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Rezerwacja on-line

www.indexpolska.com.pl

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

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

g ó r y
 Wisła  13
 Tresna  13
 Zakopane CAMP  14
 Zakopane - najmłodsi CAMP 15
 Zator  16
 Szklarska Poręba  17

Z AG R A N I C A :
 Węgry - Hajdúszoboszló  18
 Malta   18
 Anglia - obóz językowy  19
 Chorwacja - Pag   20
 Chorwacja - Makarska   20
 Chorwacja - Drvenik   21
 Chorwacja - Bośnia i Ch.   21
 Włochy - Rimini  22-23
 Włochy - Sycylia  24
 Włochy - Rimini, Toskania 24
 Włochy - Rzym, Neapol  25
 Hiszpania - Lloret de Mar 26
 Hiszpania+Paryż   27
 Grecja - Leptokaria/Nei Pori/Kokino 28
 Grecja - Peloponez  28
 Grecja - Peloponez  29
 Bułgaria - Złote Piaski   30
 Bułgaria - Słoneczny Brzeg 32
 Czarnogóra - Bar  33
 Albania - Durres   33

s a m o l o t e m  na wakacje
 Włochy - Ardea   25
 Hiszpania - Lloret de Mar 27
 Grecja - Attyka  29
 Bułgaria - Złote Piaski  31

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

Drodzy Rodzice,
•  posiadamy 25-letnie doświadczenie  

w organizacji kolonii i obozów,
•  należymy do Śląskiej Izby Turystyki 

i Polskiej Izby Turystyki,
•  posiadamy gwarancje  

ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA,
•  organizujemy wyjazdy z całej Polski,
•  wyjechało z nami ponad 400 000 osób
•  kilkukrotnie zdobyliśmy miano lidera polskiej 

turystyki młodzieżowej

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

NASZ CEL:

LEGENDA:

 - LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018

dostępne wi-fi

basen na terenie  
obiektu

boiska, dostępna  
infrastruktura  
sportowa

leżaki i parasole /  
serwis plażowy

odległość ośrodka  
od plaży

animacje  
na terenie obiektu

wyjścia do dyskotek  
dla uczestników  
powyżej 16 r.ż.

wypożyczalnia  
sprzętu  
rowerowego

obiekt  
klimatyzowany  
(szczegóły wg ofert)

możliwość  
dostosowania  
diety do potrzeb

doskonały  
ośrodek  
wypoczynkowy

zajęcia  
z nurkowania

ciekawy program  
wycieczek dla dzieci  
i młodzieży

16+

ALL
 IN

CLUSIVE

siatkówka plażowa

jazda konna

nauka poprzez  
wypoczynek

miejsce na ognisko  
lub ognisko  
w programie

kajaki, rafting,  
sprzęt wodny

boisko / sprzęt  
do badmintona

oferta all inclusive  
light, wyżywienie -  
szwedzki stół
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Wystarczy:
• Zebrać minimum 7 znajomych
• Wybrać jeden z naszych wyjazdów letnich
• Zgłosić Waszą paczkę u nas w biurze
• Wysłać dane wszystkich osób (imię, nazwisko, adres, 

data urodzenia, telefon, mail)  potrzebne do zawarcia 
umowy na adres ewa@indexpolska.com.pl

• Zwrotnie otrzymacie od nas do podpisania umowy ze 
zniżką - 50 zł/os.

Proste?  
Nie czekajcie!  
Zbierajcie ekipę i korzystajcie!
Szczegóły akcji u Organizatora.

OFERTA DLA
7 WSPANIAŁYCH :) 

Wspólnie planujemy,  
wspólnie podróżujemy,  
wspólnie wspominamy!

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

Konkurs na najlepszy film z wakacji!

Poszukujesz szczegółowych informacji  
dotyczących wybranej oferty?

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

Chcesz być na bieżąco i skorzystać  
z aktualnych rabatów i promocji?
Zapraszamy do śledzenia naszych kont na 

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 32/781 83 41   •   www.indexpolska.com.plBIURO PODRÓŻY4

ROWY    kolonie 9-17 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

ZAKWATEROWANIE: 
OW „Słowińska Perła” - położony w samym sercu Rowów, bezpośrednio przylegający do morza (50 m) i prome-
nady nadmorskiej. Grupa zakwaterowana jest w pawilonie A i B o standardzie hotelowym z pokojami 4, 5 os. z 
łazienkami i TV, pokoje posiadają centralne ogrzewanie.
W ośrodku stołówka, sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, świetlice z sprzętem audiowizualnym, sala dysko-
tekowa. Na terenie obiektu park rekreacyjno - wypoczynkowy z basenem kąpielowym, boiska do siatkówki, mini 
piłki nożnej i koszykówki, plac zabaw, miejsce na ognisko.

ROWY - nadmorska miejscowość położo-
na na zachód od jeziora Gardno. W okoli-
cy występują wybrzeża klifowe i ruchome 
wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. 
Plaża - szeroka, czysta, z dwoma wydzie-
lonymi strzeżonymi letnimi kąpieliskami. 
Nawet w szczycie sezonu dość łatwo jest 
znaleźć miejsce do plażowania. 

od 1580 zł
SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2-12 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku, zajęcia spor-
towo - rekreacyjne, gry i zabawy na terenie ośrodka: plażo-
wanie i kąpiele morskie,gry i zabawy, rozgrywki piłki siatkowej 
plażowej, w mini piłkę nożną, badminton, tenis ziemny, tenis 
stołowy, gry planszowe, między-kolonijne turnieje – dyscypliny 
do wyboru, udział w otwartych turniejach siatkówki plażowej, 2 
razy ognisko, dyskoteki pod chmurką. Wycieczki piesze i rowe-
rowe. Zwiedzanie Muzeum w Rowach. Całodniowe wycieczki 
autokarowe: do Czołpina z wejściem na latarnię i Słowińskiego 
Parku Narodowego oraz do Ustki - rejs statkiem pirackim, spa-
cer promenadą nadmorską, Dolina Charlotty. Uczestnictwo w 
imprezach otwartych.
12 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczornych.

ATRAKCJE DODATKOWE:
PROGRAM FITNESS: Zajęcia fitnessu w morskim klimacie to rewelacyjna propozycja dla osób, które chcą zadbać 
o kondycję fizyczną i smukłą sylwetkę. Zapraszamy entuzjastów fitnessu i sportu, zumby i lubiących aktywny tryb 
życia. Sport to nie tylko zdrowie, ale i dobra zabawa. Zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów przez ok. 2-3 h 
dziennie (plus poranne rozgrzewki i wieczorny stretching).
PROGRAM SŁOWIŃSKA PRZYGODA: Wspaniała zabawa i niezapomniane przygody przy kształtowaniu własne-
go charakteru i umiejętności. Poznasz techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nauczysz się planować wy-
prawy, czytać mapę i obsługiwać kompas, 
rozpalać ogniska. Sprawdzisz swoje umie-
jętności w Parku Linowym, weźmiesz udział 
w biegu na orientację. Na koniec czeka Cię 
zabawa z poszukiwaniem ukrytych przed-
miotów. 

W CENIE:
• 11 noclegów OW Słowińska Perła
• wyżywienie - 4 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka kadry pedagogicznej, opieka pilota 

podczas przejazdu
• opieka medyczna, ratownika na plaży
• ubezpieczenie NNW
• wycieczki wg programu

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• zajęć fakultatywnych

11 nocy

50 m

Cool !

* Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.

Mniam !

TERMINY: REKREACJA FITNESS* SŁOWIŃSKA 
PRZYGODA*

RY 1 03. 07. - 14. 07. 1580 zł 1640 zł 1690 zł

RY 2 14. 07. - 25. 07. 1580 zł 1640 zł 1690 zł

RY 3 25. 07. - 05. 08. 1580 zł 1640 zł 1690 zł
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kolonie i obóz  10-17 lat  MIĘDZYZDROJE

W CENIE:
• zakwaterowanie - 10 noclegów
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem 
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej 
• opieka medyczna, ratownika wodnego
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna
• wycieczki wg programu

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych: prak wodny 

Tropical Island, Oceanarium
• profili tematycznych
• dopłat do specjalnej diety
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy STILO leży w zachodniej części miasta wśród la-
sów bukowych, nad samym morzem, przy zejściu na plażę. Jest to kom-
pleks nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim, przepięknie wkom-
ponowanych w leśną okolicę. Pokoje 2-3-osobowe oraz 4-5-osobowe typu 
studio, pokoje wyposażone są w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym oraz tv. 
Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, sklep spożywczy, boisko do 
siatkówki, stół pingpongowy, miejsce na ognisko i do grillowania, 3 świetlice do 
organizacji zajęć grupowych mieszczące po 50 osób oraz sala disco wyposażona 
w profesjonalny sprzęt muzyczny i oświetlenie, wypożyczalnia - rowerów, kijków 
do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz nowo wybudowany basen odkryty. 

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (przejazd na dzień), przyjazd do ośrodka w 
godz. popołudniowych, zakwaterowanie od ok. g. 16:00, obiadokolacja, nocleg.
2-11 dzień: realizacja programu pobytu: wycieczki, plażowanie, gry i konkursy spor-
towe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki wg programu: wyspa WO-
LIN - zwiedzanie z przewodnikiem SKANSENU SŁOWIAN i WIKINGÓW w Wolinie, po-
łączone z warsztatami, wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i Zagrodzie Pokazowej 
Żubrów, zwiedzanie MIĘDZYZDROJÓW,  wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda, 
REJS STATKIEM. Bogaty program animacyjny m.in. Festiwal Kolorów.
11 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wykwaterowanie, czas na ostatnie 
zakupy, zdjęcia, pożegnanie z morzem, w godzinach wieczornych wyjazd na Śląsk.
12 dzień: przyjazd na Śląsk w godzinach rannych.

PROGRAMY TEMATYCZNE:
PROGRAM TANECZNY: wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania 
wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy zapomnieć o rzeczywistości i przenieść 
się w wirujący świat tańca. Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę 
i stretching, naukę prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie.

PROGRAM Z LEGOLANDEM: jedyny w 
Skandynawii i pierwszy na świecie lunapark 
zbudowany z klocków LEGO. Całodniowy 
pobyt w parku rozrywki, gdzie czeka m.in: 
5wiat w miniaturze, kraj techniki LEGO, 
zbiór ponad 500 lalek i domków z epoki 
naszych dziadków. LEGOLAND proponuje 
ponad 30 różnorodnych atrakcji karuzelo-
wych, kolejka, mini łodzie, diabelski młyn, 
wieża widokowa, wodne zjeżdżalnie.

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

od 1590 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl

Hit Wakacji !

10 nocy

50 m

TERMINY: REKREACYJNY TANECZNY* LEGOLAND* 
SKANDYNAWIA

MZD 1 24. 06. - 05. 07. 1590 zł 1690 zł 1890 zł

MZD 2 04. 07. - 15. 07. 1640 zł 1740 zł 1940 zł

MZD 3 14. 07. - 25. 07. 1640 zł 1740 zł 1940 zł

MZD 4 24. 07. - 04. 08. 1640 zł 1740 zł 1940 zł

* Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.



Prace ręczne

od 1590 zł

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

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA STA” - doskonale położony ok. 350 metrów od plaży. Ośrodek składa się z 3 pa-
wilonów hotelowych na ogrodzonym terenie. Pokoje 4 i 5 os. (możliwe łóżka piętrowe) z pełnym węzłem sanitar-
nym. Do dyspozycji dzieci: jadalnia, kawiarnia, 2 sale dyskotekowe, biblioteka, 5 sal telewizyjnych, siłownia, tenis 
stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, 2 boiska do badmintona, ceglany kort tenisowy, odkryty 
basen kąpielowy, place zabaw i miejsca na ogniska. 

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (na dzień), przyjazd do ośrodka 
w godzinach popołudniowych, kolacja, nocleg. 
2-12 dzień: realizacja programu pobytu: wizyta w Parku Rozrywki Dziki Za-
chód w Zieleniewie, wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie miasta i niezwy-
kłego Muzeum Maszoperia 6d, przejazd kolejką wąskotorową Ciuchcia Retro 
z Pogorzelicy do Trzęsacza, zwiedzanie ruin kościoła w Trzęsaczu i Multime-
dialnego Muzeum na Klifie. REJS STATKIEM, animacje, konkursy, gry i zabawy 
integracyjne, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie i kąpiele, 
i dla miłośników przygód Gra Scenariuszowa - Odkrywca
12 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, przyjazd na Śląsk w godzinach 
wieczornych.

PROGRAMY TEMATYCZNE*:
PROGRAM PLASTYCZNY - Dla wszystkich małych twórców z artystyczną duszą 
przygotowaliśmy zajęcia plastyczno - artystyczne. W programie m. in.: warsztaty 
malowania na szkle, tworzenie figurek z gipsu, tworzenie biżuterii z filcu oraz inne  
techniki plastyczne i rękodzielnicze. 
AKADEMIA MODY I URODY - idealne zajęcia dla dziewczyn, które kochają modę, warsztaty makijażu, bajkowe pa-
znokci, studio fryzur i wiele innych atrakcji. Nauka trudnej sztuki poruszania się na wybiegu, na zakończenie finałowy 
pokaz mody i wybory miss!
MILITARNA PRZYGODA - Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry 
bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz: - manewry wojsko-
we, strzelnica, techniki linowe, żyroskop, poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metali. Pobyt we wczesnośre-
dniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z wykorzy-
staniem specjalnie dla nich 
przygotowanej broni.

MRZEŻYNO - znana nadmorska miejsco-
wość wypoczynkowa przy ujściu rzeki Regi 
do Bałtyku. Czysta, szeroka plaża, moż-
liwość kąpieli morskich (I klasa czystości 
wody) i słonecznych, specyficzny mikro-
klimat zalecany w leczeniu alergii i chorób 
górnych dróg oddechowych stwarzają ide-
alne warunki do letniego wypoczynku. 

W CENIE:
• 11 noclegów w OW FAMA-STA
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• opieka kadry pedagogicznej
• opieka medyczna, ratownika wodnego
• realizację programu pobytu
• wycieczki wg programu
• ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• zajęć fakultatywnych

11 nocy

TERMINY: REKREACJA MILITARNA P.* PLASTYCZNY* AKAD. URODY*

MZO 1 27. 06. - 08. 07. 1590 zł 1690 zł 1690 zł 1690 zł

MZO 2 07. 07. - 18. 07. 1590 zł 1690 zł 1690 zł 1690 zł

MZO 3 18. 07. - 29. 07. 1590 zł 1690 zł 1690 zł 1690 zł

MZO 4 29. 07. - 09. 08. 1590 zł 1690 zł 1690 zł 1690 zł

  A, takie ludziki !

350 m

* Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży
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Prace ręczne

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

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

podczas przejazdu, opieka medyczna, 
opieka instruktora sportu i ratownika  
na plaży

• ubezpieczenie NNW
• atrakcyjny program pobytu
• wycieczki wg programu

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• zajęć fakultatywnych

REWAL - to nadmorska miejscowość po-
łożona nad pięknym klifem z własną przy-
stanią rybacką. Należy do najchętniej od-
wiedzanych regionów turystycznych na 
polskim wybrzeżu ze względu na zdrowy 
morski klimat oraz czyste piaszczyste plaże.

od 1570 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Bazylak”, położony jest w odległości 600 m od plaży w cichym, ustronnym miej-
scu. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5, 6 osobowych w pełen węzeł sanitarny. Obiekt posiada stołówkę i dwie 
świetlice z TV. Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, koszykówki, 
piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, miejsce na ognisko, a także plac zabaw dla dzieci. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy (przejazd na dzień). Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
kolacja, nocleg.
2-11 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku, m.in. wycieczki autokarowe: Pobierowo - park linowy, Trzęsacz - 
ruiny, kościół neogotycki, Niechorze - latarnia morska, Międzyzdroje - aleja gwiazd, Wzgórze Gosań. Organizacja 
zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia na boiskach sportowych z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka. Plażowa-
nie, gry i konkursy, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko.
12 dzień: śniadanie + suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych na Śląsk.

PROGRAMY TEMATYCZNE*:
PROGRAM SPORTOWY: Sport, to nie tylko zdrowie, ale i dobra zabawa. Rusz się i pojedź z nami na obóz sporto-
wy, a wrócisz obwieszony medalami jak prawdziwy mistrz olimpijski!
W programie obozu liczne i urozmaicone zajęcia sportowe:
• poranna rozgrzewka: biegi, spacery, rozgrzewki w parach i indywidualne, 

zabawy rozbudzające,
• elementy zajęć fitness i zumby, zajęcia przy muzyce,
• gry drużynowe, ćwiczenie poszczególnych elementów, mecze o puchar 

Indexu: siatkówka, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna,
• zajęcia ze wzmacnianiem głównych partii mięśni (dostosowane do wieku 

uczestników),
• gry i zabawy sportowe,
• na koniec dnia stretching, ćwiczenia wyciszające i uspakajające organizm.
Zajęcia odbywają się przez ok. 2-3 h dziennie (plus poranne rozgrzewki i wie-
czorny stretching) i są prowadzone przez instruktorów oraz nauczycieli W-F.

