ostatnim dniu po-
bytu), świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł.

12 dzień: powrót do Polski w godzinach wie-
czornych.

PROGRAM: 
1 dzień: Zbiórka uczestników na lotnisku 
Kraków Balice. Odprawa bagażowo-paszpor-
towa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed 
wylotem). Planowany wylot samolotu do Bar-
celony ok. godz. 21:50. Planowany przylot na 
lotnisko w Barcelonie ok. godz. 24:00. Transfer 
do Hotelu SAMBA w Lloret de Mar. Zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg. 
2-10 dzień: Pobyt w Lloret de Mar (10 nocle-
gów). Realizacja programu, m.in.: piesze wy-
cieczki po Lloret de Mar, korzystanie z basenu 
na terenie hotelu pod opieką ratownika (10:00-
19:00), bezpłatne korzystanie z leżaków i para-
soli przy basenie, plażowanie, kąpiele w morzu 

      Atuty: 
★ zwiedzanie Paryża
★ całodziena zabawa  

w Eurodisneylandzie
★ Lloret de Mar - popularna 

miejscowość z mnóstwem 
dyskotek

★ do wyboru 2 hotele  
z basenami!

★ piaszczyste plaże

      Atuty: 
★ Lloret de Mar - popularna 

miejscowość z mnóstwem 
dyskotek

★ hotel z basenem
★ zwiedzanie Barcelony
★ piaszczyste plaże
★ przelot samolotem!

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

Cena z Krakowa. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Katowice + 50 zł, Warszawa + 130 zł, Wrocław 
+ 130 zł, Łódź +110 zł. Transfery realizowane 
przy 6 osobach.
CENA NIE ZAWIERA:
świadczeń nie wymienionych w ofercie, biletów 
wstępów do zwiedzanych obiektów w Barcelo-
nie, napoi do posiłków (oprócz wody), wejść do 
dyskotek.

ośro
de

k z basenem

STREFA 

IMPREZOWA

obóz młodzież.  
13-18 lat

STREFA 

IMPREZOWA

W CENIE: 
• 7 noclegów w Hotelu Casino Royal *** w 

Lloret de Mar, 1 nocleg w hotelu w okolicach 
Paryża ze śniadaniem i obiadokolacją,

• podczas pobytu w Hiszpanii wyżywienie 3 
razy dziennie w postaci szwedzkiego stołu, 
woda w cenie, pozostałe napoje dodatkowo 
płatne,

• w drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża 
oraz EURODISNEYLANDU,

• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejscowa 
opieka medyczna,

• realizacja programu obozu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł.

SUGEROWANE KIESZONKOWE: 
ok. 100 € + pieniądze na wybrane wycieczki + 
dyskoteki - pieniądze można zdeponować u wy-
chowawców.  
INFORMACJE DODATKOWE: 
Kwota 70 € na bilet wstępudo Eurodisneylandu, 
taksę klimatyczną oraz kaucję pobierana jest w 
autokarze.  Wstęp na dyskoteki dozwolony od 
skończonego 16 roku życia.

pod opieką ratownika, konkursy, gry i zabawy, 
korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do 
siatkówki, ogród, kącik internetowy (odpłatnie), 
mini sala gier (bilard, liczne automaty do gier - 
odpłatnie), animacje dla młodzieży w hotelu 
w ciągu dnia m. in.: Petanca - gra sportowa z 
użyciem metalowych piłek, zabawy na base-
nie, aquagym - ćwiczenia sportowe w wodzie, 
volleyball - rozgrywki w piłce siatkowej, dardos 
- indywidualna lub zespołowa gra - rzuty lotka-
mi do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz ani-
macje po kolacji, m. in. muzyka CD, nauka tańca 
hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz 
papug. Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyj-
ścia na dyskoteki w klubach (od 16 lat)  - wyma-
gany dokument tożsamości, wejście płatne ok. 
15 € jednorazowo lub karnet do 1 dyskoteki ok. 
26 €. Możliwość udziału w wycieczkach fakulta-
tywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych 
przez lokalnego kontrahenta). 
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z po-
koi, odebranie suchego prowiantu. Przejazd 
do BARCELONY - zwiedzanie miasta z lokalnym 
przewodnikiem, w programie m.in.: słynna 
ulica La Rambla, baśniowy Parc Guell, Sagra-
da Familia (z zewnątrz), Wzgórze Montjuic ze 
stadionem olimpijskim. Transfer na lotnisko. 
Odprawa paszportowo - bagażowa. Wylot z 
Barcelony. Przylot na lotnisko Kraków Balice.

ośro
de

k z basenem

STREFA 
ODKRYWCY

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Rejs do Tossa de Mar - Cena ok. 20 €,
Water World - Cena ok. 30 €,
Marineland - Cena ok. 30 €.



28

cena od 1560 zł

cena od 1530 zł

ZAKWATEROWANIE:
Nei Pori - ośrodek turystyczny na Riwierze 
Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej pla-
ży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, tawern. 
Korzystne położenie umożliwia organizowanie 
wspaniałych wycieczek do Salonik, na legendar-
ną górę Grecji - Olimp oraz do bajecznych klasz-
torów w Meteorach, możliwa jest też wycieczka 
do stolicy Grecji Aten. Wspaniałą wyprawę stat-
kiem można odbyć również na przepiękną Wy-
spę Skhiatos. Położenie oraz pogoda  sprawiają, 
że miejsce to jest idealne na letni wypoczynek.
Hotel PLATON położony jest w centrum 
Nei Pori w odległości 150 m od morza. Posiada 
32 pokoje 2, 3 i 4-osob. z pełnym węzłem sani-
tarnym, TV, klimatyzacją (dodatkowo płatna 1 €/
dzień). W budynku znajduje się restauracja, gdzie 
wydawane są posiłki. W pobliżu usytuowane jest 
ogólnodostępne boisko do gry w piłkę. 
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie - 
kuchnia grecka (śniadania, ciepły lunch + 
deser, kolacje w postaci II dania, do lun-
chu i kolacji podawana jest woda źródla-
na, pozostałe napoje dodatkowo płatne).

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację. Wieczorem dłuższy postój na 
ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie - 
ok. 5 €). Nocny przejazd do Grecji.
2 dzień: przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży 
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w 
pokojach od godziny 14:00, lunch, spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących pobytu. 
Kolacja, nocleg.
3-10 dzień: Program pobytu - plażowanie, 
kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na 
plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, za-
jęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambu-
ry, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki 
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonm miejscu. Czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia 
itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hote-
lem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd.
12 dzień: dalsza podróż przez Słowację. Przerwa 
na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie). 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
W CENIE::
•  9 noclegów w Hotelu PLATON - pokoje 2,3,4 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
• 3 posiłki dziennie,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta w języku 
polskim, miejscowa opieka medyczna,

• realizacja programu obozu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 
10 EUR pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu 
pokoi), opłaty za korzystanie z klimatyzacji w 
pokojach – 1 EUR/dzień, wycieczek fakulta-
tywnych, obowiązkowej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń nie 
wymienionych w ofercie. 

TERMINY 9 noclegów: CENA:
GRN 1 30. 06. - 11. 07. 1560 zł
GRN 2 09. 07. - 20. 07. 1590 zł
GRN 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł
GRN 4 27. 07. - 07. 08. 1590 zł
GRN 5 05. 08. - 16. 08. 1590 zł
GRN 6 14. 08. - 25. 08. 1530 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

Ateny. Podczas jednodniowej wycieczki zoba-
czymy port Pireus, Akropol - najbardziej znane 
wzgórze w stolicy ze starożytnymi budowlami, 
wzgórze Areopag, Hefajston - budowlę konku-
rującą z Akropolem, Stare Miasto Placa, Mitro-
poli - katedrę ateńską, parlament, przed którym 
odbywa się uroczysta zmiana wart żołnierzy 
Evzones, ogrody królewskie, stadion Kalimarma-
ro. Podczas drogi powrotnej zatrzymamy się przy 
pomniku króla Leonidasa w wąwozie Termopile. 
Cena: 40 €/os. 
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji 
wchodzą na Akropol gratis.
Meteory. Ósmy cud świata. Klasztory zawie-
szone na niedostępnych piaskowych skałach. W 
programie zwiedzania znajdują się dwa klasz-
tory. W Meteorach odwiedzimy również naj-
większą w Grecji pracownię ikon bizantyjskich. 
W drodze powrotnej zatrzymamy się w Dolinie 
Tembi. Cena: 30 €/os.
Rejs na wyspę Skiathos. Przepiękna, 
urzekająca prostotą, kolorami i wąskimi uliczka-
mi wyspa archipelagu Sporad Północnych. Rejs 
na Skiathos to pełna przygód, zabawy i humoru 
wyprawa. Podczas rejsu zobaczymy drugą co do 
wielkości wyspę Evię, wyspy Trikeri, Skopelos, 
Alonisos oraz zwiedzimy wyspę Skiathos. Czas 
wolny spędzimy na przepięknej złocistej plaży 
Kukunaris. Cena: 40 €/os.
Stoki Olimpu. Wycieczka, podczas której 
zobaczymy najbardziej niesamowitą, urzekającą 
i majestatyczną górę w Grecji. Pojedziemy auto-
karem na wysokość 944 m.n.p.m pod schronisko 
Stavros skąd widać Tron Zeusa - Mitikas (2914 
m. n.p.m). Stamtąd wrócimy do miasteczka Li-
tochoro położonego u stóp Olimpu, by wyruszyć 
malowniczą trasą widokową wąwozu Mavrolon-
gos do źródeł rzeki Enipeas. Cena: 25 €/os.
Saloniki. To magiczne, drugie największe po 
Atenach miasto Grecji, niepowtarzalne i niepo-
równywalne w swojej atmosferze i charakterze, 
malowniczo położone na wybrzeżu Zatoki Ter-
majskiej. Stolica greckiej Macedonii. Biała Wieża 
- symbol miasta, Łuk Galeriusza, Rotonda i liczne 
unikalne kościoły m.in. Agia Sofia i cerkiew św. 
Demetriusza, reprezentują przekrój architektury 
od czasów rzymskich aż do XV w. Cena: 25 €/os.

ZAKWATEROWANIE:
Leptokaria, znana miejscowość turystycz-
na na Riwierze Olimpijskiej położona u pod-
nóża góry Olimp. Jej zalety to jedna z najład-
niejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, 
bliskość Salonik (90 km), liczne rozrywki takie 
jak: dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia 
motory, rowery wodne i banany na plaży.
Hotel GALAXY położony jest w odległo-
ści 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwate-
rowanie w pokojach 3-4 osobowych z łazien-
kami, TV, balkonami z widokiem na morze lub 
górę Olimp. W hotelu znajduje się restauracja, 
kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz 
basen do dyspozycji gości. 
www.hotelgalaxynet.gr 

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd 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 po-
rannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki 
spacer. Zakwaterowanie w pokojach od go-
dziny 14:00. Lunch, czas na krótki odpoczynek 

W CENIE::
• 9 noclegów w Hotelu Galaxy - pokoje 3-4 

osobowe z łazienkami,
• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka,
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, miejscowa 
opieka medyczna,

• realizacja programu obozu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, WC, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW -7000 zł i bagaż - 800 zł.
CENA NIE ZAWIERA: 
wycieczek fakultatywnych, klimatyzacji w po-
kojach w cenie 10 €/os. za cały pobyt, dodat-
kowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
wyjazdu (ok. 3% ceny imprezy), obowiązkowej 
opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10 zł, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TERMINY 9 noclegów: CENA:
GRL 1 30. 06. - 11. 07. 1560 zł
GRL 2 09. 07. - 20. 07. 1590 zł
GRL 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł
GRL 4 27. 07. - 07. 08. 1590 zł
GRL 5 05. 08. - 16. 08. 1590 zł
GRL 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

      Atuty: 
★ hotel z basenem!
★ piaszczysta plaża
★ popularna, tętniąca życiem 

miejscowość
★ wycieczki fakultatywne:  

Ateny, Olimp, wyspa Skhia-
tos, Meteory

★ bogaty program  
animacyjno-sportowy!

po podróży, spotkanie organizacyjne z kadrą, 
kolacja, nocleg.
3-10 dzień: realizacja programu pobytu: gry 
i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach 
soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i 
animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy te-
matyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; 
wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatko-
wo płatne).
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe 
zdjęcia itp. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd 
przez Serbię.
12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i Słowa-
cję. Przyjazd do Polski w godz. wieczornych.

Hotel Galaxy

GRECJA  LEPTOKARIA i NEI PORI  obóz młodzieżowy 12-18 lat

      Atuty: 
★ szeroka piaszczysta plaża  

i bardzo czyste morze
★ hotel blisko morza - 150 m
★ przyjemna, niewielka  

miejscowość turystyczna
★ boski i potężny Olimp  

w zasięgu wzroku...  
i wycieczki fakultatywnej

★ dobre miejsce wypadowe  
na wycieczki do Salonik, 
Aten i do Meteorów

ośro
de

k z basenem

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW -7000 zł i bagaż - 800 zł.

Hotel Platon



cena  1990 zł

cena  2590 zł
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Hotel Galaxy

  PELOPONEZ  GRECJA

      Atuty: 
★ w programie zwiedzanie 

Aten!
★ piaszczysta plaża
★ hotel tylko 50 m od plaży
★ hotel z basenem
★ przelot samolotem

ośro
de

k z basenem

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

      Atuty: 
★ bogaty program  

wycieczek w cenie wyjazdu
★ hotel z basenem
★ hotel blisko plaży
★ bezpłatne Wi-Fi w hotelu
★ klimatyzowane pokoje

STREFA 
ODKRYWCY

STREFA 
ODKRYWCY

ośro
de

k z basenem

obóz młodzież. 13-15, 16-19 lat  Tolo - PELOPONEZ  GRECJA

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
przez Słowację.   
2 dzień: przyjazd na Riwierę Olimpijską. Za-
kwaterowanie i odpoczynek, czas na plażowa-
nie, obiadokolacja.
3 dzień: śniadanie. Wyjazd na Meteory, czyli do 
zespołu niezwykle malowniczych bizantyjskich 
klasztorów usytuowanych na szczytach maje-
statycznych skalnych ostańców. Ponadto wizyta 
w prawdziwej wytwórni bizantyjskich ikon, a 
następnie wyjazd w kierunku Zatoki Eubejskiej, 
obiadokolacja, nocleg.
4-10 dzień: pobyt w Aghioi Apostoloi, realizacja 
programu obozu: wypoczynek aktywny i mniej 
aktywny, plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne. Wycieczki w programie: 
1. ATENY - całodzienna wycieczka do miasta -  
legendy, kolebki kultury europejskiej, w progra-

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Kraków Balice. Od-
prawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie od-
prawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany 
wylot samolotem do Aten ok. 12:15. Planowany 
przylot ok. godz. 15:45. Przejazd do ATEN, zwie-
dzanie miasta, w programie m.in.: górująca nad 
miastem majestatyczna skała Akropolu - miejsce 
narodzin cywilizacji europejskiej i symbol Aten 
wpisany na Listę UNESCO, zwieńczony Parteno-
nem o doskonałych proporcjach i Erechtejonem 
podtrzymywanym przez Kariatydy, Teatr Dioni-
zosa. Objazd centralnej części miasta, m.in. Łuk 
Hadriana, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion 
Panatenajski - miejsce pierwszych nowożytnych 
igrzysk olimpijskich w 1896 roku, budynek parla-
mentu - dawny pałac królewski z Grobem Niezna-
nego Żołnierza, Akademia Ateńska. Przejazd do 
Tolo, zakwaterowanie w hotelu, pierwszy posiłek 
obiadokolacja. Nocleg.
2-9 dzień: Wypoczynek w Tolo, realizacja pro-
gramu: piesze wycieczki po okolicy, korzystanie 
z basenu na terenie hotelu pod opieką ratow-
nika, plażowanie, kąpiele w morzu, konkursy, 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod opieką 
kadry pedagogicznej: parada kłamców, intelek-
tualne i tematyczne gry zespołowe kształtujące 
umiejętności współpracy w grupie, dyskoteki. 
Korzystanie z infrastruktury hotelu: sala bilardo-
wa, ping-pong. Dla chętnych udział w wyciecz-
kach fakultatywnych.
10 dzień: wykwaterowanie z pokoi, śniadanie 
w formie lunch-pakietu, transfer na lotnisko. 
Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot z Aten. 
Przylot na lotnisko Kraków Balice. 

W CENIE::
• 7 noclegów w hotelu *** w zatoce Eubejskiej, 
• wyżywienie 3 razy dziennie,
• 2 noclegi na Riwierze Olimpijskiej ze śniada-

niem i obiadokolacją,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• realizacja programu, 
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV), 
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW -7000 zł i bagaż - 800 zł.

W CENIE::
• 9 noclegów, wyżywienie, 
• zwiedzanie Aten,
• opieka rezydenta, kadry wychowawczej, 

ratownika, grecka opieka medyczna, 
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 

opłaty lotniskowe, transfer lotnisko - hotel 
- lotnisko, 

• ubezpieczenie KL do 10.000 €, NNW do 
15.000 zł, bagaż do 800 zł (Signal Iduna S.A.), 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy 
klimatycznej, opłat lokalnych oraz przewodni-
ków ok. 40 €, obowiązkowej składki na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń 
nie wymienionych w ofercie. 

CENA NIE ZAWIERA: 
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w 
Atenach (Akropol), napoi do posiłków (oprócz 
wody), świadczeń nie wymienionych w ofercie.

mie: Akropol, port Pireus, dzielnica Plaka, zmia-
na warty pod Parlamentem (dawnym Pałacem 
Królewskim) z Grobem Nieznanego Żołnierza, 
Agora Rzymska, Agora Grecka, Ogrody Narodo-
we, Stadion Panatenajski - miejsce pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 r.  
2. KORYNT - położony u  stóp góry-twierdzy, to 
jedno z najbardziej znanych miejsc w Grecji. Wy-
soko nad ruinami wznosi się niedostępnie ufor-
tyfikowana średniowieczna twierdza Akrokorynt, 
wzniesiona na miejscu, gdzie niegdyś znajdowała 
się świątynia Afrodyty. Panorama widokowa na 
Kanał Koryncki. 
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, czas na ostatni spacer i zakupy, lunch. Prze-
jazd i zwiedzanie Delf. DELFY - pępek świata 
starożytnego - jak mawiali o nich mieszkańcy. 
Malowniczo położone Delfy otoczone amfite-
atralnie zboczami gór i oddają obraz antycz-
nej potęgi. To tu, po radę delfickiej wyroczni 
- Pytii, pielgrzymowali cesarze i faraonowie. 
Delfy, to najpopularniejsze greckie stanowisko 
archeologiczne otoczonego skałami Parnasu. 
Następnie przejazd na nocleg, obiadokolacja.
11 dzień: śniadanie, pobranie suchego pro-
wiantu. Przejazd do Salonik. Zwiedzanie 
Salonik - miasta pełnego zabytków z czasów 
starożytności i Bizancjum. Odzwiedzicie m. in.: 
światynię Hagia Sofia, Rotundę, Łuk Hadriana, 
rzymskie Forum, Białą Wieżę, Bazylikę Św. Dy-
mitra i Plac Arystotelesa. Zwiedzanie kończymy 
na starym targu, gdzie będzie czas na zakupy. 
Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: nocny przejazd przez Macedonię, Ser-
bi, Węgry, Słowację - postój na posiłek (płatny 
we własnym zakresie). Powrót do kraju.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Calamos Beach*** - położony 
przy samej piaszczysto-żwirowej plaży. W hotelu 
znajduje się recepcja, hol recepcyjny (bezpłatne 
Wi-Fi), restauracja, kawiarnia, basen, bar przy 
basenie, leżaki i parasole na plaży i przy basenie 
(bezpłatne), kort tenisowy, bilard (za dodatkową 
opłatą), sejf przy recepcji gratis. Zakwaterowanie 
w przestronnych, klimatyzowanych pokojach 3-4 
osobowych z widokiem na góry lub na morze z 
balkonami, w każdym pokoju TV, szafy.
www.calamosbeach.gr
WYŻYWIENIE: śniadanie w formie bufetu, 
lunch i obiadokolacja w postaci dania gółwnego, 
sałatki i deseru również w postaci bufetu, z wodą 
źródlaną, a pozostałe napoje dodatkowo płatne.