DLA CHĘTNYCH*:
• paintball - zapewniamy ciekawe scenariusze i teren, wojskowy tor przeszkód, 

strzelanie do tarcz, strzelanie z broni krótkiej i długiej, zajęcia linowe, ścianka 
wspinaczkowa – cena 30 zł (płatne na miejscu)

• jazda konna – cena ok. 30 zł/h
• Ural 6x6 – przejazd transporterem wojskowym w ciężkim  

terenie – cena 10 zł
• quady - jazda (yamaha 350 4x4) – cena 30 zł
• Od rycerza do żołnierza - pobyt w osadzie PIASTÓW  

– cena 50 zł

11 nocy

... i relaks !

  A, takie ludziki !

600 m

TERMINY: REKREACYJNY SPORTOWY

RW 1 12. 07. - 23. 07. 1570 zł ---

RW 2 23. 07. - 03. 08. 1570 zł 1640 zł
* Wycieczki fakultatywne oraz programy tematyczne będą 
   realizowane przy minimum 10 os. chętnych. 

To jest klimat !

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości
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ŁEBA  kolonie 7-11 lat, obóz 12-16 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

Z wizytą u Neptuna

 Z wizytą u Neptuna

Gdańsk

Super miejscowość !!!

TERMINY: REKREACJA

ŁB 1 01. 07. - 12. 07. 1640 zł

ŁB 2 12. 07. - 23. 07. 1640 zł

ŁB 3 23. 07. - 03. 08. 1640 zł

ŁB 4 03. 08. - 14. 08. 1640 zł

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

1640 zł

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

czorek
• transport autokarem
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medyczna, ratownika wodnego
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna
• realizację programu pobytu
• wycieczki: wycieczka do Słowińskiego Par-

ku Narodowego, wycieczka do Łeba Parku 
Dinozaurów, wycieczka do Trójmiasta

• rejs statkiem

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na ogrodzonym, bezpiecznym terenie, ok. 350 m od plaży. Pokoje 
4, 5, 6 os. z łazienkami. Do dyspozycji klimatyzowana stołówka i bogata infrastruktura rekreacyjna: mini golf (7 
torów), namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor fitness - siłownia plenerowa, trampolina 4 stanowi-
skowa, duży plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe, mała ścianka wspinaczkowa), dwa boiska z syntetyczną 
nawierzchnią (koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastycz-
na (16 x 9m) z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskotekowa, Console Room (profil 
sportowy - m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, sklepik, 30 rowerów, 5 stołów do 
tenisa, 8 desek TrickBoard. W odległości ok. 150m Rolkowisko i boiska Orlik. W okolicy: kryty basen, stadnina koni.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierwszy posiłek, zapozna-
nie się z atrakcjami ośrodka „Słoneczko”.
2-11 dzień: realizacja programu pobytu w Łebie (12 pełnych dni pobytu, 11 nocy). Program jest dostosowany do 
wieku uczestników i nastawiony na aktywny wypoczynek. Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie 
zobaczysz największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy. Wycieczka do Łeba 
Parku - Parku Dinozaurów - dinozaury naturalnej wielkości, grota neandertalczyków, galeria skamielin i minerałów, 
wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów. Rejs statkiem po morzu. Wycieczki rowerowe do Nowę-
cina, nad Jezioro Sarbsko, Całodniowa wycieczka do Trójmiasta. Animacje z wy-
korzystaniem 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, gry zespołowe, dyskoteki, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, 
wędrówki nadmorskie, poławianie bursztynu.
12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pożegnanie z morzem, 
pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

11 nocy

350 m



 Z wizytą u Neptuna
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kolonie 9-12 lat, obóz 13-17 lat    WŁADYSŁAWOWO12/15 nocy

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

dziennie + podwieczorek (smaczna,  
domowa kuchnia)

• transport autokarem lub PKP
• kadra - kierownik, jeden pedagog na 

15 uczestników; ratownik, pielęgniarka, 
doraźna opieka medyczna 

• ubezpieczenie NNW
• program wg opisu

CENA NIE ZAWIERA:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
• programu FITNESS-ZUMBA 50 zł

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

od 1529 zł

Neptunalia !

600 m
ZAKWATEROWANIE: 
Willa Fregata/Willa Iveta -pensjonaty położone w willowej dzielnicy Władysławowa. Pokoje 3, 4, 5 osobowe z ła-
zienkami (możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: stołówka i świetlica (wyposażona w sprzęt dyskotekowy i audio 
– video), tenis stołowy. Na terenie obiektu boisko rekreacyjne, meble ogrodowe, grill. W odległości ok. 150 m od 
pensjonatów znajduje się duży, zielony teren rekreacyjny: plac zabaw, boisko do piłki nożnej, piłki koszykowej, pił-
ki siatkowej. W odległości ok. 300 m Kompleks Orlik. W odległości ok. 800 m pływalnia AQUARIUS ze zjeżdżalniami 
i jacuzzi (obowiązują czepki), Ocean Park – świat morskich głębin.
PROGRAM RAMOWY - PRZEJAZD AUTOKAREM (13 dni):
1 dzień: wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek – 
kolacja, nocleg.
2-12 dzień: chillout’owy, acz wcale nie nudny program pobytu we Władku, dostosowany do wieku uczestników, 
a w nim m.in.: kulturalnie po Gdańsku (wycieczka autokarowa) - Stare Miasto, Długie Pobrzeże, Muzeum Morskie 
lub Muzeum Bursztynu; rekreacyjnie po Półwyspie Helskim - molo w Juracie, port i Fortyfikacje Flotylli Obronnej 
w Helu, rozrywkowo po Cetniewie (wycieczka piesza) - Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich polskich sportowców, pobyt na basenie lub w Ocean Parku; turystycznie po Wąwozie Chłapowskim 
(wycieczka piesza), przygodowo po morzu - rejs kutrem oraz zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie… 
a także wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki, turnieje, konkursy, Neptunalia, bal prze-
bierańców, dyskoteki, karaoke, baloniada…
13 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd 
z ośrodka ok. godz. 8.00. Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
PROGRAM RAMOWY - PRZEJAZD PKP (18 dni):
1 dzień: zbiórka na Dworcu PKP w godzinach wieczornych (dokładne miej-
sca i godziny zbiórek zostaną podane na 10 dni przed wyjazdem). Wyjazdy 
z Katowic i miast według trasy pociągu relacji Katowice – Władysławowo. 
Nocny przejazd pociągiem.
2 dzień: przyjazd do Władysławowa, transfer bagaży busem, piesze przejście 
z Dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek - śniadanie.
2-17 dzień: chillout’owy, acz wcale nie nudny program pobytu we Władku, 
dostosowany do wieku uczestników, a w nim m.in.: kulturalnie po Gdań-
sku (wycieczka autokarowa) - Stare Miasto, Długie Pobrzeże, Muzeum 
Morskie lub Muzeum Bursztynu; rekreacyjnie po Półwyspie Helskim 
- molo w Juracie, port i Fortyfikacje Flotylli Obronnej w Helu, rozrywko-
wo po Cetniewie (wycieczka piesza) - Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich polskich sportowców, pobyt na basenie lub w Ocean Parku; turystycznie po Wąwo-
zie Chłapowskim (wycieczka piesza), przygodowo po morzu - rejs kutrem oraz zwiedzanie portu rybackiego 
we Władysławowie,… a także wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki, turnieje, konkursy, 
Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, karaoke, baloniada…
17 dzień: po kolacji pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowanie z ośrodka, transfer bagaży 
busem, piesze przejście na Dworzec PKP, nocny przejazd pociągiem.
18 dzień: powrót na Dworzec PKP w godzinach porannych.
PROFIL FITNESS - ZUMBA: (min. 15 osób) – podstawy fitnessu, stretching, Zumbowe ABC, podstawowe kroki  
i układy do ulubionych piosenek, tworzenie własnych układów, freestylowe pojedynki taneczne – cena 50 zł

TERMINY:
PKP - 18 dni

CENA:
rekreacja

WN 1 25. 06. - 12. 07. 1699 zł
WN 2 11. 07. - 28. 07. 1699 zł
WN 3 27. 07. - 13. 08. 1699 zł
WN 4 12. 08. - 29. 08. 1699 zł

TERMINY:
autokar - 13 dni

CENA:
rekreacja

WM 1 24. 06. - 06. 07. 1579 zł
WM 2 07. 07. - 19. 07. 1579 zł
WM 3 20. 07. - 01. 08. 1579 zł
WM 4 02. 08. - 14. 08. 1579 zł
WM 5 15. 08. - 27. 08. 1529 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



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

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

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

 1649 zł

od 1380 zł

W PROGRAMIE:
plażowanie i kąpiele, gry, zabawy i konkursy sportowe, dyskoteki, ognisko, wizyta w latarni morskiej Rozewie, spa-
cer Lisim Jarem. Wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie, wycieczka autokarowa do Ocean 
Park we Władysławowie oraz wycieczka do labiryntu kukurydzy. 
Wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), reali-
zowana w turnusie 12-dniowym, na zakończenie turnusu:
• 10-go dnia wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, kolacja 

w formie bufetu, nocleg w kabinach 4-osobowych bez 
okna, dyskoteka. Śniadanie w formie bogatego bufetu.

• przypłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem; powrót na terminal, kolacja, dyskoteka, nocleg.

• przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniada-
nie, powrót do miast wyjazdu.

UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport i 
legitymację szkolną!

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

dyczna
• ubezpieczenie NNW
• realizacja programu 

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 30 zł
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• specjalnej diety

W CENIE:
• zakwaterowanie wg wybranej opcji
• wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek
• suchy prowiant na drogę
• opieka wykwalifikowanej kadry, opieka 

medyczna
• ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie KL 

dot. wycieczki do Szwecji)
• program wg opisu
• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów
• wycieczkę do Szwecji (w opcji wydłużonej) 
• składkę na TFG
CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu (autokar + PKP)
• kieszonkowego (wycieczka do Szwecji) 
• opłat za imprezy fakultatywne
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MIĘDZYWODZIE  obóz przygodowy 8-12, 12-16 lat

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

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
„Trójmiasto inaczej - odkryj tajemnice otaczającego świata” - cena 100 zł/os.
Wizyta Parku Linowym - cena 35 zł/os.

Wypoczynek: bez wycieczki 
do Szwecji

z wycieczką 
do Szwecji

TERMINY: Ośrodek Bałtycki Relaks
25. 06. - 04. 07. JG 1 1380 zł JG 1+ 1730 zł
05. 07. - 14. 07. JG 2 1380 zł JG 2+ 1730 zł
15. 07. - 24. 07. JG 3 1380 zł JG 3+ 1730 zł
25. 07. - 03. 08. JG 4 1380 zł JG 4+ 1730 zł
04. 08. - 13. 08. JG 5 1380 zł JG 5+ 1730 zł
14. 08. - 23. 08. JG 6 1380 zł JG 6+ 1730 zł
TERMINY: Ośrodek Klif

04. 08. - 15. 08. JGK 1 1450 zł JGK 1+ 1800 zł

10 nocy

Wakacje na MAX-a !

W PROGRAMIE:
Łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz i celów ruchomych. Ratownictwo: nauka I pomocy na wesoło, budowanie 
noszy i transport rannego, symulacje akcji ratunkowych w lesie i na plaży. „Zwariowana Olimpiada”: przeciąga-
nie liny o 4 końcach, slalom z piłką lekarską, „piłkarzyki”, przelewanie wody przez dziurawe rury, zawody gimna-
styczne na plaży, „wodna siatkówka”, strzelanie z proc do celu, wyścigi na nartach wieloosobowych, szczudłach i 
w workach. Zajęcia rekreacyjno-sprawnościowe: zabawy z chustą animacyjną, „Twister”, wodne tory przeszkód, 
gry fabularne, baloniady. „Letnia Akademia Przygody”: pojedynki na bezpieczne, gąbkowe miecze; nocny biwak 
na plaży z niespodziankami, wykonywanie latawców, malowanie ich i zawody w puszczaniu; Dzień kolorów - ob-
rzucanie się woreczkami z bezpiecznymi, kolorowymi proszkami; tricline - chodzenie na taśmach. „Zakręcony 
Hokej”: zwariowane mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, a taflą lodową folia pokryta pianą. 
Zajęcia sportowe, poszukiwania: puszek z napojami za pomocą wykry-
wacza metali. „Military Day”: wykonywanie zadań w maskach przeciw-
gazowych, musztra, szyfrowanie, strzelanie z krótkiej i długiej broni pneu-
matycznej. Wycieczki piesze: po plaży i lasach wydmowych połączone z 
zadaniami i konkursami, podchody i gry terenowe, projekcje filmowe, 
dyskoteki, ogniska i kąpiele.

TERMINY: CENA:
MW 1 05. 07. - 15. 07. 1649 zł
MW 2 16. 07. - 26. 07. 1649 zł
MW 3 27. 07. - 06. 08. 1649 zł

250 m

250 m

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

9/11 nocy

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży
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kolonie i obóz 7-18 lat   MALMÖ, KOPENHAGA  ŁUKĘCIN

kolonia 10-17 lat  POGORZELICA

 1890 zł

 1150 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wczasowy „Wrzos” w Łukęcinie położony jest na terenie lasu iglastego w odległości 200 m od plaży. 
Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-os. z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dyspo-
nuje: salą konferencyjną, świetlicami, jadalnią, kawiarnią, salą dyskoteko-
wą, basenem letnim, siłownią, jacuzzi, kortem tenisowym, stołem do gry 
w bilard, stołem do tenisa stołowego, miejscem do grillowania, placem 
zabaw, boiskami do piłki nożnej, kosza, siatkówki, plażowej, badmintona. 

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

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, zakwaterowanie, kolacja.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: wycieczka autokarowa „Krajobrazy 
Wyspy Wolin”: zwiedzanie Fortu Gerharda, wizyta w Podziemnym Mieście 
na Wyspie Wolin i zwiedzanie w interaktywny sposób kompleksu podziem-
nych korytarzy, w Międzyzdrojach spacer Promenadą Gwiazd i zwiedzanie 
Muzeum Figur Woskowych. Warsztaty planszomaniaka, zespołowe gry 
sportowe, rejs statkiem, zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, 
zajęcia na odkrytym basenie i aktywne plażowanie nad morzem, balonowa 
bitwa wodna, aquaolimpiada.
10 dzień: po obiedzie przyjazd do Świnoujścia, zaokrętowanie, kolacja, 
nocleg.
11 dzień: przypłynięcie do Ystad, śniadanie, przejazd do Malmö – zwiedza-
nie miasta, przejazd mostem Öresund do Kopenhagi - zwiedzanie, powrót i 
przejazd do Ystad, zaokrętowanie uczestników, kolacja, nocleg.
12 dzień: przypłynięcie do Świnoujścia, śniadanie, przejazd do miast wy-
jazdowych.

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

W CENIE:
• zakwaterowanie 9 noclegów
• wyżywienie 4 razy dziennie
• 2 noclegi na promie z wyżywieniem HB
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej, 

ratownika
• ubezpieczenie NNW (+ za granicą KL)
• wycieczki wg programu
• rejs promem do Danii
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu z poszczególnych 

miast
• opłat za imprezy fakultatywne  

(dostępnych na stronie  
www.indexpolska.com.pl)

• świadczeń nie wymienionych w ofercie

W CENIE:
• zakwaterowanie 7 noclegów
• wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek
• przejazd autokarem
• pełna opieka medyczna, pedagogiczna i 

ratownika,WOPR na plaży
• ubezpieczenie NNW
• korzystanie z kortu!!!
• wycieczki piesze do Niechorza
• wycieczka zabytkową „CIUCHCIĄ” po gmi-

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

wej, koszykówki
• dostęp do sal sportowych i rekreacyjnych, 

TV, dyskotekowych
• upominki i nagrody (medale itp)

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

11 nocy

7 nocy

Najtańsza oferta :)

Malmö

TERMINY: CENA:
LUK 1 05. 07. - 16. 07. 1890 zł
LUK 2 15. 07. - 26. 07. 1890 zł
LUK 3 24. 07. - 04. 08. 1890 zł

TERMINY: CENA:
POG 1 23. 06. - 30. 06. 1150 zł
POG 2 30. 06. - 07. 07. 1150 zł
POG 3 07. 07. - 14. 07. 1150 zł
POG 4 14. 07. - 21. 07. 1150 zł
POG 5 21. 07. - 28. 07. 1150 zł
POG 6 28. 07. - 04. 08. 1150 zł
POG 7 04. 08. - 11. 08. 1150 zł
POG 8 11. 08. - 18. 08. 1150 zł
POG 9 18. 08. - 25. 08. 1150 zł

200 m

350 m

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości BIURO PODRÓŻY



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

od 1365 zł
W CENIE:
• zakwaterowanie 10 noclegów
• wyżywienie 4 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka kadry wychowawczej, opieka me-

dyczna, ratownika, instruktora
• ubezpieczenie NNW
• realizacja programu

CENA NIE ZAWIERA:
• zajęć fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

BURZENIN  kolonia 7-16 lat
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TERMINY CENA: CENA:
PROGRAM X-SPORT, MILITARNY  

LUB ARTYSTYCZNY:
PIŁKAR-

SKI
BZN 1 23. 06. - 03. 07. 1365 zł ---

BZN 2 03. 07. - 13. 07. 1365 zł 1380 zł

BZN 3 13. 07. - 23. 07. 1365 zł 1380 zł

BZN 4 23. 07. - 02. 08. 1365 zł ---

BZN 5 02. 08. - 12. 08. 1365 zł ---

BZN 6 12. 08. - 22. 08. 1365 zł ---

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

Rozkład jazdy na www.indexpolska.com.pl

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

PROGRAM ANIMACYJNY: 
SUPER PRZYGODA W SPORTOWEJ OSADZIE (program realizowany 
na wszystkich profilach kolonii):
Zajęcia integracyjne – cykl zabaw i konkurencji integrujących 
uczestników. Zajęcia wspinaczkowe – nauka i doskonalenie tech-
niki wspinaczki na ściance wspinaczkowej pod opieką instruktorów. 
Zajęcia w parku linowym. Budowanie wieży – w czasie zabawy 
uczestnik wyposażony w uprząż i kask alpinistyczny z asekuracją 
instruktora buduje samodzielnie wieżę ze skrzynek po napojach. 
Rafting – około 2,5-godzinny spływ pontonami po rzece Warcie – 
czas spływu uzależniony jest od kondycji uczestników. Basen kryty 
– 3 wejścia w turnusie. Biwak w warunkach polowych (dla chętnych), 
każdy uczestnik powinien być wyposażony w małe prześcieradło. 
Letnie kino pod gwiazdami.
Ponadto, gry terenowe, codziennie poranny jogging, zajęcia na basenie, zabawy integracyjne, wybory Miss i Mi-
stera, super dyskoteki i ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursami i śpiewem.

PROGRAMY:
ARTYSTYCZNY - Zajęcia filmowo-teatralne, taneczne, plastyczne, florystyczne, które zwieńczy prezentacja 
nabytych umiejętności. Rodziców prosimy o spakowanie stroju wieczorowego na Pokaz Mistrzów (elegancko-
-sportowego).
X-SPORT - Igrzyska Olimpijskie Burzenin 2019! W programie treningi z wybranych dyscyplin: siatkówka, koszy-
kówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, zawody pływackie i zabawy w wodzie, aerobic, biegi z przeszkodami. 
Rywalizację zwieńczy Gala Sportowców – bal oraz dekoracja medalistów Igrzysk Olimpijskich.
MILITARNY - Poznanie stopni wojskowych, musztra, apele i wojskowa kontrola czystości. Każdy rekrut otrzyma 
legitymację wojskową – należy zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne. W programie zajęcia terenowe, biegi wytrzyma-
łościowe, tory przeszkód i manewry wojskowe, które zakończy uroczyste rozdanie dyplomów i mianowania na 
stopnie wojskowe.
PIŁKARSKI - Zapoznanie z zasadami gry w piłkę nożną, sędziowaniem i trenowaniem; postawy gry fair play; tak-
tyka w grze; linia spalonego; stałe fragmenty gry. Kolonijne eliminacje do Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz 
treningi.

10 nocy

FAKULTATYWNIE: 
- Termy Uniejów – 75 zł/os.
- Quady (10 min.) – 15 zł/os.
- Paintball – 15-45 zł/os.
- Park linowy (dodatkowe przejście) –  

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

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

(45 min.) – 15 zł/os.



Energylandia !

 979 zł
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kolonia 7-12 lat      WISŁA

Góry i jezioro w jednym miejscu!   TRESNAkolonie 7-10 lat  
i 10-15 lat 

TERMIN: MOJA  I  KOLONIA DLA AKTYW.
TR 1 24. 06. - 04. 07. 1330 zł 1440 zł
TR 2 05. 07. - 15. 07. 1380 zł 1490 zł
TR 3 16. 07. - 26. 07. 1380 zł 1490 zł
TR 4 27. 07. - 06. 08. 1330 zł 1440 zł

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

ZAKWATEROWANIE: 
Centrum wypoczynku ODYS zlokalizowane jest na rozległym terenie po-
śród stoków Beskidu, nad brzegiem jeziora żywieckiego w pięknej, zielonej 
dolinie Soły.  Uczestnicy naszych kolonii i obozów zakwaterowani są w poko-
jach 2 i 4 osobowych w całorocznych domkach szeregowych z łazienkami. 
Do dyspozycji uczestników - jadalnia (oddzielny budynek), kawiarnia z kominkiem, 
świetlice, RTV, siłownia, tenis stołowy, bilard, gry zręcznościowe (dodatkowo płatne), 
boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, sprzęt sportowy oraz przystań ze sprzę-
tem wodnym.

PROGRAM ANIMACYJNY: 
MOJA PIERWSZA KOLONIA - Gry i zabawy ruchowe. Dmuchańce – zamek dmuchany 
i zjeżdżalnia. Dzień Sportu, zwinnościowy tor przeszkód. Basen – nauka pływania; za-
bawy muzyczne, karaoke; zajęcia plastyczne, malowanie na promenadzie; malowanie 
twarzy – przeobrażenia. Wyprawa w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Ogniska i imprezy 
wieczorne – Chrzest kolonijny, Mam Talent, wieczór przebierańców, konkursy. Wycieczka 
do Bielska-Białej – Studio Filmów Rysunkowych i do ENERGYLANDII.

KOLONIE DLA AKTYWNYCH - Zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
gry i zabawy na terenie Ośrodka w poniższych dyscyplinach: 
plażowanie i kąpiele w jeziorze na stanowisku plażowym ośrod-
ka, gry i zabawy. Korzystanie z sali gimnastycznej: rozgrywki 
piłki siatkowej plażowej, mini piłkę nożną. tenis stołowy, gry 
planszowe, między-kolonijne turnieje – dyscypliny do wyboru. 
Zajęcia w Parku linowym na terenie ośrodka, spływ kajakami, 
strzelanie z łuków. Wycieczka do Bielska-Białej – 
Studio Filmów Rysunkowych i do ENERGYLANDII.

W CENIE:
• zakwaterowanie 6 noclegów
• wyżywienie 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek
• transport autokarem
• opieka wychowawców, miejscowa opieka 

medyczna (na telefon)
• ubezpieczenie NNW
• realizaja programu
• bilety wstępu do Leśnego Parku Niespo-

dzianek

W CENIE:
• 10 noclegów w ośrodku ODYS
• wyżywienie - 4 x dziennie
• przejazd autokarem
• opieka kadry pedagogicznej - nauczyciele 

nauczania początkowego
• opieka medyczna - pielęgniarka na miejscu 

+ lekarz na telefon 
• ubezpieczenie NNW 
• programy Moja Pierwsza Kolonia lub Kolo-

nie dla Aktywnych
• wycieczka do Bielska Białej: Studio Filmów 

Rysunkowych
• wycieczka do ENERGYLANDII

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

TRESNA - urocza miejscowość turystyczna 
położona nad przepięknie usytuowanym 
Jeziorem Żywieckim. Miejscowość łączy ze 
sobą przepiękną panoramę gór oraz uroki 
jeziora. Tresna znajduje się na pograniczu 
Beskidu Żywieckiego w pobliżu Góry Żar, 
na którą można wjechać kolejką linowo-
-torową.

od 1330 zł

10 nocy

6 nocy
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SKRÓCONY PROGRAM:
1 dzień: wyjazd autokarem z Katowic lub Lędzin, przejazd do hotelu OGRODZISKO, obiad, za-
kwaterowanie, kolacja.
2-6 dzień: realizacja programu m.in.: wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu, spa-
cer na Cieńków do „Magicznego drzewa“, przejażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”; spacer do skoczni 
narciarskiej – imienia Adama Małysza, gry i zabawy – zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgryw-
ki sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy z nagrodami; gry i zabawy świetlicowe – kalambury, 
warcaby, statki, kraje 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: 
Jestem samodzielny – wdrożenie uczestników do podejmowania samo-
dzielnych kroków, zapoznanie z obiektem i terenem, poznanie kolegów i 
koleżanek, zabawy integracyjne.
Jestem artystą – warsztaty plastyczne, wernisaż prac, dyskoteka.
Zdobywcy „Złotych butów” – wycieczka piesza Pętlą Cieńkowską, Skocznia 
im. Adama Małysza.
Przyjaciel zwierząt – wielbiciel przyrody – wycieczka „Bajeczną ciufcią” do 
Leśnego Parku Niespodzianek.
Po góralsku – łamańce językowe – m.in. nauka śmiesznych wierszyków, 
inscenizacje, konkurs „jednego aktora”.
Jestem mistrzem – olimpiada sportowa.

TERMINY: CENA:

WI 1 26. 06. - 02. 07. 979 zł

WI 2 02. 07. - 08. 07. 979 zł

WI 3 08. 07. - 14. 07. 979 zł

WI 4 14. 07. - 20. 07. 979 zł

WI 5 20. 07. - 26. 07. 979 zł

WI 6 05. 08. - 11. 08. 979 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



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

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

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

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

scenariuszowej Odkrywca.

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

Atrakcje fakultatywne:
• Rafting pontonami Przełomem Dunajca – 

dopłata 100 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat w stylu zakopiańskim Willa Tatry/Hawran/Tatrzańska Grań położony w Murzasichlu, ok. 6 km od 
Zakopanego. Do dyspozycji dzieci jest: teren do zabaw, sala w której można organizować dyskoteki, sala bilardo-
wa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, bar i stołówka. Uczestnicy kolonii zakwaterowani są w pokojach 
2-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd do Murzasichla, zakwaterowanie, obiad, odpoczynek 
i spacer, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: realizacja programu pobytu: 3 wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Kru-
pówki, Jaszczurówka), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim (Morskie Oko i Czarny Staw, Dolina Koście-
liska, Chochołów), 2 razy wyjście na baseny termalne, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, 
ognisko, gra scenariuszowa Odkrywca w turnusie.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do domu.

Pensjonat Hawran
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CAMP ZAKOPANE  MURZASICHLE  kolonia 9-13, obóz 14-18 lat 

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

strefa 
Camp !
PROGRAMY TEMATYCZNE:
PROGRAM TANECZNY* - Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu. Codzienne tre-

ningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie, 

ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na prawidłową postawę ciała. 

PROGRAM PLASTYCZNY* - Dla wszystkich małych twórców z artystyczną duszą przygotowaliśmy zajęcia pla-

styczno-artystyczne. W programie m. innymi: warsztaty malowania na szkle, tworzenie figurek z gipsu, tworzenie 

np. pudełek na biżuterię metoda decoupage, tworzenie biżuterii z filcu, masy solnej itp. 

OBÓZ PAINTBALLOWY* - Podczas obozu będziecie mieli okazję poznawać tajniki różnych odmian paintballa.  

Zagracie na większym terenie, na którym będziecie mogli wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki i barykady. 

OBÓZ SURVIVALOWY* - Niepowtarzalna szkoła przetrwania, gdzie nie liczy się siła i wytrzymałość fizyczna, tylko 

umiejętność współpracy oraz chęć przeżycia przygody! Nauczysz się korzystać z mapy, rozpalać ognisko i jak ob-

chodzić się z ogniem. Zapoznasz się z metodami pozyskiwania pożywienia i czystej wody. Nie zabraknie budowy 

szałasu, poznasz techniki kamuflażu oraz maskowania się w terenie. 

OBÓZ ADVENTURE* - Rozpocznij swoją przygodę  w Zakopanym od bitwy na polu paintballowym.  Będziesz 

mógł wejść do przeźroczystej kuli, napompowanej powietrzem i biegając po wodzie, śmiać się i szaleć, robiąc fikoł-

ki. Poczujesz się się jak Robin Hood i wykażesz się celnym okiem i silną ręką. Będziesz przezwyciężać strach przed 

wysokością oraz czeka Cię pełna wrażeń przejażdżka samochodami terenowymi pod opieką wykwalifikowanej 

kadry instruktorskiej. *Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.

strefa Camp

•   naszym celem jest stworzenie miejsc gdzie 

będzie dużo się działo i będziecie mogli 

poznać różnych fajnych ludzi z całej Polski

•   opieka animatorów

•   ciekawe zajęcia

•   obiekty z dobrą infrastrukturą

•   codzienne relacje i zdjęcia na FB

TERMINY: KOLONIA/OBÓZ 
REKREACYJNY PAINTBALL.* PLASTYCZNY /

TANECZNY*
SURVIVAL /
ADVENTURE

ZMC 1 25. 06. – 05. 07. 1099 zł 1299 zł 1199 zł 1349 zł
ZMC 2 05. 07. – 15. 07. 1139 zł 1339 zł 1239 zł 1389 zł
ZMC 3 15. 07. – 25. 07. 1139 zł 1339 zł 1239 zł 1389 zł
ZMC 4 25. 07. – 04. 08. 1139 zł 1339 zł 1239 zł 1389 zł

10 nocy



ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat w stylu zakopiańskim Willa Tatry/Hawran/Tatrzańska Grań, położony w Murzasichlu, ok. 6 km od 
Zakopanego. Do dyspozycji dzieci jest: teren do zabaw, sala w której można organizować dyskoteki, sala bilardo-
wa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, bar i stołówka. Uczestnicy kolonii zakwaterowani są w pokojach 
2-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

SKRÓCONY PROGRAM:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd do Murzasichla, zakwaterowanie, obiad, odpoczynek i 
spacer po okolicy, zapoznanie się na wesoło, kolacja, nocleg.
2-6 dzień: realizacja programu pobytu - 3 wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupów-
ki, Jaszczurówka), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim - Dolina Kościeliska, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko. Realizacja programu animacyjnego „Bajkowy zawrót głowy”.
7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do domu.

W CENIE:
• 6 noclegów w pokojach 2 - 6 os. 
• wyżywienie 4 razy dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka medyczna, pedagogiczna,  

przewodnika tatrzańskiego
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna
• realizacja programu wg opisu
• wycieczka do Zakopanego – zwiedzanie 

miasta,  Wielka Krokiew, Krupówki,  
Jaszczurówka

• wycieczka górska z przewodnikiem  
tatrzańskim Doliną Kościeliską (bilety  
w cenie) Chochołów

• Wycieczki piesze po okolicy

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• atrakcji fakultatywnych
• dopłat do transportu
• programów tematycznych

Atrakcje fakultatywne:
• 1 wejście na baseny termalne +50 zł

od 859 zł
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kolonia 6-11 lat  MURZASICHLE  ZAKOPANE

strefa Camp !
PROGRAMY TEMATYCZNE:
ANIMACJE PT. ”BAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY” czyli co-

dziennie inne zajęcia tematyczne związane z ulubionymi 

bajkami naszych najmłodszych. np.:

• Olimpiada na Wesoło i dzień tańca w rytm Madagaskaru.

• Dzień Małego Chemika z Minionkami, podczas którego dzieci zrobią „mały wulkan”, „teczę kolorów” i wiele 

innych eksperymentów fizycznych i chemicznych (oczywiście całkowicie bezpiecznych).

• Zajęcia plastyczne i artystyczne w Krainie Lodu (np. konkurs na najładniejszą górską kartkę pocztową, przygo-

towanie masek na bal przebierańców), a wieczorem Bal Przebierańców razem z Elzą.

• Leśne podchody i rozwiązywanie detektywistycznych zagadek ze Scooby Doo, a wieczorem ognisko z piecze-

niem kiełbasek.
• Dzień niespodzianki z Fineaszem i Ferbem – ciekawe jaki wynalazek wymyślili tym razem?

• Wycieczka do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka).

• Wycieczka do Doliny Kościeliskiej.