Tolo - miasteczko położone w samym sercu Za-
toki Argolidzkiej we wschodniej części półwyspu 
Peloponez. Otaczają je piękne, górzyste krajobra-
zy, ciepłe morze oraz długa piaszczysta plaża z 
nadbrzeżnymi tawernami. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel ESPERIA*** - 2-piętrowy hotel, 
położony w ogrodzie, 300 m od centrum Tolo i 50 
m od plaży – przejście przez ulicę. Do dyspozycji 
uczestników pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, 
suszarką do włosów, klimatyzacją, TV-SAT, lodów-
ką, balkonem z widokiem na morze. Na terenie 
obiektu: basen z leżakami i parasolami (bezpłat-
nie), taras słoneczny, restauracja, recepcja, kącik 
TV, sejf (dodatkowo płatny), sala bilardowa, tenis 
stołowy, Wi-Fi. W pobliżu hotelu sklepy, bary, ka-
wiarnie, tawerny, dyskoteki. 
WYŻYWIENIE: 
trzy posiłki dziennie – śniadanie, 1-daniowy 
lunch lub lunch-pakiet, obiadokolacja. Śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu (kuchnia grecka). 
Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek śniadanie w formie lunch-pakietu. 
Ponadto posiłek i napoje w czasie przelotów na 
pokładzie samolotu. 
TRANSPORT:
Samolot / linie lotnicze AEGEAN. Przelot Kra-
ków – Ateny – Kraków.
Cena z Krakowa. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Katowice + 50 zł, Warszawa + 130 zł, Wrocław 
+ 130 zł, Łódź +110 zł. Transfery realizowane 
przy 6 osobach.

TERMINY: CENA:
GRP 1 30. 06. - 10. 07. 1990 zł
GRP 2 09. 07. - 20. 07. 1990 zł
GRP 3 18. 07. - 29. 07. 1990 zł

TERMINY: CENA:
GRT 1 02. 07. - 11. 07. 2590 zł
GRT 2 16. 07. - 25. 07. 2590 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Argolida - Mykeny, Grób Agamem-
nona, Epidauros, Korynt (zabytki klasy 
UNESCO). Cena: 35 €/os. 
Nafplio - rejs do pierwszej stolicy Gre-
cji. Cena: 15 €/os.
Rejs po wyspach Sarońskich 
- Hydra - wyspa piratów, Spetes. Cena: 
34 €/os. 



cena od 1559 zł cena od 1399 zł
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel MAK**** - położony w samym 
centrum Złotych Piasków, około 300 m od 
morza i centralnej promenady, otoczony 
drzewami. Do dyspozycji gości: odkryty basen 
kąpielowy, boisko do siatkówki, leżaki przy 
basenie, basen dla dzieci, restauracja, lobby 
bar, bar przy basenie, sky bar, recepcja, sejf w 
recepcji, 3 windy, mały sklep, kantor, internet 
w sky barze i internet wi-fi przy recepcji, sale 
konferencyjne, centrum piękności z masażami, 
fryzjerem, manicure, pedicure, centrum spor-
towe - z sauną, fitness, tenisem stołowym, 
bilardem. Pokoje dla uczestników obozu znaj-
dują się w oddzielnym hotelowym skrzydle. Są 
to pokoje 4 i 5 osobowe z klimatyzacją, TV-SAT, 
telefonem, lodówką, łazienką z wanną i balko-
nem.   www.hotelmak.com
WYŻYWIENIE:
3 x dziennie w formie bufetu. Śniadanie: nabiał, 
wędliny, jajka, kiełbaski, sałatki, dżemy, muesli, 
owoce, napoje ciepłe i zimne. Obiad i kolacja: 
przystawka, dania główne mięsne i wegetariań-
skie, różnorodne dodatki np. ziemniaki, frytki, 
duszone jarzyny, sałatki, ryż, deser, owoce), do-
datkowo do obiadu podawana jest zupa.

TERMINY: CENA  
H. Mak****

CENA 
H. Złoty Róg***

30. 06. - 11. 07. BM 1 1589 zł BZR 1 1399 zł

09. 07. - 20. 07. BM 2 1589 zł BZR 2 1449 zł

18. 07. - 29. 07. BM 3 1589 zł BZR 3 1449 zł

27. 07. - 07. 08. BM 4 1589 zł BZR 4 1449 zł

05. 08. - 16. 08. BM 5 1589 zł BZR 5 1449 zł

14. 08. - 25. 08. BM 6 1559 zł BZR 6 1399 zł
Osoby powyżej 18 roku życia +150 zł dopłaty.

obóz młodzieżowy • 12-18 lat
z ALL INCLUSIVE LIGHT

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 
20 € pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu po-
koi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/os. 
(wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń nie wymienio-
nych w ofercie. 

      Atuty: 
★ w cenie wyjazdu zwiedzanie 

Warny i Monastyru Aładża
★ Złote Piaski, czyli słynny 

bułgarski kurort z licznymi 
klubami i dyskotekami

★ hotel z basenem w centrum 
Złotych Piasków

★ piaszczyste plaże
★ dobry standard hotelu

      Atuty: 
★ hotel z basenem
★ atrakcyjna cena
★ w cenie wyjazdu zwiedzanie 

Warny i Monastyru Aładża
★ bezpłatny transfer na plażę 

Nirvana
★ Złote Piaski, czyli słynny 

bułgarski kurort z licznymi 
klubami i dyskotekami

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

ZAKWATEROWANIE:
Hotel ZŁOTY RÓG*** - to 4-piętrowy 
budynek położony wśród zieleni, w górnej 
części kurortu Złote Piaski, ok. 500 m od plaży 
i centrum kurortu (zejście uliczkami Złotych 
Piasków) oraz ok. 600 m. od największego w 
Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości: 
przestronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, 
restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, 
płatny sejf w recepcji.  Na terenie hotelu: basen 
z tarasem słonecznym, bilard, stół do ping-
-ponga, boisko sportowe. Pokoje 3-4 osobowe 
z łazienkami, klimatyzacją, balkonami. Możli-
we również pokoje 5-osobowe.
Plaża: piaszczysta w centrum kurortu (ok. 600 
m od hotelu) lub bezpłatny transfer na plażę 
Nirvana (ok. 1,8 km od hotelu, bardzo czysta, 
mało zatłoczona piaszczysta plaża). 
WYŻYWIENIE: 
3 x dziennie w formie bufetu. Śniadanie: na-
biał, wędliny, jajka, kiełbaski, sałatki, dżemy, 
muesli, owoce, napoje ciepłe i zimne. Obiad 
i kolacja: przystawka, dania główne mięsne i 
wegetariańskie, różnorodne dodatki np. ziem-
niaki, frytki, duszone jarzyny, sałatki, ryż, de-
ser, owoce. Dodatkowo do obiadu podawana 
jest zupa. 

Złote Piaski, to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. Znaj-
dziesz tu czyste i zadbane piaszczyste plaże Morza Czarnego, tęt-
niącą życiem Promenadę, liczne dyskoteki, nowoczesne hotele i 
wiele dodatkowych atrakcji np. największy bułgarski Aquapark. 

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU
(dotyczy wszystkich obiektów): 
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię. 
Wieczorem dłuższy postój na terenie Rumunii 
na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie 
ok. 5 EUR lub 20 LEI). Nocny przejazd przez 
Rumunię.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwatero-
wanie w pokojach od godziny 14:00, obiad, 
spotkanie organizacyjne z kierownikiem, prze-
kazanie praktycznych informacji dotyczących 
pobytu, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu, to przede 
wszystkim dobra zabawa, czyli: plażowanie, 
gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Wycieczka do Warny i zwie-
dzanie jednego z większych bułgarskich miast, 
spacer do Monastyru Aładża. 
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia 
itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hote-
lem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez 
Bułgarię i Rumunię.
12 dzień: dalsza podróż przez Rumunię, Wę-
gry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.
W CENIE::
• 9 noclegów w wybranym hotelu,
• wyżywienie wg oferty,
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• realizacja programu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, WC, klima-

tyzacja, TV)
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• wycieczka do Warny, wycieczka do Mona-

styru Aładża.

Hotel 
Złoty Róg

Hotel Mak

STREFA 

IMPREZOWA

ośro
de

k z basenem

ośro
de

k z basenem



TERMINY HOTEL:
WYLOT Z KATOWIC ROYAL**** MAK****

BR 1 29. 06. - 10. 07. 2649 zł 2599 zł
BR 2 10. 07. - 20. 07. 2549 zł 2499 zł
BR 3 20. 07. - 31. 07. 2649 zł 2599 zł
BR 4 31. 07. - 10. 08. 2549 zł 2499 zł
BR 5 10. 08. - 21. 08. 2649 zł 2599 zł
BR 6 21. 08. - 31. 08. 2549 zł 2499 zł

cena od 2499 zł
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CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowej opłaty klimatycznej i admini-

stracyjnej (płatne na miejscu) - 15 €,
• Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

15 zł (opłata obowiązkowa).
• dopłaty za wiek dla osób, które rozpoczęły 18 

rok życia przed zakończeniem turnusu - 100 zł,
• wycieczek lokalnych,
• kaucji zwrotnej 20 €,
• opcjonalnej gwarancji niezmienności ceny - 39 zł
• ewentualnego transferu autokarowego z Wro-

cławia (wylot z Katowic) min. 6 os. - 100 zł.

Osoby powyżej 18 roku życia +100 zł dopłaty.

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL „ROYAL” **** - czternastopię-
trowy hotel z windami, usytuowany w odle-
głości ok. 200 m od centrum Złotych Piasków 
i ok. 300 m od piaszczystej plaży. Hotel posiada 
150 komfortowych, elegancko urządzonych 
pokoi. Wszystkie są z klimatyzacją, balkonami, 
osobną łazienką (prysznic lub wanna, WC), 
telefonem, minibarkiem,lodówką, TV SAT. Z 
wyższych pięter rozciąga się panoramiczny 
widok na kurort. Do dyspozycji gości - recep-
cja, restauracja, pizzeria, sklepik z pamiąt-
kami, pokój internetowy (za opłatą). Hotel 
dysponuje dwoma basenami (krytym oraz 
zewnętrznym). Parasolki i leżaki na terenie 
hotelu bezpłatnie.
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE:
07.30 – 10.00 śniadanie (bufet),
12:00 – 14:00 obiad (bufet),
14:00 – 16:00 dodatkowe ciepłe danie np. 
pizza, spaghetti,
16:00 – 17:00 herbatniki, słodycze, przekąski,
18:00 – 20:30 kolacja (bufet),
07:30 – 23:00 napoje bez ograniczeń, np. pep-
si, mirinda, sprite, herbata, kawa, woda.
PROGRAM PODRÓŻY: 
PODRÓŻ: Zbiórka na lotnisku. Po przylocie do 
Warny (około 2,5 godziny) autokarem udamy 
się do hotelu (ok. 40 minut).
WYPOCZYNEK: Po zakwaterowaniu wypo-
czynek rozpoczniemy od obiadokolacji. Dla 
chętnych wycieczki lokalne. W ostatnim dniu
wykwaterowanie z pokoi nastąpi po śniada-
niu, a pobyt zakończymy obiadem.
PODRÓŻ POWROTNA: Autokarem udamy się 
na lotnisko. Po przylocie do kraju zakończymy 
podróż.

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

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Nesebyr - wycieczka autokarowa do jednego z 
najpiękniejszych miast bułgarskich, którego starów-
ka wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Nesebyr położony jest na malow-
niczym półwyspie połączonym z lądem jedynie wą-
skim przesmykiem. Wyjątkowość miasta kryje się w 
fakcie, iż podziwiać w nim można zabytki sięgające 
najdawniejszych czasów. Znajdziemy tu pozostałości 
po starożytnych Rzymianach, Grekach, przepiękne 
cerkwie średniowieczne, fragmenty budowli turec-
kich i małe, drewniane domki wybudowane w stylu 
bułgarskiego odrodzenia narodowego. Uroku miastu 
dodają liczne tawerny i restauracyjki nad brzegiem 
morza. To swoiste połączenie piękna przyrody, ma-
lowniczych zabytków i niepowtarzalnej atmosfery 
miasta sprawia, że Nessebar jest dziś odwiedzany 
przez turystów z całego świata. 
Cena: ok. 22 €/os.
Przylądek Kaliakra i Bałczik. Przylądek 
Kaliakra - przyciągający rzesze turystów fenomen 
przyrody. Jest to wąski, dwukilometrowy cypel, z 
którego rozpościera się zapierający dech w piersiach 
widok na morze. Dodatkową atrakcję stanowią znaj-
dujące się na przylądku pozostałości po budowlach 
rzymskich, a także pojawiające się nieopodal delfiny.
Bałczik - jedno z najbardziej urokliwych miasteczek 
bułgarskich. Jest on nazywany „Białym Miastem Mo-
rza Czarnego” ze względu na wapienne skały, u pod-
nóża których się znajduje. Głównym punktem pro-
gramu będzie zwiedzanie malowniczego, położonego 
na brzegu morza kompleksu pałacowo-ogrodowego 
królowej rumuńskiej Marii. Podziwiać w nim można 
m.in. piękne budowle, a także rezerwat kaktusów i 
róż. Cena: ok. 17 €/os. ze Złotych Piasków, Albe-
ny i ok. 47 €/os. ze Słonecznego Brzegu. 
Istambuł - Wycieczka autokarowa do położone-
go nad Bosforem Istambułu - orientalnego miasta 
o wielowiekowej historii. W programie: przejazd 
panoramiczny przez część europejską miasta (m.in. 
dworzec Orient Express’u, Targ Egipski, zatoka Złoty 
Róg, Pałac Dolmabahçe) ze zwiedzaniem Hipodro-
mu, a następnie Błękitnego Meczetu, a także prze-
jazd przez Most Bosforski do części azjatyckiej. W 
wolnym czasie możliwość wejścia do Hagia Sophia 
lub wizyta na tureckim bazarze. Dla chętnych rejs po 
Bosforze z wizytą na Targu Egipskim. 
Cena: ok. 69 €/os. + wiza turecka 26 € 
UWAGA: istnieje możliwość zniesienia wizy tureckiej 
dla polskich turystów jeszcze tego lata.
Warna i delfinarium - Niezapomniana wi-
zyta w największym w tej części Europy delfinarium, 
podczas której podziwiać będzie można występy tre-
sowanych delfinów - skoki, balanse, tańce i zabawy 
z publicznością. To wspaniała rozrywka zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Po programie przewidzia-
ne jest zwiedzanie Warny - drugiego pod względem 
wielkości miasta w Bułgarii, nazywanego „Perłą 
Morza Czarnego” (program tej wycieczki jest inny niż 
wycieczki do Warny zawartej w cenie wyjazdu). 
Cena: ok. 27 €/os. ze Złotych Piasków.
Aquapark „Aquapolis” - jeden z najcie-
kawszych parków wodnych we wschodniej Europie, 
zbudowany w stylu mauretańskim i śródziemno-
morskim, posiada mnóstwo atrakcji z których naj-
ciekawszą ze zjeżdżalni jest Black Hole - podwójna 
zjeżdżalnia, całkowicie pozbawiona światła.  
Cena: ok. 15 €/os. 
Pirackie party (1/2 dnia) - rejs pirackim 
statkiem, możliwość przebrania w dawne stroje, 
wspaniała bitwa morska pomiędzy dwoma statka-
mi; podczas rejsu drobny poczęstunek i napoje, gry 
i zabawy. Cena: ok. 22 €.
Weliko Tyrnovo (1 dzień) - historyczna sto-
lica Bułgarii, pozostająca pełnym uroku miastecz-
kiem. W programie: zwiedzanie starego miasta, 
górującej nad nim odrestaurowanej twierdzy Care-
vec - dawnej stolicy carów Bułgarskich. Czas wolny. 
Przejazd do idealnie zachowanej szlacheckiej (bojar-
skiej) wsi - Arbanasi. Cena: ok. 59 €/os.
Jeep Safari (1/2 dnia) - wycieczka zapewnia-
jąca mnóstwo adrenaliny, będąca wspaniała zaba-
wa dla całej rodziny. Wyjazd z hotelu w godz. 9-10, 
jeepami z napędem 4x4 w góry Bałkańskie. Jazda 
jeepami po trudnym terenie, leśnych ścieżkach i 
pagórkach. Obiad w cenie wycieczki. 
Cena: ok. 23 €/os.

STREFA IMPREZOWA: 
PAPAYA - każdego wieczoru inna muzyka, duży parkiet, scena z 
DJ-em, cztery bary. 
BONKERS - dance, muzyka lat 80-tych, dyskoteki prowadzą znani 
DJ-e. 
ROXY DISCO - różne gatunki muzyki (w zależności od dnia tygo-
dnia): black music, soul, old school, hip-hop.
MALIBU - parkiet na plaży, można tu szaleć przy różnych gatun-
kach muzyki.
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia.

WAŻNE INFORMACJE:
Sugerowane kieszonkowe ok. 80-100 € + 
wycieczki lokalne. 
Niezbędny paszport lub dowód osobisty, 
wypełniona karta uczestnika (zabierana na 
miejsce zbiórki), legitymacja szkolna. Trans-
port samolotem odbywa się na Ogólnych 
Warunkach Przewozu Linii Bulgarian Air 
Charter. Limit bagażu 20 kg bagażu + 5 kg 
bagaż podręczny.

W CENIE: 
• przelot samolotem,
• transfer na trasie lotnisko-hotel-lotnisko,
• zakwaterowanie - 9 noclegów w hotelu,
• wyżywienie All Inclusive,
• realizacja programu pobytu,
• opieka pedagogiczna, medyczna,
• ubezpieczenie KL 10 000 euro, NNW 7000 zł, 

BP 800 zł
• 4 wejścia na dyskoteki za FREE.