Podczas kolonii mogą też zostać wykorzystane motywy z innych (oczywiście tych mądrych) bajek, które aku-

rat są popularne wśród naszych najmłodszych kolonistów. Nasi animatorzy gwarantują dobrą zabawę, worek 

dobrych pomysłów oraz liczne zajęcia sportowe, plastyczne, konkursy związane z bajkami, bal przebierańców, 

ognisko, wycieczki po okolicy oraz wieczorne projekcje ulubionych filmów.

PROGRAM KULINARNY - Zostań szefem kuchni i poznaj tajniki gotowania, odkryj kulinarny talent. Łączenie 

smaków i zapachów, kompozycje na talerzu, konkurs na najbardziej nietypową jadalną potrawę.

*Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.

M
O

JA
 PIERWSZA

 K

O L O N I A

Pensjonat Hawran

TERMINY: KOLONIA 
REKREACYJNA

PROGRAM 
KULINARNY*

ZM 1 30. 06. – 06. 07. 859 zł 959 zł
ZM 2 07. 07. – 13. 07. 899 zł 999 zł
ZM 3 14. 07. – 20. 07. 899 zł 999 zł
ZM 4 21. 07. – 27. 07. 899 zł 999 zł
ZM 5 28. 07. – 03. 08. 899 zł 999 zł

6 nocy

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



ZATOR - to niewielkie miasto w Małopol-
sce, położone niedaleko Wadowic nad 
rzeką Skawą, w otoczeniu stawów i lasów. 
Zator znany jest przede wszystkim jednak 
jako centrum rozrywek dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. To tu na terenie Zatoru i w 
okolicy znajdują się trzy wspaniałe parki 
rozrywki w tym jeden z największych par-
ków w Polsce ENERGYLANDIA konkurująca 
z samym Eurodisnaylandem. Na miejscu są 
też Parki ZATORLAND oraz w pobliżu PARK 
w INWAŁDZIE.

od 1450 zł
W CENIE:
• 8 noclegów w ośrodku Westerncamp 
• wyżywienie - 3 x dziennie (od obiadu w 

dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu)

• przejazd autokarem 
• opieka kadry pedagogicznej, kierownika, 

instruktorów
• ubezpieczenie NNW
• atrakcyjny program pobytu 
• Program Niesamowita Kolonia
• bilet wstępu do ENERGYLANDII, bilet 

wstępu do Parku w INWAŁDZIE, do zamku i 
skansenu w Wygiełzowie

CENA NIE ZAWIERA:
• wejścia do Parku ZATORLAND Park Dino-

zaurów, Park Owadów, Park Mitologii, Lu-
napark, + 50 zł https://zatorland.pl/

• dodatkowego wejścia do Energylandii + 
90zł

ZAKWATEROWANIE: 
WESTERN CAMP, to jedyny w swoim rodzaju resort stylizowany na wioskę z Dzikiego Zachodu położony w po-
bliżu największego w Polsce parku rozrywki EnergyLandia. Zakwaterowanie w klasycznych kowbojskich wozach 
oraz indiańskich tipi! Na terenie miasteczka znajduje się aż czterdzieści 4-osobowych, klimatyzowanych wozów 
i dwadzieścia 4-osobowych tipi zapewniających wygodny nocleg w niecodziennej stylizacji rodem z 
westernów! Wyposażenie: 2 łóżka piętrowe (4 os.), szafa, stół z krzesłami, oświetlenie 
elektryczne oraz gniazdka elektryczne, klimatyzacja, ogrzewanie, darmo-
we Wi-Fi, pościel i ręczniki, dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, suszarki 
do włosów).

SKRÓCONY ROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka. Zakwaterowa-
nie. Obiad.
2-9 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku - Niesamowita Kolonia. Zajęcia 
traperskie. Tropienie zwierzyny, rozpalanie ogniska, budowanie obozowiska, 
łowienie ryb. Całodzienny pobyt w największym parku rozrywki w Polsce 
Energylandia. https://energylandia.pl/ strefa wodny park, strefa atrakcji parku 
rozrywki: lowcostery, łodzie, karuzele, kino 6 D itd.
Całodzienna wizyta w parku w INWAŁDZIE http://www.inwaldpark.pl/ w któ-
rym zobaczycie 5 różnych parków rozrywki: Park Miniatur, Dinolandia, Park Śre-
dniowieczny, Ogród z olbrzymim roślinnym labiryntem, Mini ZOO. Wycieczka do 
zamku i skansenu w Wygiełzowie. Zajęcia tematyczne. Poszukiwanie zaginione-
go skarbu biskupa (zabawa terenowa). 
9 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd z Ośrodka około godziny 11.00. 

...jest...
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ZATOR  KRAINA PARKÓW ROZRYWKI !  kolonie 9-13 lat    

TERMINY: WOZY 
KOWBOJSKIE: 

TIPI 
INDIAŃSKIE: 

ZT 1 28. 06. – 06. 07. 1450 zł 1530 zł 
ZT 2 06. 07. – 14. 07. 1450 zł 1530 zł 

...niesamowite !

Zabawa

Wypoczynek

Tu wszystko...

8 nocy

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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kolonie 7-14 lat, obóz 14-18 lat  SZKLARSKA PORĘBA

od 1720 zł

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 10 noclegów
• wyżywienie 4 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka kadry pedagogicznej i medycznej
• ubezpieczenie NNW
• program wg opisu
• składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu z poszczególnych 

miast
• obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów 

wstępów w Czechach 900 koron czeskich
• opłat za wycieczki fakultatywne
• dopłaty za specjalną dietę 100 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Halny” o bardzo wysokim standardzie w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada komfor-
towo urządzone pokoje 2,3,4-os. z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy z TV , balkonem oraz 
bezpłatnym wi-fi. Obiekt posiada dużą działkę,  boisko do gier zespołowych, salę dyskotekową, stołówkę, miejsce 
na ognisko, plac zabaw i salę do ćwiczeń.  Niedaleko obiektu  profesjonalne zaplecze sportowe Orlik.

W PROGRAMIE: 
Wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac Pre-
zydencki, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, 
Ratusz, Nowe Miasto. Wycieczka autokarowa do Liberca oraz Parku Nauki i Zabawy - iQlandia w trakcie 
przejazdu zwiedzanie Harrachova: zespołu skoczni narciarskich i Huty Szkła. Wycieczka do rezerwatu przyrody 
Skalne Miasto, czyli wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych form skalnych. W programie Karkonosze 
AVENTURA – czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po malowniczej rzece Bóbr. Wizyta w Parku 
Rozrywki Esplanada. Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktywna prezenta-
cja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. Projekt Arado – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera. Gra 
terenowa „Poszukiwacze Skarbów” to gra terenowa Szlakiem 
Ducha Gór. Zwiedzanie Huty Szkła oraz Muzeum Energetyki, 
wycieczki piesze, zajęcia sportowe, dyskoteki, ognisko, konkursy.

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

FAKULTATYWNIE: 
Wycieczka do Karpacza i Parku Wodnego Tropikana, wstęp do Re-
tro Muzeum Konsol Gier Video w Karpaczu, cena 100 zł/os.
SAKSOŃSKA SZWAJCARIA – cena 100 zł + ok. 15€
Wycieczka do DREZNA – cena 100 zł + ok. 13€
CZESKI RAJ – cena 75 zł + ok. 260 Kč
Park Linowy „Trollandia” – cena 25 zł
Bumper ball - cena 70 zł

UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobi-
sty lub paszport i legitymację szkolną!

kolonia 8-14 lat, obóz 14-18 lat  MAZURY

od 1599 zł

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

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

W każdym programie wycieczka autokarowa do Ełku, zwiedzanie miasta. Pobyt w AQUA PARKU – baseny rekre-
acyjne i sportowe. Wycieczki Nordic Walking – re-
kreacyjne i sportowe. Wycieczka autokarowa do 
Augustowa – z przewodnikiem i biletami wstępu, 
zwiedzanie miasta. W programie rejs gondolami 
po Dolinie Rospudy. Dodatkowo rowerki wodne, 
kajaki, plażowanie, przesze wycieczki, rozgrywki 
sportowe, konkursy, karaoke, dyskoteki. Mazur-
skie kino pod gwiazdami.

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

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

• ubezpieczenie NNW
• atrakcyjny program wg opisu
• wycieczka do Augustowa, do Ełku
• sprzęt sportowy

CENA NIE ZAWIERA:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• fakultetów

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

TERMINY: CUD NAT.: PIRACI: O. KONNY:
MS 1 29. 06. - 10. 07. 1599 zł 1629 zł 1797 zł
MS 2 11. 07. - 22. 07. 1599 zł 1629 zł 1797 zł
MS 3 23. 07. - 03. 08. 1599 zł 1629 zł 1797 zł
MS 4 04. 08. - 15. 08. 1599 zł 1629 zł 1797 zł

11 nocy

TERMINY: CENA:
SZP 1 24. 06. - 05. 07. 1720 zł + 900 Kč

SZP 2 05. 07. - 16. 07. 1720 zł + 900 Kč

SZP 3 16. 07. - 27. 07. 1720 zł + 900 Kč

SZP 4 27. 07. - 07. 08. 1720 zł + 900 Kč

SZP 5 07. 08. - 18. 08. 1720 zł + 900 Kč

10 nocy

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



Ibiza Zrce

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel THERMAL VICTORIA *** położony w centrum miasta, ok. 300 m od kąpieliska termalnego. Do dyspozycji 
gości: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, stół do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, 
Internet. Zakwaterowanie w  pokojach 3 i 4-osobowych z  łazienkami, TV, radiem i lodówką. 

ZAKWATEROWANIE: 
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 
5-20 minut pieszo od szkoły językowej.  Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może także 
gościć młodzież z innych krajów. Rodziny goszczące są starannie wybra-
ne przez szkołę. Wyżywienie jest w miejscu zakwaterowania.

HAJDUSZOBOSZLO - to światowej sławy 
kąpielisko. Posiada 13 basenów, wśród nich 
baseny ze sztucznymi falami, masaże wod-
ne, zjeżdżalnie, szaloną rzekę itp. Miasto 
latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście 
z całej Europy.

 1699 zł

od 2190 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację na Węgry.
2 dzień: Przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg.
3-9 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: plażowanie i kąpiele 
w basenach – 3 bilety wejścia na kąpielisko-basen plażowy, zajęcia rekre-
acyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, tenis stołowy, 
kometki, zabawy integracyjne, dyskoteki; możliwość korzystania z wy-
cieczek fakultatywnych (odbywają się przy ok. 20 osobach chętnych).
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 9.00, obiad + su-
chy prowiant. Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez 
Słowację.
11 dzień: powrót do Polski w godzinach porannych.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH I W TERENIE: 
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej 
Link School of English, w grupach międzynarodowych. Zajęcia prowa-
dzone przez lektorów. Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia języ-
kowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania 
swoich umiejętności językowych. 
SKRÓCONY PROGRAM „A”:
1 dzień: wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 dzień: plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych maltańskich plaż.
3 dzień: zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych (koszt 10 €).
4 dzień: zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. VALLETTA – zwiedzanie stolicy Mal-
ty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim.Wieczór integracyjny.
5 dzień: zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden z głównych nadmorskich kurortów Malty.
6 dzień: zajęcia językowe w klasach. Warsztaty językowe - dodatkowe zajęcia na wybrany temat. Zwiedzanie w języ-
ku angielskim z lokalnym przewodnikiem oraz ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Zwiedzanie MDINA i RABAT.
7 dzień: COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie na 
„Błękitnej Lagunie”.
8 dzień: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Eger – ok. 8000 HUF,
Budapeszt – ok. 9000 HUF,
wejście do Aqua Parku – basen plażowy – ok. 2400 HUF,
Aquapark Extra całodzienny bilet wejścia na duże zjeżdżalnie – ok. 5950 HUF,
Aquapark Standard – całodniowy bilet wstępu mini-zjeżdżalnie – ok. 4300 HUF. 
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WĘGRY  HAJDUSZOBOSZLO  obóz młodzieżowy 12-18 lat

MALTA  OBÓZ JĘZYKOWY  wiek: 12-18 lat

TERMINY: CENA
HH 1 08. 07. - 18. 07. 1699 zł
HH 2 16. 07. - 26. 07. 1699 zł
HH 3 24. 07. - 03. 08. 1699 zł
HH 4 01. 08. - 11. 08. 1699 zł

TERMINY: CENA
MAL 1 22. 06. - 29. 06. 2290 zł
MAL 2 06. 07. - 13. 07. 2440 zł
MAL 3 20. 07. - 27. 07. 2440 zł
MAL 4 03. 08. - 10. 08. 2440 zł
MAL 5 17. 08. - 24. 08. 2290 zł
MAL 6 24. 08. - 31. 08. 2190 zł

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

opieka medyczna
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
• 3 całodzienne bilety na kąpielisko basen 

plażowy
• składkę na TFG

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

W CENIE:
• 8 noclegów u rodzin maltańskich
• 3 posiłki dziennie (śniadanie,  lunch, kolacja)
• przelot na trasie Warszawa - Malta - Warszawa
• limit bagażu: główny 20 kg, podręczny 7 kg
• opieka kadry pedagogicznej, opieka med.
• ubezpieczenie NNW, KL i bagaż
• realizacja programu wg opisu

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 190 € płatnej u kie-

rownika obozu za: 16 lekcji języka ang., test 
kwalifikacyjny, materiały do nauki, certyfikat 
ukończenia kursu, transfer z lotniska na Mal-
cie (w dniu przylotu i wylotu), koszt wstępów 
i realizacji programu zwiedzania. 

• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: ok. 20 €
• koszt wejścia do Katedry św Jana w Vallett-

cie 8 € (program A)
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• dopłata za specjalną dietę uczestnika 200 zł

8 nocy

8 nocy

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży
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wiek: 13-18 lat  LONDYN - obóz językowy  ANGLIA

W CENIE:
• zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań,  

6 packed lunch, 6 obiadokolacji)
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• opieka kierownika - pilota i wychowawców
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• ćwiczenia i konwersacje w języku angiel-

skim w postaci gier i zabaw w terenie 
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń  

w języku angielskim
• składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• kosztu wstępów i realizacji programu (płat-

ne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 
wg roczników): 
- 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 
2003, 
- 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 
2003 i wcześniej.

• 120 PLN - dopłata za specjalną dietę uczest-
nika (wegańską, bezglutenową, bezlakto-
zową)

• dopłaty za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski

ZAKWATEROWANIE: 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panują-
cych w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-5 osobowych, możliwe łóżka 
piętrowe. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują posiłki.
PROGRAM JĘZYKOWY:
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w formie „project in En-
glish”, zdobywając informacje podczas zwiedzania oraz wykonując ciekawe 
zadania. Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka an-
gielskiego w stopniu podstawowym. 

W PROGRAMIE:
1 dzień: zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holan-
dię, Belgię do Francji.
2 dzień: przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
DOVER – białe wapienne klify. LONDYN/GREENWICH – słynny park przez który przebiega Południk „0”, widok na 
Londyn ze wzgórza Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark. Przejazd kolejką DLR pod Tower of 
London, Doki Św. Katarzyny, Tower Bridge.
3 dzień: ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – London Eye, spacer obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 10 Downing Street. Spacer parkiem Św. Jakuba pod Pałac Buckingham. Zwiedza-
nie Muzeum Victorii i Alberta z przewodnikiem anglojęzycznym.
4 dzień: ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Leadenhall Market – miejsce znane z filmu o Harrym 
Potterze, Muzeum Londynu, spacer obok Katedry Św. Pawła, przez Millenium Bridge, Tate Modern (dzień realizo-
wany w każdym turnusie poza 10).
5 dzień: ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Galeria Na-
rodowa z przewodnikiem anglojęzycznym, Plac Trafalgar, Plac Leicester, 
spacer po Covent Garden, Soho i China Town, Picadilly Circus.
6 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – przejazd 
przez dzielnice Knightbridge i South Kensington, do wyboru: Muzeum 
Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, przejście obok Royal Albert Hall, 
spacer obok fontanny księżnej Diany, Hyde Park,  Łuk Marmurowy.
7 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Fi-
gur Woskowych Madame Tussaud’s, spacer po Regent’s Park, Oxford Street, 
Muzeum Brytyjskie.
8 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Teatr Szek-
spirowski The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po 
Tamizie w kierunku Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 dzień: Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z roz-
kładem jazdy.