      Atuty: 
★ świetny **** hotel
★ szybka i wygodna podróż
★ hotel blisko piaszczystej 

plaży
★ atrakcyjna miejscowość
★ klimatyzowane pokoje

ośro
de

k z basenem

STREFA 

IMPREZOWA

TERMINY HOTEL:
WYLOT Z WARSZAWY ROYAL****

BW 1 26. 06. - 06. 07. 2649 zł
BW 2 06. 07. - 17. 07. 2749 zł
BW 3 17. 07. - 27. 07. 2649 zł
BW 4 27. 07. - 07. 08. 2749 zł
BW 5 07. 08. - 17. 08. 2649 zł
BW 6 17. 08. - 28. 08. 2649 zł



cena od 1550 zł

      Atuty: 
★ hotel z basenem
★ słynny bułgarski kurort z licz-

nymi klubami i dyskotekami
★ hotel w centrum miasta  

i 100 m od plaży
★ piaszczyste plaże
★ 2 wejścia do Aquaparku

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL Vigo Panorama Beach**** 
- położony w miejscowości Nessebar (w no-
wej części), ok. 900 m od zabytkowej części 
starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym 
ogrodem. Do dyspozycji - pokoje 3-osob. (dwa 
łóżka regularne i jedna dostawka) przestronne 
i elegancko urządzone oraz pokoje typu studio 
4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostaw-
ka) 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 miej-
scami do wypoczynku, punkt wymiany walut, 
sala konferencyjna. Na miejscu - kryty basen, 
3 baseny położone w ogrodzie, taras słonecz-
ny, siłownia. Leżaki i parasole przy basenach 
bezpłatne. 
Plaża: szeroka piaszczysta w samym centrum 
kurortu ok. 200 m od hotelu z licznymi atrakcjami.
www.panorama-beach.com 

W CENIE::
• 9 noclegów w Hotel Vigo Panorama Be-

ach**** (pokoje 2,3 osobowe z klimatyzacją),
• pełne wyżywienie w formie All inclusive light: 9 

śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedz-
kiego stołu, całodzienny dostęp do wody,

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

• realizacja programu wg opisu powyżej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• spacer z przewodnikiem do Nessabaru,
• dwa wejścia na dyskotekę w Słon. Brzegu.
CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 
20 € pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu po-
koi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €/ os. 
(wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń nie wymienio-
nych w ofercie.  
Osoby powyżej 18 r. ż. + 150 zł.

SŁONECZNY BRZEG - nowoczesny buł-
garski kurort odwiedzany przez turystów 
z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży i niedaleko najsatrsze-
go bułgarskiego miasta Nessebar, położo-
nego na skalistym półwyspie. Słoneczny 
Brzeg jest znany przede wszystkim z niezli-
czonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hote-
li. Długa promenada wzdłuż plaży niemal 
do rana tętni życiem, oferując turystom 
liczne atrakcje. 

cena od 1590 zł

WYŻYWIENIE: 
Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje- 
woda, soki, podawane do posiłków.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, przerwa na  
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). 
Nocny przejazd do Bułgarii.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Za-
kwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, 
obiad, spotkanie organizacyjne z kierowni-
kiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry 
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Spacer do Nessebaru - naj-
starszego bułgarskiego miasta położonego na 
skalistym półwyspie. W programie również 
dwa wejścia do do najlepszych dyskotek Sło-
necznego Brzegu.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia 
itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hote-
lem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez 
Bułgarię.
12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i Sło-
wację. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych.

32 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2016
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

TERMINY: CENA:

BGR 1 30. 06. - 11. 07. 1590 zł

BGR 2 09. 07. - 20. 07. 1649 zł

BGR 3 18. 07. - 29. 07. 1649 zł

BGR 4 27. 07. - 07. 08. 1649 zł

BGR 5 05. 08. - 16. 08. 1649 zł

BGR 6 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

      Atuty: 
★ hotel o standardzie ****  

w pierwszej linii brzegowej
★ położony w pobliżu najbar-

dziej klimatycznego mia-
steczka Bułgarii – Nessebaru

★ hotel z basenami
★ piaszczysta plaża
★ dwie wycieczki do dyskotek 

w Słonecznym Brzegu  
w cenie!

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Delta Palace *** - wygodny ho-
tel, położony tylko 100 m od szerokiej, piasz-
czystej plaży. W sąsiedztwie hotelu znajdują 
się liczne hotele, sklepiki i tereny spacerowe 
oraz Aquapark Kotva. 
Zakwaterowanie w klimatyzowanych poko-
jach z TV dla 3,4 osób z łazienką i balkonem. 
Pokoje wyposażone są w łóżka, szafę i szafki. 
Do dyspozycji gości: zewnętrzny basen, jacuzzi 
restauracja, bar, punkt medyczny, kantor wy-
miany walut. Na terenie restauracji oraz przy 
basenie możliwość korzystania z wi-fi. 
WYŻYWIENIE:
07:30-10:00 śniadanie w formie szwedzkiego 
stołu; 11:00-12:00 przekąska; 12:30-14:00 
obiad w formie szwedzkiego stołu; 15:00-
16:00 lody; 16:00-17:00 przekąska; 18:30-
21:00 kolacja w formie szwedzkiego stołu.

W CENIE::
• 9 noclegów w hotelu Delta Palace ***, 

studia 3-4 osobowe z klimatyzacją,
• pełne wyżywienie w formie FB: 9 śniadań, 

9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego 
stołu, całodzienny dostęp do wody,

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

• realizacja programu wg opisu powyżej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• 2 wejścia do Aquaparku Kotva.

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 
Euro pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu po-
koi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 EUR/ os 
(wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń nie wymienio-
nych w ofercie.  
Osoby powyżej 18 r. ż. + 150 zł.

TERMINY: CENA:

BDP 1 30. 06. - 11. 07. 1550 zł

BDP 2 09. 07. - 20. 07. 1590 zł

BDP 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł

BDP 4 27. 07. - 07. 08. 1590 zł

BDP 5 05. 08. - 16. 08. 1590 zł

BDP 6 14. 08. - 25. 08. 1550 zł

SKRÓCONY PROGRAM OBOZU: 
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, przerwa na  
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 
EUR). Nocny przejazd do Bułgarii.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Za-
kwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, 
obiad, spotkanie organizacyjne z kierowni-
kiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry 
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. W programie dwa wejścia do 
Aquaparku Kotva.  
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu, czas wolny na 
ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Późnym 
popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie 
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię.
12 dzień: dalsza podróż przez Węgry i Sło-
wację. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych.

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

BUŁGARIA  SŁONECZNY BRZEG obóz młodzieżowy • 12-18 lat
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cena od 1450 zł

cena  1999 zł

33BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy • 12-18 lat    SŁONECZNY BRZEG  BUŁGARIA

obóz młodzieżowy • 12-18 lat  SARANDA  ALBANIA
Zapraszamy do jeszcze nieodkrytej ALBANII - 
kraju, który przez wiele lat był na peryferiach 
Europy, ale szybko nadrabia swoje zaległości. 
To jeden z najmodniejszych kierunków waka-
cyjnych, który przyciąga turystów z całej Europy. 
Wyjazd ten będzie prawdziwą eskapadą po Po-
łudniowej Europie. Naszym celem jest perła Al-
banii - nadmorski kurort Saranda, który niczym 
nie ustępuję tym na Lazurowym Wybrzeżu, a 
niskie ceny na miejscu powodują, że wakacje 
nie są stresujące. Ludzie tu są bardzo gościnni i 
otwarci. Krystalicznie czyste i ciepłe morze oraz 
lato pełne słońca, powodują, że kraj ten z roku 
na rok podwaja liczbę przyjmowanych gości. 
Saranda ma szansę zostać przebojem tegorocz-
nego sezonu. 
Wypocznij aktywnie nad lazurowym, ciepłym 
Morzem Jońskim. Prywatna hotelowa, piasz-
czysta plaża z leżakami i parasolami będzie do 
Waszej dyspozycji. Słońce jest tu zagwaranto-
wane. Ale nie samym plażingiem, żyje człowiek 
- w trakcie pobytu będziemy mieli zwiedzanie 
tego najładniejszego w Albanii nadmorskiego 
kurortu. Spacer po Sarandzie, w trakcie którego 
poznamy ciekawą historię tego egzotycznego 
dla nas kraju. Zobaczymy port, promenadę oraz 
wejdziemy na punkt widokowy Twierdzy Lekursi 
skąd rozciąga się piękny widok na Sarandę. Ale 
to tylko niektóre z przygotowanych przez nas 
atrakcji. W ramach programu fakultatywnego 
młodzież zapraszamy do skorzystania z oferty 
dyskotek i klubów, których wiele znajdziemy w 
tętniącym życiem kurorcie jakim jest Saranda. 
Tutejsze kluby i dyskoteki przyciągają wieczo-
rem odpoczywającą w Sarandzie młodzież z 
całej Europy.

SŁONECZNY BRZEG - ŚWIĘTY WŁAS - spo-
kojniejsza część jednego z najnowocze-
śniejszych bułgarskich kurortów odwie-
dzanych przez turystów z całego świata. 
Miejscowość rozciąga się wzdłuż piasz-
czystej plaży, zaledwie 8 km od centrum 
Słonecznego Brzegu, co gwarantuje bli-
skość atrakcji kurortu, a jednocześnie bez-
pieczeństwo i spokój typowej niewielkiej 
miejscowości nadmorskiej z licznymi re-
stauracjami i sklepikami.

ZAKWATEROWANIE: 
MISTRAL 2 - obiekt położony przy piaszczy-
stej plaży z doskonałą infrastruktura dla dzieci i 
młodzieży. 
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobowych 
z klimatyzacją. Pokoje wyposażone są w łóżka 
pojedyncze z wygodnymi materacami, telewi-
zor, telefon, lustro, łazienkę z prysznicem. Na 
terenie obiektu znajdują się 2 baseny z leżaka-
mi, mini-golf, piłkarzyki, bilard, rzutki, sala do 
gier, siłownia na świeżym powietrzu. Możliwe 
jest bezpłatne korzystanie z boiska do siatków-
ki/koszykówki, krytej sali do tańca z parkietem 
i lustrami, amfiteatru, sali amfiteatralnej na 
świeżym powietrzu. W hotelu i na plaży przed 
hotelem jest też dostępny bezprzewodowy 
internet Wi-Fi. Plaża: piaszczysta, z leżakami i 
parasolami, przy samym ośrodku.
WYŻYWIENIE: 
3 x dziennie w formie bufetu (formuła FB +) 
- śniadanie: nabiał, wędliny, jajka, kiełbaski, 
sałatki, dżemy, muesli, owoce, napoje ciepłe 
i zimne; obiad i kolacja: przystawka, dania 
główne mięsne i wegetariańskie, różnorodne 
dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone jarzyny, 
sałatki, ryż, deser, owoce. 

W CENIE: 
• 9 noclegów w hotelu Mistral 2 (pokoje 3,4,5 

osobowe z klimatyzacją),
• pełne wyżywienie w formie FB: 9 śniadań, 

9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego 
stołu, całodzienny dostęp do wody,

• opieka wychowawców i kierownika, ratowni-
ka podczas kąpieli, rezydenta, animatorów,

• realizacja programu wg opisu powyżej, 
animacje na terenie obiektu,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klima-

tyzacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 €, 

NNW - 7000 zł i bagaż - 800 zł,
• 1 wejście do Aquaparku Kotva,
• 1 wejście do dyskoteki w Słonecznym Brzegu

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 
20 € pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu po-
koi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €/ os. 
(wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł, świadczeń nie wymienio-
nych w ofercie.  
Osoby powyżej 18 r. ż. + 150 zł.

TERMINY: CENA 
BGM 1 30. 06. - 11. 07. 1490 zł
BGM 2 09. 07. - 20. 07. 1530 zł
BGM 3 18. 07. - 29. 07. 1530 zł
BGM 4 27. 07. - 07. 08. 1530 zł
BGM 5 05. 08. - 16. 08. 1530 zł
BGM 6 14. 08. - 25. 08. 1450 zł

TERMINY: CENA 
ABS 1 08. 07. - 18. 07. 1999 zł
ABS 2 23. 07. - 02. 08. 1999 zł

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, przerwa na  
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). 
Nocny przejazd do Bułgarii.  
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Za-
kwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, 
obiad, spotkanie organizacyjne z kierowni-
kiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: realizacja programu pobytu: plażo-
wanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integra-
cyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki 
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Wyjście do Aquaparku Kotva 
oraz do dyskoteki w Słonecznym Brzegu.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas 
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia 
itp. Późnym popołudniem zbiórka przed hote-
lem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez 
Bułgarię.
12 dzień: dalsza podróż przez przez Węgry 
i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.

      Atuty: 
★ hotel z basenem
★ animacje na terenie obiektu
★ obiekt tylko dla młodzieży  

ze świetnym zapleczem 
sportowym

★ hotel nad samym morzem
★ 2 wejścia do dyskotek  

w Słonecznym Brzegu

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL EPIRUS*** to świetnie oceniany 
hotel, położny w kurorcie Saranda przy prywat-
nej hotelowej plaży. Zakwaterowanie w poko-
jach 3-, 4-, 5 osobowych z łazienkami. W poko-
jach do dyspozycji uczestników: klimatyzacja, 
lodówki do chłodzenia napoi, sejfy, telewizory, 
ręczniki (zmieniane raz w turnusie). W hotelu 
bezpłatne Wi -Fi. Do dyspozycji: dwa hotelowe 
bary, jeden w ogrodzie, a drugi przy prywatnej 
plaży, możliwość wymiany waluty na recepcji. 
Nieopodal hotelu znajduje się sklep spożywczy. 
WYŻYWIENIE: 3 razy dziennie w formie bufetu z 
dużym wyborem potraw i sałatek. Do śniadania 
-  kawa, herbata, mleko, do pozostałych posiłków 
podawana jest woda. Między posiłkami woda 
mineralna dostępna jest bez ograniczeń. Pierw-
szy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni po-
siłek - śniadanie i prowiant na drogę powrotną.

      Atuty: 
★ super miejscowość SARANDA
★ hotel z prywatną plażą
★ dużo dyskotek
★ nowe odkrycieSTREFA 

IMPREZOWA
W CENIE::
• 8 noclegów, 
• wyżywienie 3 razy dziennie, 
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, DVD, 

WC, barek),
• opieka pedagogiczna, 
• realizacja programu, 
• ubezpieczenie (Signal Iduna S.A.), 
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej opłaty za serwis plażowy - 12 € 
za cały pobyt, kosztów uczestnictwa w pro-
gramie fakultatywnym. Przy zakwaterowaniu 
pobierana jest kaucja w wysokości 10 €, która 
zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zosta-
ły wyrządzone szkody. 

PROGRAM FAKULTATYWNY: 
Korfu/Grecja + wypoczynek na greckiej 
plaży (wycieczka całodniowa). Rejs wodolo-
tem/statkiem na grecką wyspę. Zwiedzanie sta-
rego miasta, kościół św. Spirydona, stara i nowa 
forteca, ratusz, pałać św. Michała i Jerzego, plac 
Esplanada, reprezentacyjna ul. Liston. Wypoczy-
nek + kąpiel w jednej z zatok. Czas wolny na 
zakupy. Cena ok. 69 €. 
Butrint ,,Bałkańskie Pompeje” + Ksamil 
(wycieczka całodniowa). To starożytne miasto 
portowe leżące na wzgórzu, z trzech stron oto-
czone wodą, jest jednym z najciekawszych sta-
nowisk archeologicznych w tej części Bałkanów 
(wpisane na listę UNESCO). W programie, m.in. 
pozostałości rzymskich łaźni, agora, amfiteatr, 

świątynia Asklepiosa, aleja ceremonialna oraz 
świątynia Minerwy. Na koniec plaża w Ksamil, 
określan mianem raju na ziemi. Cena ok. 32 €. 
Gjirokastra + Niebieskie Oko (wycieczka 
całodniowa) - Gjirokastra, miasto „srebrnych 
dachów”. Gjirokastra jest miastem-muzeum, 
nazywanym również miastem tysiąca scho-
dów. Liczne zabytki i tradycyjna zabudowa. Z 
twierdzy roztacza się przepiękny widok na całą 
okolicę. Na zakończenie źródło Niebieskie Oko. 
Cena ok. 45 €. 
Wyjście na profesjonalną dyskotekę (dla 
uczestników od 16 lat) - cena ok. 10 €.



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

cena 1790 zł

cena  1899 zł

12

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping Sos Flores*** położony bez-
pośrednio przy piaszczystej plaży w miejscowości 
Tortoli, 3 km od miasta portowego Arbatax. Za-
kwaterowanie w 4 osobowych mobilhomach lub 
drewnianych domkach trzypokojowych, składają-
cych się z pokoju dziennego z aneksem kuchen-
nym i dwóch sypialni: w jednej łóżko podwójne z 
osobną pościelą, a w drugiej łóżko piętrowe lub 
dwa pojedyncze. W każdym domku łazienka z 
prysznicem i WC oraz przed domkiem taras ze sto-
likiem i krzesłami. Na terenie kempingu znajdują 
się: sklep z artykułami spożywczymi, bar, pizzeria, 
restauracja, patio przeznaczone do animacji, ae-
robiku i na wieczorne dyskoteki, parking, bezpłat-
ne korzystanie z świetnie wyposażonej siłowni, 
a także odpłatne korty tenisowe i boisko do piłki 
nożnej. Ośrodek oferuje całodzienną animację dla 
dzieci i młodzieży. 
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie: 
śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska). + 
suchy prowiant na drogę powrotną.

Wycieczka fakultatywna: GOLFO DI ORO-
SEI - 35 €. Rejs statkiem po morzu z Arbatax do 
najsłynniejszych i najpiękniejszych, dostępnych 
tylko od strony morza białych plaż, jak: Cala 
Goloritze, Cala Mariolu, Cala Luna - leżących u 
stóp kilkusetmetrowego klifu, wizyta w Grotte 
del Bue Marino (wstęp ok. 8 €), gdzie można po-
dziwiać podziemną grę kolorów wody i piękne 
formy naciekowe. Podczas postoju na Cala Luna i 
Cala Mariolu kąpiel w morzu.

własnym zakresie).
2 dzień: przejazd do Livorno ok. godz. 4:00. 
Przeprawa promem na Sardynię o godz. 8:00. 
Przypłynięcie do Olbii/Golfo Aranci ok. 15:00, 
przyjazd na camping „Sos Flores” ok. 18:00. Obia-
dokolacja, zakwaterowanie w domkach, nocleg.
3-9 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele w 
morzu, animacje na plaży, rozgrywki sportowe. 
Wycieczka na plażę Orri: przepiękny złoty 
piasek oraz formy skalne Cigno Blanco. 
Wycieczka do Arbatax: zobaczymy Roccie 
Rossa di Arbatax, czyli przepiękne porfirowe 
(czerwone) skały zanurzone w morzu. Przej-
ście na punkt widokowy Cala Moresca.
Wycieczka do CAGLIARI: Zwiedzanie starego 
miasta (Castello), romańska Katedra, Bastion 
San Remy, Pałac Gubernatora, Torre San Pan-
crazio, Amfiteatro Romano - ruiny wykutego w 
skale amfiteatru z II w n.e, kościół San Satur-
no z V w., spacer po Via Manno, głównej ulicy 
handlowej Cagliari. Następnie plażowanie na 
plaży „Poeto” - najdłuższej miejskiej plaży w 
Europie (13 km). 
10 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z kempingu 
o godz. 7. Przejazd do Olbii na prom o godz. 
11:00, przeprawa promem do Livorno (około 
17-tej przypłynięcie). Godziny wypłynięcia 
promu powrotnego uzależnione są od aktual-
nych rozkładów armatora. Przejazd do Pizy. 
Nocny spacer po mieście: Campo dei Miracoli 
(Pole Cudów: słynna Krzywa Wieża, Katedra, 
Baptysterium, Campo Santo). Wyjazd w dalszą 
drogę do Polski, przejazd przez Włochy.
11 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Po 
drodze postój na ciepły posiłek w Czechach 
(opłata we własnym zakresie). Przyjazd w go-
dzinach popołudniowych.