LONDYN. Obóz językowy dla osób, które 
chcą rozwinąć umiejętności językowe i po-
znać główne atrakcje #Mustsee Londynu. 
Miejsca znane z filmów i teledysków, świa-
towej klasy muzea, królewskie parki i dziel-
nice w których bije serce miasta. Klasyka 
w najlepszym wydaniu! 

od 1790 zł

TERMINY: CENA:
JA 1 22. 06. - 30. 06. 1940 zł
JA 2 29. 06. - 07. 07. 2110 zł
JA 3 06. 07. - 14. 07. 2110 zł
JA 4 13. 07. - 21. 07. 2110 zł
JA 5 20. 07. - 28. 07. 2060 zł
JA 6 27. 07. - 04. 08. 2060 zł
JA 7 03. 08. - 11. 08. 2060 zł
JA 8 10. 08. - 18. 08. 2060 zł
JA 9 17. 08. - 25. 08. 1940 zł

JA 10* 24. 08. - 31. 08. 1790 zł

Będzie pamiątka!

W muzeum

6 nocy

* Turnus skrócony - bez 4 dnia programu.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „CIK” leży około 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje 
wyspy. Zakwaterowanie w pok. 2-3 os. lub apartamentach 4-5 os. z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe). 

od 1400 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, lunch, 
zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-8/10 dzień: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyj-
ne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych. Odwiedzicie też słynna plażę Zrce 
nazywaną CHORWACKĄ IBIZĄ, 
gdzie będzie możliwość zabawy 
w najlepszych plażowych klu-
bach w Chorwacji: Aquarius Zrce 
Beach, Papaya Club, Kalypso 
Zrce, Euphoria Club.
9/11 dzień: śniadanie, wykwa-
terowanie, pobranie suchego 
prowiantu, Wyjazd po południu 
w drogę powrotną.
10/12 dzień: przejazd przez 
Czechy lub Słowację, przyjazd 
do Polski.
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CHORWACJA  PAG  obóz młodzieżowy 12-18 lat

CHORWACJA MAKARSKA obóz młodzieżowy 12-18 lat

CHORWACKA IBIZA!

TERMINY: CENA:

CHM 1 27. 06. - 08. 07. 1750 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

W CENIE:
• 7/9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie 
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• taksa klimatyczna
• opieka pedagogiczna, opieka pilota i rezy-

denta w języku polskim, kierownika obozu
• miejscowa opieka medyczna
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW 

i bagaż
• realizacja programu obozu
• wyjazd na plażę Zrce

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 15 €
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• wycieczek fakultatywnych
• składki na TFG 10 zł
• biletów wstępu do klubów ok 40-80 kun

7/9 nocy

9 nocy

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

od 1750 zł

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

11 dzień: wykwaterowanie. Czas 
wolny - ostatni spacer nad Adria-
tykiem, czas na zakupy pamiątek 
i pożegnanie z Chorwacją. Obiad. 
Wyjazd powrotny do Polski. Przejazd 
przez Chorwację, Węgry, Słowację.
12 dzień: przyjazd do Polski.

W CENIE:
• 9 noclegów
• wyżywienie 3 x dz., woda do posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

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

• przejazd autokarem
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• program pobytu
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 20€
• taksy klimatycznej 20€
• wycieczek fakultatywnych
• biletów wstępu do zwiedzanych  

obiektów
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

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

300 m 16+

16+

Makarska - najlepsza miejscówka w Chorwacji !

450 m

Ibiza Zrce

Przy łączeniu turnusów rabat w wysokości 300 zł

TERMINY: IL. 
NOCL. CENA:

CP 1 22. 06. – 01. 07. 9 1460 zł 
CP 2 29. 06. – 10. 07. 9 1690 zł 
CP 3 08. 07. – 19. 07. 9 1690 zł 
CP 4 17. 07. – 28. 07. 9 1690 zł 
CP 5 26. 07. – 04. 08. 7 1450 zł 
CP 6 02. 08. – 11. 08. 7 1450 zł 
CP 7 09. 08. – 18. 08. 7 1450 zł 
CP 8 16. 08. – 25. 08. 7 1450 zł 
CP 9 23. 08. – 01. 09. 7 1400 zł 

obóz młodzież. 12-18 lat  NEUM   CHORWACJA - BOŚNIA

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem



Kompleks hot. Herceg

Na fali !
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Riwiera Makarska  DRVENIK  CHORWACJAobóz młodzież.  
12-18 lat

W CENIE:
• 9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem 
• opieka kadry pedagogicznej, opieka pilota 

i rezydenta, miejscowa opieka medyczna
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż
• realizacja programu m.in Wodna Przygoda 

(dla chętnych)
• w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru 

CENA NIE ZAWIERA:
•  zwrotnej kaucji 15 €
• obowiązkowej opłaty klimatycznej 10 €
• opłaty za korzystanie z przewodnika miej-

skiego w Trogirze 5 €
• napoi do posiłków
• wycieczek fakultatywnych
• składki na TFG 10 zł
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

DRVENIK - to znaczy Dalmacja, czyli gorący wypoczynek, 
niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania wolnego 
czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera Makarska, na której 
leży Drvenik, to modny europejski region z krystalicznie czystym morzem, 
zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej maje-
statyczne góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza.

ZAKWATEROWANIE: 
KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** - przeznaczony jest specjalnie do 
wypoczynku młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położo-
nych 200 m od morza. Pokoje są 2-5 os., w większości z balkonami lub dostę-
pem do tarasu i widokiem na morze! Do dyspozycji jest boisko sportowe do 
piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz przestronna 
sala świetlicowa.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godz. południowych, obiad, zakwaterowanie. 
3-10 dzień: program pobytu – realizacja programu Wodna Przygoda (dla 
chętnych – szczegóły na www.indexpolska.com.pl), plażowanie, zajęcia 
sportowe, gry i konkursy, zabawy integracyjne, imprezy tematyczne, wy-
cieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. W drodze powrotnej wycieczka do 
Trogiru. Wyjazd w kierunku kraju. 
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację, przyjazd do Polski.

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

TERMINY: CENA:

CHD 1 06. 07. - 17. 07. 1750 zł

CHD 2 15. 07. - 26. 07. 1750 zł

CHD 3 24. 07. - 04. 08. 1750 zł

9 nocy

W CENIE:
• 9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie 
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• opieka wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej
• ubezpieczenie KL i NNW
• realizacja programu
• wycieczka do wpisanego na listę UNESCO 

Dubrownika
• w drodze powrotnej zwiedzanie Splitu

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 10 €
• 20 € - przewodnik miejski w Dubrowniku 

i opłata klimatyczna
• wycieczek fakultatywnych: Korczula,  

Medjugorje, Rejs statkiem po morzu
• składki na TFG 10 zł
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

NEUM - jedyne miasto położone na południowym zachodzie 
Bośni i Hercegowiny z dostępem do Morza Adriatyckiego. Mia-
sto położone jest na kilkukilometrowym odcinku wybrzeża dal-
matyńskiego pomiędzy chorwackimi miejscowościami. Neum 
ma bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i stanowi bazę 
wypadową do Dubrownika, Mostaru czy Medjugorje.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Stella *** położony ok 500 m od plaży. Posiada pokoje 2-5 os. 
z łazienkami i klimatyzacją. Do dyspozycji jest ogród z restauracją, 
zaplecze rekreacyjne: sala gier i sala ze stołami do ping-ponga. Hotel 
posiada zewnętrzny basen.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych, obiad, zakwaterowanie, 
aklimatyzacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu możliwość korzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych. Wyjazd do Dubrownika - zwiedzanie Sta-
rówki z przewodnikiem miejskim.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Splitu - zwiedzanie Sta-
rówki. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd.
12 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych. 

TERMINY: CENA:

CB 1 27. 06. - 08. 07. 1750 zł

CB 2 06. 07. - 17. 07. 1750 zł

CB 3 15. 07. - 26. 07. 1750 zł

CB 4 24. 07. - 04. 08. 1750 zł

CB 5 02. 08. - 13. 08. 1750 zł

obóz młodzież. 12-18 lat  NEUM   CHORWACJA - BOŚNIA

 1750 zł
500 m

9 nocy

 1750 zł200 m

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl
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WŁOCHY  RIMINI  kolonia i obóz 10-18 lat

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel STRADIOT*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella 100 m od morza i niedaleko deptaka. Do dyspozycji po-
koje 3, 4 os. (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV.  W hotelu jest basen, recepcja, klimatyzowany 
hol, restauracja, winda,  patio oraz Wi-fi. Istnieje możliwość dokupienia klimatyzacji w pokoju w cenie 1€ za dzień 
(za osobę).

RIMINI - to jeden z najpopularniejszych, 
włoskich kurortów nad Adriatykiem. W jego 
pobliżu leżą też największe włoskie Parki 
Rozrywki Mirabilandia i Aquafun. Miejsco-
wość w dzień tętni życiem na piaszczystych 
plażach, a nocą nie zasypia.

od 1690 zł
SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, nocny przejazd. Przyjazd do 
Rimini ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, lunch.
2-9 dzień - realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe, zabawy 
integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; pla-
żowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodat-
kowo płatne).
10 dzień - wykwaterowanie po śniadaniu, przejazd do MIRABILANDII, za-
bawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd.
11 dzień - przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

STREFA IMPREZOWA:
UWAGA - WSTĘPY DO DYSKOTEK OD 16 LAT! 
CARNABY CLUB  - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy 
– THE CAVE – w klimacie hip hopu i rapu, drugi poziom – THE 
DANCE AREA – dla fanów elektro i hause oraz trzeci poziom DI-
SCO PUB – szalone lata 60’ 70’ 90’. Wstęp ok. 10 €/wejście.
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.
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.

W CENIE:
• 8 noclegów w hotelu Stradiot
• wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu 

(kuchnia włoska), woda do posiłków,
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczanie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż
• realizacja programu
• serwis plażowy na plaży
• możliwość korzystania z basenu w hotelu 
• wycieczka do centrum Rimini 
• wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych  
(razem 40 €)

• wycieczek fakultatywnych
• klimatyzacji w pokoju 1€/dzień/os.
• dodatkowych napoi do obiadokolacji
• biletów wstępu do dyskotek
• opłaty na TFG 10 zł
• świadczeń nie wymienionych w ofercie WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

AQUAFAN (wycieczka całodniowa)- niezapomniane wodne szaleństwo w największym wodnym parku Europy! - Cena: 25€
RZYM (wycieczka całodniowa) - Wieczne Miasto to coś, co każdy zobaczyć powinien!  Cena: 60€
FLORENCJA Z PIZĄ (wycieczka całodniowa) -  Cena: 55€
WENECJA (wycieczka całodniowa)- jej piękno to przede wszystkim niezwykłe położenie - Cena: 55€
SAN MARINO (wycieczka całodniowa) - średniowieczne miasto położone na wzgórzach. Cena: 20€

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

Hit Wakacji !

8 nocy

16+ 100 m

    Serwis 
plażowy 
 w cenie !!!
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obóz młodzieżowy 14-18 lat  RIMINI  WŁOCHY

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel CONSUL*** - położony jest w dzielnicy Bellariva, około 3 km od historycznego centrum Rimini. Plaża pu-
bliczna około 150 m od hotelu, serwis na plaży dodatkowo płatny (ok. 3 EUR/os.). Zakwaterowanie w pokoje 
3-,4-,5-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami (prysznic, WC), klimatyzacją i Wi-Fi w cenie, balkonem, TV. 
Do dyspozycji uczestników: recepcja, klimatyzowana jadalnia, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie, pobliski basen.

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

od 1690 złSKRÓCONY HARMONOGRAM 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 (siatków-
ka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okoli-
cy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne). A to wszystko 
w mega rozluźnionej atmosferze i z ekstra kadrą!
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, obiad, po 
obiedzie przejazd do MIRABILANDII (dopłata za bilet wstępu i taksę kli-
matyczną - 40 euro), zabawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd w 
kierunku kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we własnym 
zakresie) przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

STREFA IMPREZOWA:
UWAGA - WSTĘPY DO DYSKOTEK OD 16 LAT! 
CARNABY CLUB – Wstęp ok. 10 €/wejście,
ALTROMONDO STUDIOS – Wstęp ok. 15 €/wejście,
BAIA IMPERIALE – Wstęp ok. 20-30 €/wejście.

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

woda do posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

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

bagaż
• realizacja programu
• wizyta w Parku Rozrywki  MIRABILANDIA 

(podczas powrotu)
• wycieczka do centrum Rimini

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych (razem  
40 €)

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• wycieczek fakultatywnych
• dodatkowych napoi (poza wodą) do obia-

dokolacji
• biletów wstępu do dyskotek
• opłaty na Fundusz Gwarancyjny 10 zł

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

TERMINY: CENA:

WR 1 25. 06. - 05. 07. 1690 zł

WR 2 03. 07. - 13. 07. 1740 zł

WR 3 11. 07. - 21. 07. 1740 zł

WR 4 19. 07. - 29. 07. 1740 zł

WR 5 27. 07. - 06. 08. 1740 zł

WR 6 04. 08. - 14. 08. 1740 zł

WR 7 12. 08. - 22. 08. 1690 zł

Mirabilandia !
Hotel Consul

8 nocy

16+150 m

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



Mirabilandia

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, nocny przejazd przez Czechy i Austrię.
2-7 dzień: przyjazd do Rimini ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, lunch. Aklimatyzacja.
2-8 dzień: realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe, zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dys-
koteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo 
płatne). 
8 dzień: śniadanie. Wyjazd w kierunku Toskanii. Przyjazd do Florencjii. 
Zwiedzanie stolicy Toskanii i kolebki renesansu. Zwiedzanie Piazza del Du-
omo, Katedra Santa Maria del Fiore, Piazza Signoria, Palaco Vecchio, most 
złotników Ponte Vecchio. Przejazd w okolice Pizy, Obiadokolacja. Nocleg.
9 dzień: śniadanie. Przyjazd do Pizy. Zwiedzanie Placu Cudów z krzywą 
wieżą. Przejazd do Sieny Spacer po rynku w kształcie muszli, zwiedzanie 
Starego Miasta, Katedra. Krajobrazy Toskanii. Powrót na nocleg. Obiado-
kolacja.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do MIRABILANDII, zabawa 
do późnych godzin wieczornych, wyjazd w kierunku kraju.
11 dzień: przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

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

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Consul*** - Położony jest w dzielnicy Bellariva, około 3 km od historycznego centrum Rimini. Plaża publicz-
na około 150 m od hotelu, serwis na plaży dodatkowo płatny (ok. 3€/os.). Zakwaterowanie w pokoje 3-,4-,5-osobo-
we (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami (prysznic, WC), klimatyzacją i Wi-Fi w cenie, balkonem, TV. Do dyspozycji 
uczestników: recepcja, klimatyzowana jadalnia, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie.

od 2099 zł

od 1790 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii - całodzienna zabawa. Wieczorem wy-
jazd w dalszą podróż.
3 dzień: przyjazd na Sycylię w godz. przedpołudniowych, obiad, zakwa-
terowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu - wycieczki do Syrakuz, Katanii, 
Taorminy, na Etnę. Gry i zawody sportowe, zabawy integracyjne i ani-
macje, konkursy, dyskoteki, plażowanie i zwiedzanie okolicy.
10 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego pro-
wiantu, wyjazd z ośrodka w godzinach porannych. Przyjazd do Pompei 
- zwiedzanie ruin starożytnego miasta. Przejazd na nocleg w okolice 
Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem 
- Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Panteon, Fontan-
na di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godz. 
wieczornych wyjazd do Polski.
12 dzień: przejazd do Polski.