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

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

• ubezpieczenie Signal Iduna: KL, NNW, bagaż,
• opiekę: pilota, polskojęzycznego rezydenta, 

miejscowej opieki medycznej.
program: zwiedzanie Cagliari, Arbatax, Cala 
Moresca, Piza, plaża Orri.
CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej opłaty (45  €): opłaty portowe, 
podatki lokalne, opłaty paliwowe na promie; 
ew. opłaty klimatycznej (dla osób powyżej 14 
r.ż.) świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł.
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WŁOCHY  GARGANO  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

WŁOCHY  SARDYNIA  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

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

ZAKWATEROWANIE: 
VILAGGIO VIOLA *** - położony jest 
zaledwie 200 metrów od morza. Kompleks 
położony jest wzdłuż sosnowego lasu i piasz-
czystej plaży, która rozciąga się na ponad 10 km. 
Zakwaterowanie w bungalowach dla 6/7 osób 
o pow. ok. 50 m2, każdy bungalow posiada 2 
sypialnie, salon oraz aneks kuchenny z lodówką, 
łazienkę z prysznicem, wentylator, lodówkę. W 
każdym bungalowie może znajdować się max 1 
łóżko piętrowe. Domki sprzątane są co 3 dni, wy-
miana ręczników co 3 dni. Na każdym turnusie 
pościel wymieniana jest 1 raz na turnus.  
Do dyspozycji gości: basen, boisko do siatkówki, 
kort tenisowy, piłka nożna, kręgle, plac zabaw dla 
dzieci, bar, sklep i restauracja oraz włoskie ani-
macje i muzyka na żywo. Kilka metrów od wioski 
istnieje możliwość wypożyczenia żaglówki. 
www.villaggioviola.it

WYŻYWIENIE: śniadanie w formie 
bufetu: słodkie/słone, warzywa (pomidory i 
ogórki), napoje (mleko, kawa, herbata, soki 
owocowe); obiad w formie bufetu: przystawki 
+ makaron z sosem, owoce, woda do picia; 
kolacja: bufet z przystawkami, zupa lub ma-
karon z sosem, drugie danie (mięso warzywa, 
frytki lub ziemniaki), deser, woda mineralna. 
Turnus zaczyna się obiadem i kończy śniada-
niem w dniu wyjazdu.

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

CENA NIE ZAWIERA: 
Karty klubowej (obligatoryjnie) - 10 euro za 
cały pobyt od osoby (płatne na miejscu), która 
umożliwia korzystanie z basenu oraz wszyst-
kich boisk sportowych na terenie obiektu, ani-
macje, wypożyczenia na plaży 1 łóżka na osobę 
+ 1 parasol na bungalow, kaucji zwrotnej 25 
€/os zwracanej w dniu wyjazdu, świadczeń nie 
wymienionych w ofercie, obowiązkowej opła-
ty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł 
(płatne wbiurze).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
San Giovanni Rotondo i Monte San’t An-
gelo - wycieczka do miasteczka San Giovanni Rotondo 
- miejsca związanego z kultem Ojca Pio. Następnie prze-
jazd do Monte San’t Angelo - wizyta w Sanktuarium św. 
Michała Archanioła, konsekrowanym w 493 r., grota św. 
Michała.  Cena: 25 €/os.

Tour delle grotte: niezapomniany rejs statkiem 
wzdłuż wybrzeża półwyspu Gargano: wspaniałe widoki, 
turkusowa woda, skały, białe klify, zwiedzanie jaskiń i 
grot. Zobaczymy również katapulty, stare narzędzia rybac-
kie, Zatokę Kwiatów Pomarańczy. Podczas rejsu postój w 
jednej z najpiękniejszych zatok.  Cena: 32 €/os.

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

prowiant w dniu wyjazdu,
• opieka pilota w czasie przejazdu, wykwalifi-

kowanej kadry pedagogicznej na miejscu, 
• realizacja programu, 
• w drodze powrotnej spacer po Wiedniu,
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, 

WC, wideo, barek), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 

NNW - 7000 zł, bagaż - 800 zł.

TERMINY: CENA:

WŁG 1 04. 07. - 14. 07. 1790 zł

WŁG 2 12. 07. - 22. 07. 1790 zł

WŁG 3 20. 07. - 30. 07. 1790 zł

      Atuty: 
★ camping z basenem  

i zaledwie 200 m od morza
★ w drodze powrotnej  

zwiedzanie Wiednia
★ malowniczy rejon Apulii  

i czyste piaszczyste plaże
★ włoskie animacje na terenie 

campingu

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd z Krakowa (pozostałe miasta 
wg rozkładu jazdy), przejazd przez Czechy, 
Austrię. Po drodze postój w Czechach z moż-
liwością zjedzenia ciepłego posiłku (opłata we 

      Atuty: 
★ bogaty program zwiedzania
★ kryształowo czyste morze 

i piaszczyste, malownicze 
plaże

★ ośrodek z basenem  
i tylko 200 m od plaży

★ włoskie animacje  
na kempingu

SARDYNIA, wyspa położona pomiędzy 
Korsyką a Sycylią, jest drugą co do wielko-
ści wyspą na Morzu Śródziemnym. Piękna 
i pełna sekretów, bywa określana mianem 
wyspy skarbów.

Ważne informacje: Uczestnik jest zobowiązany 
do posiadania dowodu tożsamości: paszport, do-
wód osobisty, dowód tymczasowy - ważny min. 
pół roku od daty powrotu z imprezy. Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatnim śniadanie plus suchy prowiant na drogę 
w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość odpłatnego 
skorzystania z kortów tenisowych: płatne 10 €/h i 
z boiska do piłki nożnej płatne: 40 €/h. Należy za-
brać ze sobą pościel i ręczniki (ew. możliwość wy-
pożyczenia na miejscu: 5 € pościel, 3 € ręczniki).

TERMINY: CENA:*

SAO 1 04. 07. - 14. 07. 1899 zł

SAO 2 11. 07. - 21. 07. 1899 zł
*cena aktualna przy kursie Euro do 4,30 zł, 
przy zakwaterowaniu 4 osób w domku.
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LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza 
i najpiękniejsza część francuskiego wy-
brzeża Morza Śródziemnego. To tutaj wła-
śnie położone są słynne na całym świecie 
miejscowości Saint Tropez, Saint Raphael, 
Nicea, Cannes, Monaco. Nieregularna linia 
brzegowa, piaszczyste plaże oraz urocze 
miasteczka z mnóstwem kafejek i restaura-
cji serwujących m. in. doskonałą zupę ryb-
ną po prowansalsku.
PORT GRIMAUD - mała miejscowość poło-
żona w centralnej części Lazurowego Wy-
brzeża, nad zatoką, poprzecinana licznymi 
kanałami, zwana z uwagi na swoje położe-
nie i malowniczość Wenecją Lazurowego 
Wybrzeża.

35BIURO PODRÓŻY

obóz młodzieżowy • 13-18 lat  KORSYKA  FRANCJA

obóz młodzieżowy • 13-18 lat  PORT GRIMAUD  FRANCJA

cena od 1750 zł

KORSYKA - to najpiękniejsza wyspa na Mo-
rzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym 
bogactwem krajobrazów - wszechobecnymi 
górami, malowniczymi zatokami, złocistymi 
plażami, wyjątkowa florą i fauną. Brak prze-
mysłu, kryształowo czysta woda i powietrze 
sprawiają, że jest to idealne miejsce na letni 
wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE: 
CAMPING LE SUD*** położony w miej-
scowości Porticcio-Ruppione na południowym 
wybrzeżu Zatoki Ajaccio, 25 km od stolicy Korsyki 
- Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio, gdzie znajduje 
się centrum handlowe i centrum sportów wodnych. 
Camping położony jest 150 metrów od pięknej, 
piaszczystej i strzeżonej plaży na 4 ha zacienionego 
terenu, jest wyposażony w nowoczesne sanitariaty, 
supermarket, restaurację z pięknym tarasem wido-
kowym.  (www.camping-le-sud.com)
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 5/6 
osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym 
z pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z prysz-
nicem, taras ze stołem i krzesełkami (bielizna 
pościelowa dodatkowo płatna -10 €/os., można 
zabrać własną), kaucja zwrotna 20 €/os.
Namioty: 4/6 os. z dwuosobowymi sypialnia-
mi, 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 podczas pobytu. 

W CENIE: 
• zakwaterowanie CAMPING LE SUD ***   

(namioty lub bungalowy),
• wyżywienie (3 pos. dziennie, kuchnia polska),
• transport autokarem (barek, DVD, WC, 

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

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

• miejscowa opieka medyczna (przychodnia obok 
kempingu, ew. szpital miejski w Ajaccio),

• realizację programu, 
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż (AXA).