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

śniadaniem i obiadokolacją
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie + woda
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem wg rozkładu
• opieka pedagogiczna, opieka rezydenta 

i pilota w j. polskim, kierownika obozu
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW bagaż
• realizacja programu 
• wycieczki do:  Mirabilandii,  Syrakuz, Taor-

miny, Katanii, na Etnę, zwiedzanie Pompei 
i Rzymu

• składka na TFG
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 60 € obejmującej 

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

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• napoi do obiadokolacji 

W CENIE:
• 6 noclegów w hotelu Consul
• 2 noclegi w Hotelu **/*** w Toskanii ze 

śniadaniami i obiadokolacją
• wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia włoska), 

woda do posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka wychowawców i kierownika,  

ratownika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• wizyta w Parku Rozrywki  MIRABILANDIA 

(podczas powrotu)
• realizacja programu, wycieczki do Floren-

cji, Pizy, Sieny, i do centrum Rimini
• składka na TFG 10 zł
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych (50€)
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• wycieczek fakultatywnych
• dodatkowych napoi (poza wodą)  

do obiadokolacji
• biletów wstępu do dyskotek
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SYCYLIA  GIARDINI NAXOS    obóz młodzieżowy 12-18 lat

WŁOCHY  RIMINI, TOSKANIA  obóz młodzieżowy 12-18 lat

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem

obóz młodzież. 14-19 lat  TOR SAN LORENZO - ARDEA   WŁOCHY

TERMINY: CENA:

SC 1 29. 06. - 10. 07. 2099 zł

SC 2 06. 07. - 17. 07. 2159 zł

SC 3 13. 07. - 24. 07. 2159 zł

8 nocy

8 nocy

16+150 m

TERMINY: CENA:

WRT 1 25. 06. - 05. 07. 1790 zł

WRT 2 03. 07. - 13. 07. 1890 zł

WRT 3 11. 07. - 21. 07. 1890 zł

WRT 4 19. 07. - 29. 07. 1890 zł

WRT 5 27. 07. - 06. 08. 1890 zł

WRT 6 04. 08. - 14. 08. 1890 zł

WRT 7 12. 08. - 22. 08. 1790 zł
Strefa Imprezowa – patrz str 22
Wycieczki fakultatywne – patrz str 23

750 m



SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię 
do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Baia Domizia. Zakwaterowanie w Park Hotelu 
Baia Domizia**** obiad. Zapoznanie się z okolicą. Spotkanie z re-
zydentem. Kolacja.
3-9 dzień: realizacja programu pobytu. Plażowanie, gry i zabawy, za-
bawy integracyjne i animacyjne. Wycieczki fakultatywne oraz programowe: całodzienna 
wycieczka do Neapolu i Pompei. Wejście pod Wezuwiusz. Całodzienny wyjazd do Aquaparku.
10 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem: 
Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Panteon, Fontanna 
di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Polski.
11 dzień: przejazd do Polski.

Zwiedzanie Pompei!

Mirabilandia

W CENIE:
• 8 noclegów w wiosce turystycznej Park 

Hotel Baia Domizia ***/****
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie 

bufetu
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• transport autokarem
• opieka pedagogiczna, opieka rezydenta 

i pilota w języku polskim, kierownika obozu
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż 
• realizacja programu 
• wycieczki do:  Neapolu, Rzymu, Pompeje 
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 40€ obejmującej: 

bilet wstępu do Aquaparku,  taksę klima-
tyczną, bilety do zwiedzanych obiektów, 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 
przewodnika w Pompejach

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• napoi do obiadokolacji

W CENIE:
• 7 noclegów
• wyżywienie 3 posiłki dziennie
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej
• opłata za bagaż rejestrowany do 10 kg oraz 

bagaż podręczny
• opłaty lotniskowe 
• opłata za transfer lotnisko - hotel - lotnisko
• opieka kadry pedagogicznej, ratownika, 

włoska opieka medyczna
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż 
• zwiedzanie Rzymu z lokalnym przewod-

nikiem
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• taksy turystycznej 3/5 €/pobyt dla osób 

powyżej 18 r.ż.
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• wycieczek fakultatywnych
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obóz 12-18 lat   Baia Domizia, Rzym, Neapol   WŁOCHY

 1950 złZAKWATEROWANIE: 
Park Hotel Baia Domizia ***/**** - znajduje się w nadmorskim ku-
rorcie Baia Domizia, 200 m od hotelu znajdują się piękne plaże oraz 
czyste morze. Na terenie obiektu znajduje się restauracja, recepcja, 2 
baseny, boisko, kort tenisowy, sala rozrywkowa, pokój gier. Młodzież 
zakwaterowana jest w pokojach 3,4 os. z klimatyzacją, w każdym po-
koju łazienka, TV. Na terenie obiektu dostęp do Wi-Fi. 

ZAKWATEROWANIE: 
ONDA CAMPING VILLAGE **** wakacyjna wioska turystyczna położna w odle-
głości 300 m od plaży. Zakwaterowanie uczestników w 4-os. klimatyzowanych 
apartamentach z łazienką, aneksem kuchennym oraz werandą (stolik z krzesła-
mi). Na terenie obiektu do dyspozycji: dwa baseny odkryte (konieczne czepki 
kąpielowe), boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki, plac do gry 
w bule, całodobowa recepcja, restauracja / pizzeria, bar, pool bar, supermarket, 
pralnia (dodatkowo płatna). W ciągu dnia i wieczorami animacje: aqua-aerobic, 
zawody sportowe, wieczorne dyskoteki i pokazy.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Odpra-
wa bagażowo-paszportowa. Planowany wylot samolotu do Rzymu-Ciampi-
no o godz. 15:50. Transfer do ONDA CAMPING VILLAGE 4* w miejscowości 
Tor San Lorenzo - Ardea, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek obiadokolacja.
2-7 dzień: pobyt w Tor San Lorenzo - Ardea. Realizacja programu, m.in.: pie-
sze wycieczki po okolicy, plażowanie, kąpiele w morzu, korzystanie z basenów na terenie kom-
pleksu, konkursy, zajęcia sportowe, animacje, wieczorne dyskoteki i pokazy.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z apartamentów. Przejazd do RZYMU, 
spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie miasta (bez wnętrz, czas 
zwiedzania ok. 5h). Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. 
Planowany wylot z Rzymu-Ciampino o godz. 18:30.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Wyspa Capri - Rejs na ulubioną wyspę rzymskich cesarzy,  - cena 65 €

TERMINY: CENA:

WŁN 1 29. 06. - 09. 07. 1950 zł

WŁN 2 06. 07. - 16. 07. 1950 zł

WŁN 3 13. 07. - 23. 07. 1950 zł

WŁN 4 20. 07. - 30. 07. 1950 zł

TERMINY: CENA*:

WSL 1 21. 07. - 28. 07. 2295 zł

WSL 2 28. 07. - 04. 08. 2295 zł

8 nocy

obóz młodzież. 14-19 lat  TOR SAN LORENZO - ARDEA   WŁOCHY

 2295 zł

Zwiedzanie Rzymu!

200 m

300 m

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
ZOOMARINE – połączenie lunaparku, cyrku wodnego, akwarium, delfinarium i aquaparku. - cena ok. 50 €
RAINBOW MAGICLAND – park rozrywki w okolicach Rzymu - cena ok. 65 €
Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach.

* Cena z Katowic

7 nocy

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl
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HISZPANIA  LLORET DE MAR obóz młodzieżowy 11-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL SAMBA *** - jeden z najlepszych młodzieżowych hoteli w Lloret de Mar położony ok. 700 m od centrum 
i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami i klimatyzacją. 
W hotelu znajduje się duży basen - leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, sala TV, stół 
do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłatnie - sejf, automaty do gier, bilard, sala do gier. Na terenie 
obiektu prowadzone są animacje. 
Hotel CARIBE *** - położony od plaży ok. 250 m w miejscowości Lloret 
de Mar. Hotel specjalizujący się w przyjmowaniu grup młodzieżowych 
z całego świata. Na terenie obiektu znajduje się basen, bar tarasowy, 
pokój gier, sale telewizyjne, 2 bary, restauracja ze szwedzkim stołem. 
Pokoje 3, 4, 5 osobowe z klimatyzacją i łazienkami.

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

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

od 2199 zł
W CENIE:
• 9 noclegów
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, woda do 

posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, 

opiekę pilota i rezydenta w języku polskim,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż
• program wg opisu

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych
• taksy klimatycznej i opłaty lokalne - 20 €
• zwrotnej kaucji 20 €
• wstępów na profesjonalne dyskoteki 
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składkę na TFG 10 zł

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy, przejazd przez Niemcy, Francję.
2-10 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, za-
kwaterowanie; pierwsze świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczyn-
kowy w Lloret de Mar (10 dni/ 9 nocy); plażowanie, gry i konkursy spor-
towe, zabawy integracyjne, dyskoteki w klubach, imprezy tematyczne, 
wyjazdy na wycieczki fakultatywne.
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, obiad, wyjazd w godzinach wie-
czornych w kierunku Niemiec.
12 dzień - przyjazd do Polski w godzinach wieczornych/nocnych.

STREFA IMPREZOWA:
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 r. ż. 

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, Afro-
jack! Jeśli nie byliście w tym miejscu tzn. że w ogóle nie byliście w Lloret!
ST’TROP DISCO - to 3 piętrowy klub umiejscowiony w samym sercu Llo-
ret de Mar o powierzchni prawie 1500 m2!
PRIVE DE MAGIC - niezwykle popularny klub z 3 oddzielonymi od siebie 
salami, co sprawia, że możecie bawić się przy tym gatunku muzyki, który 
najbardziej Wam odpowiada.
COLOSSOS - dyskoteka z 3 salami tanecznymi, pokazami laserów i słyn-
nymi imprezami w pianie. To tam zobaczysz sztuczne ognie, a to wszyst-
ko przy muzyce słynnych DJ-ów m. in. Tiesto, czy Rogera Sanchez-a.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Tossa de Mar -  20 €  (dzieci do lat 12 – 15 €)
Barcelona - 45 € CAMP NOU TOUR – płatne 
dodatkowo 
Sanddance – 30 €
Port Aventura - 65 € (dzieci do lat 12 – 53 €) 
Nurkowanie z akwalungiem - 30 €
Marineland  - 27 € (dzieci od 5 do 10 lat – 20 €) 
Water World – 30 € (dzieci od 0,80 do 1.20 metra – 
18 €, niższe gratis) 

9 nocy

16+

Kolorowe orzeźwienie!

Dyskoteka

TERMINY: H. SAMBA: H. CARIBE:
HP 1 30. 06. - 11. 07. --- 2199 zł
HP 2 09. 07. - 20. 07. --- 2199 zł
HP 3 18. 07. - 29. 07. 2299 zł 2199 zł
HP 4 27. 07. - 07. 08. 2299 zł 2199 zł

250-350 
m

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży



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

od 2199 zł
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  PARYŻ +  LLORET DE MAR  HISZPANIA

TERMINY: CENA 

HL 1 01. 07. - 11. 07. 2745 zł
HL 2 22. 07. - 01. 08. 2745 zł

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

obóz młodzież.  
13-18 lat

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL SAMBA *** - jeden z najlepszych młodzieżowych hoteli w Lloret de Mar położony ok. 700 m od centrum 
Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Niedaleko od najczęściej odwiedzanych dyskotek. Do dyspozycji uczestników 
pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami i klimatyzacją. W hotelu znajduje się duży basen - leżaki i parasole 
przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłatnie - 
sejf, automaty do gier, bilard, sala do gier.
Hotel CARIBE *** - położony od plaży ok. 250 m w miejscowości Lloret de Mar. Hotel specjalizujący się w przyjmo-
waniu grup młodzieżowych z całego świata. Na terenie obiektu znajduje się basen, bar tarasowy, pokój gier, sale 
telewizyjne, 2 bary, restauracja ze szwedzkim stołem. Pokoje 3, 4, 5 osobowe z klimatyzacją i łazienkami.

SKRÓCONY HARMONOGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, zwiedzanie centrum historycznego Paryża. Przejazd do hotelu, 
nocleg. OPCJA ZAMIANY ZWIEDZANIA PARYŻA na całodzienną zabawę w EURODISNEYLAND (+50€). 
3 dzień: śniadanie, drugi dzień zwiedzania Paryża - Wieża Eiffela, dla chętnych rejs po Sekwanie. Przejazd do La 
Défense. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Hiszpani. 
4 dzień: przyjazd do Lloret de Mar w godz przedpołudniowych, zakwaterowanie.
5-10 dzień: pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). 
W programie - plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki w klubach, imprezy tematyczne.
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Nocny 
przejazd.
12 dzień: powrót do Polski w godzinach wieczornych.
STREFA IMPREZOWA: Patrz strona 26
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Patrz strona 26

W CENIE:
• transport autokarem,
• 7 noclegów w Lloret De Mar
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Paryża ze 

śniadaniem i obiadokolacją
• w Hiszpanii wyżywienie 3 razy dziennie, 

woda w cenie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• opieka wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, opieka pilota i rezydenta, 
• miejscowa opieka medyczna,
• realizacja programu obozu
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż 
• w drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża 

i opcjonalnie EURODISNEYLANDU.

CENA NIE ZAWIERA:
• opłaty opcjonalnej dla osób chętnych 

do Eurodisneylandu (ok. 50 € bilet wstępu)
• wycieczek fakultatywnych
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

i dyskotek
• opłat lokalnych, transportu metrem  

w Paryżu oraz taksy klimatycznej (ok. 25 €)
• zwrotnej kaucji 20 € 

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

16+

8 nocy

 2745 zł

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

10 nocy

W CENIE:
• 10 noclegów
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (kuchnia 

hiszpańska), woda do posiłków
• suchy prowiant na drogę
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej
• transfer lotnisko - hotel - lotnisko
• opłata za bagaż rejestrowany do 20 kg
• opieka kadry pedagogicznej, ratownika
• hiszpańska opieka medyczna
• ubezpieczanie KL, NNW i bagaż
• program wg opisu
• składka na TFG

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

nych obiektów
• dodatkowych napoi
• transferów z innych miast do Krakowa
• świadczeń nie wymienionych w ofercieUwaga: Cena z Krakowa.

Osoby powyżej 16-tego r.ż. zobowiązane są
do zapłaty taksy turystycznej.

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

16+

TERMINY: H. SAMBA: H. CARIBE:
HP 1 27. 06. - 08. 07. --- 2199 zł
HP 2 04. 07. - 15. 07. --- 2199 zł
HP 3 11. 07. - 22. 07. 2299 zł 2199 zł
HP 4 18. 07. - 29. 08. 2299 zł 2199 zł

250-350 
m

250-350 
m

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



ZAKWATEROWANIE: 
LEPTOKARIA - Hotel Galaxy położony w odległości 100 m od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 
3 - 4 os. z łazienkami, TV, balkonami (klimatyzacja w pokojach w cenie 5 €/pokój za dzień). W hotelu znajduje się 
restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz basen do dyspozycji gości.
NEI PORI - Hotel Platon położony jest w centrum Nei Pori w odległości 150 m od morza. Posiada pokoje 2, 3, 4 os. 
z pełnym węzłem sanitarnym, 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.
KOKINO NERO - Rodzinne pensjonaty JANA, MEMORIS, TRIKALA oddalone od morza do ok. 400 m, znajdują 
się w niezwykle urokliwym otoczeniu drzew, kwiatów i winorośli. Obiekt składa się z 2, 3 os. pokoi, wyposażonych 
w łazienki z węzłem sanitarnym - WC + umywalka z prysznicem (z reguły łazienki są bez brodzika), aneksu kuchen-
nego wyposażonego w lodówkę, kuchenkę (klimatyzacja w pokojach w cenie ok. 10 €/os. za cały pobyt).

RIWIERA OLIMPIJSKA – słynąca z dużych 
piaszczystych plaż, pełna hoteli, restaura-
cji, tawern. Rozciąga się u stóp mitycznej 
góry Olimp. Idealne położenie umożliwia 
organizowanie wspaniałych wycieczek do 
Salonik oraz do bajecznych klasztorów w 
Meteorach, czy też wycieczka do stolicy 
Grecji – Aten. Położenie oraz pogoda  spra-
wiają, że miejsce to jest idealne na letni 
wypoczynek.

od 1430 zł SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Wie-
czorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 
5 €). Nocny przejazd.
2 dzień: przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne 
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących poby-
tu. Obiedokolacja, nocleg.
3-9/10 dzień: program pobytu - plażowanie, kąpiele w morzu, gry i za-
bawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, zajęcia terenowe nad 
brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki 
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
10/11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczo-
nym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch, 
późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowian-
tu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd.
11/12 dzień: dalsza podróż przez Słowację. Przerwa na ciepły posiłek (płat-
ny we własnym zakresie). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

W CENIE:
• 8 lub 9 noclegów (w zależności od wybra-

nego turnusu) 
• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka, woda 

do posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem
• wykwalifikowana opieka pedagogiczna, 

opieka pilota i rezydenta w języku pol-
skim, kierownika obozu, grecka opieka 
medyczna

• ubezpieczenie Signal Iduna
• realizację programu pobytu,

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 10€ 
• opłaty klimatycznej 15€
• opłaty za korzystanie z klimatyzacji  

w pokojach
• składki na TFG 10 zł
• wycieczek fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
ATENY - 45 €/os.
METEORA - 30 €/os.
OLIMP - 25 €/os.
SALONIKI - 25 €/os.
WIECZÓR GRECKI - 25 €/os. 
SKIATHOS - 40 €/os.
REJS PIRACKI - 30 €/os. 
DELFY - 40 €/os.
UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu 
legitymacji wchodzą na Akropol gratis.
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TERMINY 8/9 noclegów: Leptokaria Nei Pori Kokino Nero
GR 1 22. 06. - 02. 07. 1490 zł --- 1430 zł
GR 2 30. 06. - 11. 07. 1590 zł 1650 zł 1530 zł
GR 3 09. 07. - 20. 07. 1660 zł 1650 zł 1590 zł
GR 4 18. 07. - 29. 07. 1660 zł 1650 zł 1590 zł
GR 5 27. 07. - 07. 08. 1620 zł 1650 zł 1550 zł
GR 6 05. 08. - 16. 08. 1620 zł 1690 zł 1550 zł
GR 7 14. 08. - 25. 08. 1550 zł 1530 zł 1550 zł

GRECJA  Leptokaria / Nei Pori / Kokino Nero  obóz 12-18 lat 8/9 nocy

Hotel PLATON !!!

GR1 - turnus skrócony o 1 dzień.

100-400 
m 16+

HIT !!!

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem



K

 1990 zł

od 2390 zł
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obóz młodzieżowy 12-18 lat  Attyka - PELOPONEZ  GRECJA

obóz młodzieżowy 13-19 lat  samolotem - ATTYKA   GRECJA

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

WYLOT/POWRÓT: WARSZAWA KRAKÓW ILOŚĆ NOCL.
GRA 1 04. 07. - 11. 07. 2390 zł 2390 zł 7 nocy
GRA 2 07. 07. - 18. 07. 2690 zł 2690 zł 11 nocy
GRA 3 21. 07. - 28. 07. 2390 zł 2390 zł 7 nocy

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

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

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

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: zbiórka na lotnisku. Odprawa. Wylot zgodnie z rozkładem lotów. 
Przylot do Aten. Transfer autokarowy do hotelu. Posiłek. Zakwaterowanie.
2-8/11 dzień: pobyt w Aghioi Apostoloi, realizacja programu obozu: wy-
poczynek aktywny i mniej aktywny, plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne. Możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
Zwiedzanie Aten.
8/11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatni spacer 
i zakupy, Posiłek. Przejazd do Aten. Wylot do Polski.

W CENIE:
•  7 noclegów w hotelu Delphin Hotel *** 
• wyżywienie 3 razy dziennie, woda do 

posiłków
• 2 noclegi na Riwierze Olimpijskiej ze śnia-

daniem i obiadokolacją
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• transport autokarem
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż
• realizacja programu wg opisu powyżej, 

zwiedzanie Meteorów, Aten, Delf, Koryntu i 
Salonik, pobyt w parku wodnym Waterland

 
CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych oraz 
przewodników ok 60€

• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-
ści 10€ 

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składka na TFG 10zł

9 nocy

7/11 nocy

W CENIE:
• 7 lub 11 noclegów w hotelu Dolphin  

Hotel *** 
• wyżywienie 3 razy dziennie, woda do 

posiłków
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przelot z Krakowa lub Warszawy do Aten
• transfer z lotniska  autokarem
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż
• realizacja programu 
• zwiedzanie Aten z przewodnikiem

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

taksy klimatycznej, opłat lokalnych oraz 
przewodników ok 20 €

• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 €
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty na TFG 15 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Korynt – cena 30 €
Meteory – cena  40 €

W CENIE WYCIECZKI:  

Meteory, Ateny, Delfy, 

Korynt, Saloniki,  

Park Wodny Waterland!

Wycieczka do Aten

300 m

300 m

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl
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BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI  obóz młodzieżowy • 12-18 lat
z ALL INCLUSIVE LIGHT

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Zdravets **** Hotel dogodnie usytuowany, z dobrą obsługą. Położony w centrum Złotych Piasków, w do-
brze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, bar 
przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki przy basenie (ilość ograniczona), restaurację, lobby bar, salę konferencyj-
ną, recepcję z możliwością wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, bilard, gry internetowe, tenis stołowy, fitness, 
saunę, Wi-Fi – bezpłatny w holu koło recepcji, w pokojach - płatny. Zakwaterowanie w pokojach 4 – os z TV-SAT, 
lodówką/minibarkiem, klimatyzacją, łazienką z suszarką. Większość pokoi posiada balkon.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Dana Palace *** jest położony ok. 450 m od piaszczystej plaży. Pokoje 4-, 5-os. oraz apartamenty 6-os. 
(2 pokoje połączone drzwiami, łazienka i WC oddzielnie, apartamenty z widokiem na morze/basen). Wszystkie 
pokoje z pojedynczymi łóżkami, łazienką. W pokoju szafki nocne, szafa, 
TV, mini bar, klimatyzacja. Do dyspozycji gości jest także, basen z bezpłat-
nymi leżakami i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, scena przy 
basenie. Animacje polskojęzyczne – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia 
taneczne, karaoke, kino pod gwiazdami, pool party – 2 razy w tygodniu.

od 1490 zł

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień:  przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie orga-
nizacyjne z kierownikiem, obiadokolacja, nocleg.
3-9/10 dzień: program pobytu, to przede wszystkim dobra zabawa, czy-
li: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskote-
ki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z 
wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Warny i zwiedzanie jednego z 
większych bułgarskich miast, spacer do Monastyru Aładża.
10/11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, pa-
miątkowe zdjęcia itp. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd.
11/12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie orga-
nizacyjne z kierownikiem, obiadokolacja, nocleg.
3-9/10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po oko-
licy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do 
Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do 
Monastyru Aładża.
10/11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd.
11/12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI  

BRZ1 - turnus skrócony o 1 dzień
Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł

BDP1 - turnus skrócony o 1 dzień
Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł

W CENIE:
• 8/9 noclegów w hotelu Zdravets****
• pełne wyżywienie: All inclusive light  

w formie bufetu + lokalne napoje bezal-
koholowe

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

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż 
• realizacja programu obozu
• wycieczka do Warny, 
• wycieczka do Monastyru Aładża.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 20 € pobieranej w dniu przyjazdu
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/ os 

(wstęp od 16 lat),
• opłata klimatyczna i administracyjna 10 €
• wycieczek fakultatywnych,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
• opłatę na TFG 10 zł

TERMINY: CENA:
BRZ 1 22. 06. - 02. 07. 1490 zł
BRZ 2 30. 06. - 11. 07. 1620 zł
BRZ 3 09. 07. - 20. 07. 1680 zł
BRZ 4 18. 07. - 29. 07. 1680 zł
BRZ 5 27. 07. - 07. 08. 1680 zł
BRZ 6 05. 08. - 16. 08. 1540 zł
BRZ 7 14. 08. - 25. 08. 1580 zł

TERMINY: CENA:
BDP 1 22. 06. - 02. 07. 1390 zł
BDP 2 30. 06. - 11. 07. 1540 zł
BDP 3 09. 07. - 20. 07. 1630 zł
BDP 4 18. 07. - 29. 07. 1630 zł
BDP 5 27. 07. - 07. 08. 1590 zł
BDP 6 05. 08. - 16. 08. 1590 zł
BDP 7 14. 08. - 25. 08. 1580 zł

obóz młodzieżowy • 12-18 lat
z ALL INCLUSIVE LIGHT

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

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

od 1390 zł

W CENIE:
• 8/9 noclegów w hotelu Dana Palace*** 
• pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light, całodzienny dostęp do wody
• suchy prowiant na drogę powrotną
• przejazd autokarem 
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż 
• realizacja programu wg opisu powyżej
• animacje na terenie hotelu
• wycieczka do Warny
• wycieczka do Monastyru Aładża

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

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

(wstęp od 16 lat)
• wycieczek fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej i administracyjnej  

10 euro (płatne w autokarze)
• składki na TFG 10 zł

8/9 nocy

8/9 nocy

250 m

450 m

ALL
 IN

CLUSIVE

ALL
 IN

CLUSIVE

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży
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obóz • 12-14 lat i 15-19 lat
z ALL INCLUSIVE

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

TRANSPORT: Samolot czarterowy z Katowic/Warszawy oraz transfery lot-
nisko-hotel-lotnisko.
WYŻYWIENIE: Restauracja w hotelu z tarasem słonecznym. Śniadanie, 
obiad, kolacja w formie bufetu. W formie All incl. - napoje bezalkoholowe, 
kawa, herbata, woda i soki - podawane w lobby barze.

RAMOWY PROGRAM PODRÓŻY:
1 dzień: przylot do Warny, transfer autokarowy do hotelu, zakwaterowa-
nie, spotkanie organizacyjne z rezydentem (przywitanie młodzieży, prze-
kazanie praktycznych informacji, zapoznanie z regulaminami, wycieczka-
mi fakultatywnymi), nocleg.
1-7/10/11 dzień: realizacja programu pobytu, animacje, kąpiele, wyjścia na 
dyskoteki, wycieczki piesze, dla chętnych wycieczki fakultatywne.
8/11/12 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi. Ostatnie godziny na 
plażowanie, zakupy. Obiad. Transfer autokarowy na lotnisko. Przelot do Polski.

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

od 2190 zł

TERMINY 7 nocl. WYLOT Z 
KATOWIC

WYLOT Z 
WARSZAWY

BR 1 03. 07. - 10. 07. 2190 zł 2190 zł
BR 2 10. 07. - 17. 07. 2190 zł 2190 zł
BR 3 17. 07. - 23. 07. 2190 zł 2190 zł

TERMINY 10 noclegów
WYLOT Z KATOWIC

BR 4 24. 06. - 04. 07. 2390 zł
BR 5 15. 07. - 25. 07. 2490 zł
BR 6 05. 08. - 15. 08. 2390 zł

WYLOT Z WARSZAWY
BR 7 08. 07. - 18. 07. 2540 zł
BR 8 29. 07. - 08. 08. 2540 zł
BR 9 19. 08. - 29. 08. 2490 zł

TERMINY 11 noclegów
WYLOT Z KATOWIC

BR 4 04. 07. - 15. 07. 2590 zł
BR 5 25. 07. - 05. 08. 2590 zł
BR 6 15. 08. - 26. 08. 2490 zł

WYLOT Z WARSZAWY
BR 7 27. 06. - 08. 07. 2590 zł
BR 8 18. 07. - 29. 07. 2640 zł
BR 9 08. 08. - 19. 08. 2590 zł

W CENIE:
• 7/10/11 noclegów w hotelu Dana Pala-

ce*** (w zależności od wybranego termi-
nu)

• pełne wyżywienie w formie All Inclusive light
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przelot samolotem charterowym na trasie 

Katowice – Warna, Warszawa – Warna
• transfer z lotniska
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

nika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i bagaż
• realizacja programu wg opisu
• animacje na terenie hotelu

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

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

(wstęp od 16 lat)
• wycieczek fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie 
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 10 €
• składki na TFG 15 zł

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.

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

7/10/11 nocy

Pozdrowienia z Bułgarii :-*

VARNA zobaczenia!

HIT Wakacji 2018!

HIT Wakacji 2018!

450 mALL
 IN

CLUSIVE

Warta

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Colosseum **** - położony jest w centrum Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 m od plaży. W obiekcie znaj-
dują się pokoje 3, 4 os. oraz apartamenty 5 os. Wszystkie pokoje w Hotelu Colosseum mieszczą łazienkę z prysz-
nicem oraz dysponują klimatyzacją i balkonem. Wyposażone są w minibar oraz telewizor z dostępem do kanałów 
telewizji satelitarnej. Na miejscu dostępny jest basen z barem i leżakami. Na terenie kompleksu znajduje się także 
restauracja i tawerna lobby bar, recepcja, kantor, siłownia. Na terenie hotelu odbywają się animacje. 

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Vigo*** – położony w miejscowości Nesseber (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej części starego 
miasta i 200 m od plaży. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozycji - pokoje 3-osobowe (dwa łóżka 
regularne i jedna dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu studio 4-osobowe (3 łóżka regu-
larne i jedna dostawka) i Apartamenty. Wszystkie pokoje z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją 
(sterowaną centralnie), TV SAT, telefonem, lodówką i balkonem. W hotelu do dyspozycji - całodobowa recepcja, 
windy, lobby z miejscami do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna. Na miejscu - basen położony 
w ogrodzie, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenach bezpłatne.

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

od 1590 zł

od 1490 zł

FRANCJA  KORSYKA  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu. Zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących pobytu, obiadokolacja, nocleg.
3-9/10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Spacer do Nesseba-
ru – najstarszego bułgarskiego miasta.
10/11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem wyjazd w drogę 
powrotną do kraju.
11/12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Wę-
gry, przerwa na posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). Nocny prze-
jazd do Bułgarii.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie bagaży w wyznaczo-
nym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji do-
tyczących pobytu, obiadokolacja, nocleg. 
3-9/10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Spacer do Nesseba-
ru – najstarszego bułgarskiego miasta.
10/11 dzień: wkwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, pa-
miątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem wyjazd w drogę po-
wrotną do kraju. Nocny przejazd.
11/12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
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TERMINY: CENA:

BRA 1* 22. 06. - 02. 07. 1590 zł

BRA 2 30. 06. - 11. 07. 1690 zł

BRA 3 09. 07. - 20. 07. 1740 zł

BRA 4 18. 07. - 29. 07. 1740 zł

BRA 5 27. 07. - 07. 08. 1690 zł

BRA 6 05. 08. - 16. 08. 1690 zł

BRA 7 14. 08. - 25. 08. 1590 zł

TERMINY: CENA:

BGR 1* 22. 06. - 02. 07. 1490 zł

BGR 2 30. 06. - 11. 07. 1630 zł

BGR 3 09. 07. - 20. 07. 1690 zł

BGR 4 18. 07. - 29. 07. 1690 zł

BGR 5 27. 07. - 07. 08. 1690 zł

BGR 6 05. 08. - 16. 08. 1630 zł

BGR 7 14. 08. - 25. 08. 1580 zł

BUŁGARIA  SŁONECZNY BRZEG   obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA  SŁONECZNY BRZEG obóz młodzieżowy 12-18 lat

W CENIE:
• 8 lub 9 noclegów w Hotel Colosseum**** 
• wyżywienie w formie All Inclusive light,  

całodzienny dostęp do wody
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka wychowawców i kierownika, ratow-

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

i bagaż
• realizacja programu wg opisu
• spacer do Nessabaru

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 € 
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €
• wycieczek fakultatywnych
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 20 €
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na TFG 10 zł

CENA ZAWIERA:
• 8 lub 9 noclegów 
• wyżywienie All Inclusive light, woda  

do posiłków (kuchnia bułgarska)
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• opieka wychowawców i kierownika,  

ratownika podczas kąpieli, rezydenta
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• realizacja programu wg opisu
• spacer do Nessabaru

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 €
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €
• wycieczek fakultatywnych
• opłaty klimatycznej i administracyjnej 20 €
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na TFG 10 zł

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł
*Turnus obejmuje tylko 8 noclegów

Osoby powyżej 18-go roku życia + 150 zł
*Turnus obejmuje tylko 8 noclegów 
Wycieczki fakultatywne dostępne na stronie 
www.indexpolska.com.pl

8/9 nocy

8/9 nocy

16+

16+50 m

ALL
 IN

CLUSIVE

obóz młodzież. 12-18 lat  DURRES   ALBANIA

Odwiedź nas na: facebook.com/JadezIndexem
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obóz młodzieżowy 12-18 lat    BAR  CZARNOGÓRA

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Mijo - Kameralny, rodzinnie prowadzony obiekt, do plaży ka-
mienisto - żwirkowej ok. 300 m, do centrum Baru ok.15-20 minut spacerem. 
Pokoje: 2, 3 i 4 osobowe lub apartamenty 2 pokoje 2+3 osobowe z łazienką 
i klimatyzacją indywidualną. Większość pokoi posiada balkon. Na terenie 
obiektu znajduje się basen oraz stołówka gdzie wydawane są posiłki.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię 
lub Słowację, Węgry, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, aklimatyzacja. 
2-11/12 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu, możliwość ko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych.
12/13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Lunch. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię 
lub Węgry.
13/14 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek) przy-
jazd w godzinach popołudniowych.

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

TERMINY: CENA:

CZB 1 01. 07. - 14. 07. 1740 zł

CZB 2 12. 07. - 24. 07. 1690 zł

CZB 3 22. 07. - 04. 08. 1740 zł

CZB 4 02. 08. - 14. 08. 1690 zł

CZB 5 12. 08. - 25. 08. 1740 zł

W CENIE:
• 10 lub 11 noclegów w pokojach 2-5 os.  

lub studia z łazienkami
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch,  

obiadokolacja) 
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem
• taksa klimatyczna
• opieka wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej
• ubezpieczenie KL i NNW
• realizacja programu
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 10 € 
• klimatyzacji 20 €/pokój
• wycieczek fakultatywnych

od 1690 zł
CZARNOGÓRA - kraj z pięknymi żwirkowo-kamienistymi plażami, zabytkowymi miasteczkami i małymi wio-
skami rybackimi. Miejscowość BAR-SUSAŃ położona u podnóża masywu górskiego Rumia. W okolicy przytul-
ne kawiarenki i restauracje, lunapark, port jachtowy i promowy, tradycyjny bazar z miejscowymi produktami, 
nowoczesne centra handlowe.