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: przyjazd do Livorno, przepływ pro-
mowy Livorno - Bastia, przejazd na camping. 
2-8 dzień: pobyt (8 dni, 7 noclegów) na Korsy-
ce, realizacja programu wg opisu poniżej.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Bastii, prze-
prawa promowa do Livorno lub Savony, dalsza 
jazda przez Włochy i Austrię.
10 dzień: dalsza jazda przez Czechy, przyjazd 
do Polski w godzinach popołudniowych.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (kuchnia 
polska) + prowiant na drogę powrotną (3 ka-
napki + gorący kubek + 1,5 l wody).

cena od 1490 zł

TERMINY:
CENA:

BUNGALOWY NAMIOTY

KR 1 23. 06. - 02. 07. 1690 zł 1490 zł
KR 2 30. 06. - 09. 07. 1885 zł 1490 zł
KR 3 07. 07. - 16. 07. 1950 zł 1490 zł
KR 4 14. 07. - 23. 07. 1995 zł 1490 zł
KR 5 21. 07. - 30. 08. 1995 zł 1490 zł
KR 6 28. 07. - 06. 08. 2050 zł 1490 zł
KR 7 06. 08. - 15. 08. --- 1490 zł
KR 8 13. 08. - 22. 08. --- 1490 zł

W PROGRAMIE:
ZAJĘCIA Z WINDSURFINGU - doświadczony 
instruktor windsurfingu pomoże wam po-
stawić pierwszy krok na „desce z żaglem” lub 
będzie doskonalił wasze umiejętności (deski 
na wyposażeniu).
NAUKA GRY W PETANQUE (gra w kule) - jeżeli 
tylko chcesz możesz dołączyć do zacnego grona 
pasjonatów tej starej francuskiej gry towarzyskiej.
WARSZTATY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - za-
praszamy do udziału w warsztatach z języka 
francuskiego, które umożliwią wam robienie 
zakupów w języku Moliera oraz zapytanie o 
pogodę przystojnego ratownika! 
WIECZORNE ANIMACJE - konkursy z nagroda-
mi, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki.
WYCIECZKA DO STOLICY KORSYKI - AJACCIO, 
rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte. Ajac-
cio - położone jest nad jedną z najpiękniejszych 
zatok świata, otoczone wspaniałymi szczytami 
górskimi zachowało urok małego, śródziemno-
morskiego miasta. 
WYJAZD DO PORTICCIO - znanego kurortu, 
spacer nadmorskim deptakiem, gdzie znajdują 
się atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, wizyta 
w supermarkecie, możliwość kąpieli i zakupów 
pamiątek i produktów korsykańskich. 
WYJAZD NA SREBRNĄ PLAŻĘ – gdzie warunki 
plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Wycieczka do Bonifacio - port-forteca, za-
łożony w 833 r.  Cena - 30 €/os. W Bonifacio 
proponujemy rejs statkiem w cenie ok. 12 €/os. 
Wycieczka do Porto I unikalnego rezer-
watu skał Les Calanches.  Cena -25 €/os.

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

      Atuty: 
★ Lazurowe Wybrzeże
★ wycieczka do Saint Tropez  

i Starego Grimaud
★ obiekt blisko plaży  

z dobrym zapleczem

      Atuty: 
★ malownicza wyspa
★ ciekawy program i animacje
★ program z windsurfingiem

ZAKWATEROWANIE:  
Camping Les Prairies de la Mer***** 
w Port Grimaud k/Saint Tropez. Pięciogwiazd-
kowy camping przylegający bezpośrednio do 
morza, piaszczysta plaża, zakwaterowanie w 
domkach campingowych. Na campingu do 
dyspozycji gości: restauracje, bary, klub-dys-
koteka, występy zespołów na żywo, sklepy, 
telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, 
możliwość korzystania z nart wodnych, wind-
surfingu, spadochronu, bezpłatne korty te-
nisowe (4), boisko do piłki nożnej i siatkówki 
plażowej. Domki campingowe 4/6-osobowe 
(ok. 28  m2), z dwiema wydzielonymi sypial-
niami, (w jednej łóżko podwójne, w drugiej 
dwa pojedyncze) oraz miejscami do spania 
w salonie. Wyposażenie: kuchenka, ciepła i 
zimna woda, WC, prysznic, lodówka, naczynia, 
sztućce, garnki, koce, poduszki.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd z kraju w godzinach rannych.
2 dzień: przyjazd na camping w godzinach 
porannych, zakwaterowanie o godzinie 14.00, 
kolacja, wypoczynek. 
3-10 dzień: program rekreacyjno-sportowy, 
dyskoteki, wycieczka do Saint Tropez i wy-
cieczka do starego Grimaud.
11 dzień: śniadanie, opuszczenie domków o 
godz. 10.00, obiad, wyjazd do kraju w godzi-
nach popołudniowo-wieczornych.
12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach wie-
czornych.
W CENIE: 
• 9 noclegów (10 dni),
• pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji 

cateringowej - posiłki przygotowywane 
w kuchni poza campingiem, przywożone 
do domków i tam spożywane oraz suchy 
prowiant na drogę powrotną,

• opieka rezydenta i kadry pedagogicznej,
• francuska opieka medyczna i ratownicza,
• program turystyczny w cenie imprezy,
• autokar LUX (klimatyzacja, WC, barek, DVD),
• ubezpieczenie KL (do 10.000 €) i NNW (do 

7.000 zł).

TERMINY: CENA:
PG 1 23. 06. - 04. 07. 1750 zł
PG 2 02. 07. - 13. 07. 1890 zł
PG 3 11. 07. - 22. 07. 1890 zł
PG 4 20. 07. - 31. 07. 1890 zł
PG 5 29. 07. - 09. 08. 1890 zł
PG 6 07. 08. - 18. 08. 1890 zł
PG 7 16. 08. - 27. 08. 1890 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
 wycieczka do Monaco, Monte Carlo, Cannes 
i perfumerii w Eze (30 €); wycieczka do Wiel-
kiego Kanionu du Verdon (25 €) + koszt wy-
najęcia łódek; wycieczka do Arles, Avignon i 
Pont du Gard (35 €).

UWAGI: Wejście do domku od godz. 14.00 w dniu 
przyjazdu, opuszczenie do godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Należy zabrać ze sobą pościel. Uczest-
nicy otrzymują wysprzątane domki i są zobowią-
zani w takim samym stanie oddać je po turnusie. 
Organizator pobiera kaucję 50 €/domek zwracaną 
po turnusie w przypadku: braku zniszczeń w dom-
ku, oddania wysprzątanego domku.

CENA NIE ZAWIERA:
wycieczek fakultatywnych, kaucji za domek - 
20 €, bielizny pościelowej - 10 €, (lub można 
zabrać własną), dopłat do wyjazdów z po-
szczególnych miast, świadczeń nie opisanych 
w ofercie, obowiązkowej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie 
opisanych w ofercie, obowiązkowej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.



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
+ 70 zł

8:45
+ 70 zł

11:15 14:30 17:15 18:15 8:45
+ 70 zł

5:45
+ 70 zł

5:45
+ 70 zł

____ 7:00
+ 70 zł

21:45
+ 70 zł

BOLESŁAWIEC-OSŁA parking przy KFC, autostrada A4 ____ 10:45 14:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

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 stacja benz. Arge, ul. Graniczna (trasa S1) 7:45 ____ ____ 11:45 ____ 17:45 18:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, al. Wojska Polskiego

4:15
+ 70 zł

4:15
+ 70 zł

8:15
+ 70 zł

8:15
+ 70 zł

12:00
+ 70 zł

14:15
+ 70 zł

15:15
+ 70 zł

8:15
+ 70 zł

5:15
+ 70 zł

8:15 8:30 9:00 21:15
+ 70 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 ____ 8:45 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

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

____ 14:15
+ 60 zł

15:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

____ ____ 21:15
+ 60 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
+ 90 zł

2:30
+ 90 zł

6:30
+ 90 zł

6:30
+ 90 zł

10:00
+ 90 zł

12:15
+ 90 zł

13:15
+ 90 zł

6:30
+ 90 zł

____ ____ ____ 11:15 ____

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

6:30 9:15 21:15
+ 60 zł

LUBLIN
parking Hala MOSIR, al. Zygmuntowskie

22:15*
+ 140 zł

22:15*
+ 140 zł

2:15
+ 140 zł

2:15
+ 140 zł

____ 8:15
+ 140 zł

____ 2:15
+ 140 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
+ 110 zł

11:30
+ 110 zł

12:30
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

____ 10:45 10:45 10:45 ____

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

3:45
+ 70 zł

8:00 12:00 7:45
+ 70 zł

11:30
+ 70 zł

13:15
+ 70 zł

14:15
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

9:00 4:15
+ 70 zł

____ ____ 1:00
**

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

3:00
+ 90 zł

3:00
+ 90 zł

7:00
+ 90 zł

7:00
+ 90 zł

____ 12:45
+ 90 zł

13:45
+ 90 zł

7:00
+ 90 zł

____ 9:45 9:45 9:30 ____

POZNAŃ
 dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

22:15*
+ 140 zł

5:30
+ 140 zł

9:30
+ 140 zł

2:15
+ 140 zł

____ 7:00
+ 140 zł

8:00
+ 140 zł

2:15
+ 140 zł

____ ____ ____ ____ ____

PSZCZYNA
plac za Kauflandem, ul. Broniewskiego

6:45 5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

10:45 ____ 16:45 17:45 9:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

____ ____ 22:00
+ 50 zł

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

0:45
+ 110 zł

0:45
+ 110 zł

4:45
+ 110 zł

4:45
+ 110 zł

____ 10:30
+ 110 zł

11:30
+ 110 zł

4:45
+ 110 zł

____ ____ ____ ____ ____

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

4:45
+ 50 zł

4:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

____ 14:45
+ 50 zł

15:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

5:45
+ 50 zł

5:45
+ 50 zł

____ ____ 21:45
+ 50 zł

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

1:45
+ 120 zł

1:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

5:45
+ 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

TARNÓW
dworzec PKP, ul. Dworcowa

3:00
+ 100 zł

3:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 12:30
+ 100 zł

13:30
+ 100 zł

9:45
+ 100 zł

3:30
+ 100 zł

3:30
+ 100 zł

____ ____ 19:30
+ 100 zł

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

6:30 5:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

10:30 ____ 16:30 17:30 9:15
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

____ 7:40
+ 40 zł

22:15
+ 40 zł

WARSZAWA
parking PKiN - Muzeum Techniki, Al. Jerozolimskie

23:45*
+ 120 zł

23:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

7:00
+ 120 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 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 13:45 ____ ____ ____ 5:45**

* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!!   ** - WYJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!!    ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE. 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.  - Połączenia 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.  - Ważne aby uczestnik miał przy sobie aktualną legitymację (wyjazdy krajowe), dowód osobisty lub paszport (wyjazdy zagraniczne, dokument z datą ważności min. 3 
m-ce od daty powrotu)  - 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. 