W Durres znajdziecie przede wszystkim szerokie piaszczyste plaże, ciepłą wodę południowego Adriatyku oraz 
wyjątkowo przyjemny klimat. Jest to też jeden najbardziej znanych albańskich  kurortów, w którym znajdzie-
cie również liczne zabytki z okresu panowania ilirskiego, rzymskiego i weneckiego.

 1690 zł

10/11 nocy

9 nocy

300 m

CZB2, CZB4 - turnus obejmujący 10 noclegów

W CENIE:
• 9 noclegów w kompleksie wypoczynko-

wym Kolaveri ***
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch,  

obiadokolacja)
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem
• opieka wychowawców i kierownika,  

rezydenta
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW 

i bagaż
• realizacja programu
• składka na TFG

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

drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu)
• opłaty klimatycznej w cenie 10 €
• wycieczek fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

ZAKWATEROWANIE: 
Kompleks Wypoczynkowy Kolaveri *** położony jest zaledwie 200 m od piaszczystej plaży w dzielnicy Golem. 
W ramach kompleksu znajdują się dwie restauracje, dwie kawiarnie, kompleks trzech basenów, dyskoteka, bar pla-
żowy, sklep, parking, plac zabaw dla dzieci. Dla gości kompleksu bezpłatne leżaki oraz parasol na hotelowej plaży. 
Na terenie całego obiektu bezpłatne WiFi. Zakwaterowanie w apartamen-
tach dwupokojowych oraz trzypokojowych. Apartament dwupokojowy 
z łazienką dla 5,6 osób składa się z 2 pokoi, łazienki, aneksu kuchennego, 
lodówka, klimatyzacja, TV.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, obiadokolacja, 
zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, za-
bawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Lunch. Wyjazd w kierunku kraju.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek płatny we 
własnym zakresie) przyjazd wg rozkładu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
KRUJE – TIRANA – cena 30 €
BERAT – cena 30 €
APOLLONIA – VLORA – ORIKUM – cena 35 €
SZKODRA – LEZHE – cena 30 €
POGRADEC – św. NEUM – OHRYD – cena 45 €

TERMINY: CENA:

AL 1 30. 06. - 11. 07. 1690 zł

AL 2 09. 07. - 19. 07. 1690 zł

AL 3 19. 07. - 28. 07. 1690 zł

AL 4 28. 07. - 07. 08. 1690 zł

200 m

obóz młodzież. 12-18 lat  DURRES   ALBANIA

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:    www.indexpolska.com.pl



W CENIE:
• 7/9 noclegów w zależności od wybranego 

turnusu
• pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wer-

sji cateringowej
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem wg rozkładu
• opieka rezydenta i kadry pedagogicznej
• francuska opieka medyczna i ratownicza
• ubezpieczenie Kl, NNW i bagaż
• program turystyczny w cenie imprezy.

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 50 €/mobil-home
• wycieczek fakultatywnych
• składki na TFG 10 zł
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

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

ZAKWATEROWANIE: 
CAMPING LE SUD *** w miejscowości Porticcio-Ruppione. Camping położony jest 150 m od pięknej, piaszczystej 
i strzeżonej plaży. Jest na 4 ha zacienionego terenu, wyposażony w nowoczesne sanitariaty. W pobliżu centrum 
handlowe: supermarket, sklep z pamiątkami i prasą, piekarnia. 
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym wyposa-
żeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras. 
Namioty: 4/6 os. z dwuosobowymi sypialniami, wyposażonymi w materace, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi 
posiadać własny śpiwór i jasiek. 

PORT GRIMAUD - mała miejscowość położo-
na w centralnej części Lazurowego Wybrzeża, 
nad zatoką, poprzecinana licznymi kanałami, 
zwana z uwagi na swoje położenie i malow-
niczość Wenecją Lazurowego Wybrzeża.

KORSYKA - to najpiękniejsza wyspa na 
Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczaj-
nym bogactwem krajobrazów – wszech-
obecnymi górami, malowniczymi zatokami, 
złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. 

od 1660 zł

od 1580 zł
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FRANCJA  PORT GRIMAUD  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

FRANCJA  KORSYKA  obóz młodzieżowy • 13-18 lat

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd rano z kraju.
2-8/10 dzień: przyjazd na camping w godzinach porannych, zakwatero-
wanie o godz. 14.00, kolacja, wypoczynek, program rekreacyjno-sporto-
wy, dyskoteki (od 18 lat), wycieczka do Saint Tropez, wycieczka do stare-
go Grimaud.
9/11 dzień: śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 10.00, obiad, 
wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych.
10/12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

W PROGRAMIE:
1 dzień - wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień - przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - Bastia, prze-
jazd na camping.
2-8 dzień - realizacja programu: zajęcia z windsurfingu, warsztaty z jęz. 
francuskiego, nauka gry w petanque, wycieczka do Ajaccio, Porticcio, wy-
jazd na srebrną plażę.
9 dzień - śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno 
lub Savony, dalsza jazda przez Włochy i Austrię.
10 dzień - dalsza jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach po-
południowych.

TERMINY: CENA:
PG 1 21. 06. - 02. 07. 1890 zł
PG 2 30. 06. - 11. 07. 1960 zł
PG 3 09. 07. - 20. 07. 1960 zł
PG 4 18. 07. - 29. 07. 1960 zł
PG 5 27. 07. - 07. 08. 1960 zł
PG 6 05. 08. - 16. 08. 1960 zł
PG 7 14. 08. - 25. 08. 1960 zł
PG 8 23. 08. - 01. 09. 1660 zł

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

TERMINY:
CENA:

BUNGALOWY NAMIOTY

KR 1 22. 06. - 01. 07. 1740 zł 1580 zł
KR 2 28. 06. - 07. 07. 1940 zł 1580 zł
KR 3 05. 07. - 14. 07. 1940 zł 1580 zł
KR 4 12. 07. - 21. 07. 1940 zł 1580 zł
KR 5 19. 07. - 28. 07. 1940 zł 1580 zł
KR 6 26. 07. - 04. 08. 1980 zł 1580 zł
KR 7 02. 08. - 11. 08. 1980 zł 1580 zł
KR 8 09. 08. - 18. 08. 1980 zł 1580 zł
KR 9 16. 08. - 25. 08. 1980 zł 1580 zł
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
BONIFACIO - 30 €/os. W Bonifacio,  rejs statkiem w cenie ok. 12 €/os. 
PORTO I UNIKALNY REZERWAT SKAŁ LES CALANCHES – 25 €/os.

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

7/9 nocy

7 nocy

150 m

W CENIE:
• 7 noclegów na CAMPINGU LE SUD ***
• wyżywienie (3 pos. dziennie, kuchnia polska),
• suchy prowiant na drogę powrotną
• transport autokarem 
• opieka rezydenta-kierownika, wychowaw-

ców-animatorów, instruktora windsurfngu, 
ratowników

• miejscowa opieka medyczna
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• realizacja programu
• składka na TFG
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• bielizny pościelowej 10 €
• kaucji zwrotnej 20 €

- LIDER POLSKIEJ TURYSTYKI 2009 - 2018
w kategorii organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży



W CENIE:
• zakwaterowanie - 8 noclegów na kem-

pingu
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (kuchnia 

polska) 
• suchy prowiant w dniu wyjazdu
• transport autokarem 
• opieka: pilota, polskojęzycznego rezydenta 

podczas pobytu
• opieka wychowawców, ratownika 
• miejscowa opieka medyczna
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż 
• program: wycieczka do Arbatax, Cala  

Moresca, Piza, plaża Orri 
• składka na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty (50 €): opłaty porto-

we, podatki lokalne, opłaty paliwowe na 
promie

• lokalnej taksy klimatycznej (jeżeli zostanie 
wprowadzona)

• świadczeń nie wymienionych w ofercie

ZAKWATEROWANIE: 
VILAGGIO VIOLA *** - położony jest zaledwie 200 m od morza. Zakwaterowanie w bungalowach dla 4, 5, 6 osób o 
pow. ok. 50 m2, każdy bungalow posiada 2 sypialnie, salon oraz aneks kuchenny z lodówką, łazienkę z prysznicem, 
wentylator, lodówkę (możliwe łózka piętrowe). Do dyspozycji gości: basen, boisko do siatkówki, kort tenisowy, 
piłka nożna, kręgle, plac zabaw dla dzieci, bar, sklep i restauracja oraz włoskie animacje i muzyka na żywo.

ZAKWATEROWANIE: 
Kemping Sos Flores*** położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży w Tortoli, 3 km od miasta portowego 
Arbatax. Zakwaterowanie w 4 -5 os. mobilhomach z klimatyzacja czasową*, składających się z pokoju dziennego z 
aneksem kuchennym i dwóch sypialni. W każdym domku łazienka i taras. Na terenie kempingu znajdują się: sklep 
z artykułami spożywczymi, bar, pizzeria, restauracja, patio przeznaczone do animacji, aerobiku, a także odpłatne 
korty tenisowe i boisko do piłki nożnej. Ośrodek oferuje całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. 

 1890 zł

od 1925 zł

obóz młodzieżowy • 13-18 lat  SARDYNIA  WŁOCHY

obóz młodzieżowy • 12-18 lat    GARGANO  WŁOCHY

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień - przejazd do Livorno około godz. 4:00. Przeprawa promem na Sardynię o godz. 8. Przypłynięcie do Olbii/
Golfo Aranci ok. 15, przyjazd na camping „Sos Flores” ok. godz. 18. Obiadokolacja, 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 zanurzo-
ne w morzu. Przejście na punkt widokowy Cala Moresca.
10 dzień: ykwaterowanie, wyjazd z kempingu o godz.8. Przejazd do Olbii 
na prom o godz: 14:15, przeprawa promem do Livorno ok. 21. Przejazd do 
Pizy. Wieczorny spacer po mieście. Wyjazd w dalszą drogę do Polski.
Godziny wypłynięcia promu powrotnego uzależnione od aktualnych rozkładów jazdy. Do potwierdzenia 
na 2 tygodnie przed wyjazdem grupy.
11 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
wycieczka do Cagliari (15 €/os) 
Golfo di Orosei (35€/os) + wstęp do grot ok. 8 €/os

8 nocy

8 nocy

W CENIE:
• zakwaterowanie - 8 noclegów 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie 
• suchy prowiant w dniu wyjazdu
• transport autokarem
• opieka pilota w czasie przejazdu, wykwali-

fikowanej kadry pedagogicznej
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• realizacja programu
• w drodze zwiedzanie Wenecji i Wiednia
• składka na TFG 10 zł

CENA NIE ZAWIERA:
• karty klubowej (obligatoryjnie) - 16 € za 

cały pobyt od osoby (płatne na miejscu), 
która umożliwia korzystanie z basenu oraz 
wszystkich boisk sportowych na terenie 
obiektu, animacje, wypożyczenia na plaży 
1 łóżka na osobę + 1 parasol na bungalow, 

• 20 € za statek i opłatę za przewodników
• kaucji zwrotnej 20 €
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
- San Giovanni Rotondo i Monte Sant’Angelo – cena ok 25 €
- Tour delle grotte - niezapomniany rejs statkiem – cena 35 €

TERMINY: CENA:

SAO 1 24. 07. - 04. 07. 1925 zł

SAO 2 02. 07. - 12. 07. 2005 zł

W PROGRAMIE:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Laguny Weneckiej. Rejs statkiem do zabytkowego centrum Wenecji. Plac św. Marka. Bazylika, 
Ponte Rialto, Campanila. Spacer po jednym z najbardziej uroczych włoskich miast. Przerwa na posiłek. Powrót 
statkiem. Wyjazd w kierunku Gargano. Nocny przejazd przez Włochy.
3 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, lunch, zakwaterowanie kolacja, nocleg.
3-11 dzień: realizacja programu - plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, 
wycieczki po okolicy.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zajęcia na plaży, lunch, pobranie 
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołu-
dniowych, nocny przejazd.
12 dzień przyjazd do Wiednia ok. 9:00. Przejazd Ringiem: Parlament, Ra-
tusz, Opera,Belweder, spacer po starówce: Katedra Św. Szczepana, Hofburg, 
Grabenstrasse. Wyjazd z Wiednia ok. 14:00. Przejazd przez Czechy, postój 
na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do Polski w godzinach 
wieczornych. 

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

200 m

TERMINY: CENA:

WŁG 1 29. 06. - 10. 07. 1890 zł

WŁG 2 06. 07. - 17. 07. 1890 zł

WŁG 3 13. 07. - 24. 07. 1890 zł

WŁG 4 23. 07. - 03. 07. 1890 zł

W CENIE WYCIECZKI 

do Wenecji i Wiednia!

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości
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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

R O Z K Ł A D  J A Z D Y  •  KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE
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BIELSKO BIAŁA
dworzec PKS – dolna płyta, ul. Warszawska

7:15 4:45
+ 80 zł

8:45
+ 80 zł

____ 11:15 ____ 17:15 18:15 8:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

14:00 ____ 6:30
+ 80 zł

BOLESŁAWIEC-OSŁA 
parking przy KFC, autostrada A4

____ 11:30 15:30 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

CHRZANÓW 
stacja benz. Shell, ul. Trzebińska

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____ 9:00
+ 50 zł

____ 15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

10:45 6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

____ ____ ____

CIESZYN 
McDonald’s, stacja benz. Lotos, ul. Katowicka 42

7:45 ____ ____ ____ 11:45 ____ 17:45 18:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, al. Wojska Polskiego

4:15
+ 80 zł

4:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

8:30
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

12:00
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

15:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

5:15
+ 80 zł

8:15 ____ ____ 9:00

DĄBROWA GÓRNICZA
parking przy Auchan, ul. Katowicka

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 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 ____ ____ ____

GLIWICE
stacja benz. Shell, ul. Rybnicka

4:45
+ 50 zł

6:30 10:30 8:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

____ 14:45
+ 50 zł

15:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

7:45 5:45
+ 50 zł

12:15
+ 50 zł

____ ____

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
dworzec autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

3:45
+ 70 zł

3:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

____ 7:45
+ 70 zł

____ 16:45
+ 70 zł

17:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

____ ____ ____

KATOWICE 
dworzec autobusowy PKS, ul. Skargi

6:00 6:00 10:00 10:00 10:00 13:30 16:00 17:00 10:00 7:00 7:00 13:00 12:30 8:00

KIELCE
 dworzec PKP – zatoczki, Plac Niepodległości

2:30
+ 100 zł

2:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

10:00
+ 100 zł

12:15
+ 100 zł

13:15
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

____ ____ ____ ____ ____

KRAKÓW
Hotel Cracovia, ul. Kałuży

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

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

____ 11:00
+ 60 zł

____

LUBIN
stacja benz. Orlen, ul. Zielonogórska

0:15
+ 130 zł

10:45
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

____ ____ ____ ____ ____ ____ 12:15 ____ ____ 17:45
+ 50 zł

____

LUBLIN
parking Hala MOSIR, al. Zygmuntowskie

22:15*
+ 160 zł

22:15*
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ 2:15
+ 160 zł

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 8:30
+ 160 zł

____

ŁÓDŹ Kaliska
parking koło Poczty, al. Włókniarzy

1:45
+ 110 zł

1:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

9:30
+ 120 zł

11:30
+ 110 zł

12:30
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

____ 10:45 ____ 12:00
+ 110 zł

10:30

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

3:45
+ 80 zł

8:00 12:00 7:45
+ 80 zł

7:45
+ 80 zł

11:30
+ 100 zł

13:15
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

7:45
+ 80 zł

9:00 4:15
+ 80 zł

11:00
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

____

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

3:00
+ 100 zł

3:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 12:45
+ 100 zł

13:45
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 9:45 ____ ____ 10:00

POZNAŃ
 dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

22:15*
+ 160 zł

5:30
+ 160 zł

9:30
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

6:15
+ 160 zł

7:00
+ 160 zł

8:00
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ ____ ____ 17:15
+ 160 zł

____

PSZCZYNA
plac za Kauflandem, ul. Broniewskiego

6:45 5:00
+ 60 zł

9:00
+ 60 zł

____ 10:45 ____ 16:45 17:45 9:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

13:30 ____ 6:45
+ 60 zł

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

0:45
+ 120 zł

0:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

8:00
+ 120 zł

10:30
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

____ ____ ____ ____ ____

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

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

____ 16:00
+ 60 zł

17:00
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

____ ____ ____

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

1:45
+ 120 zł

1:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

9:00
+ 120 zł

11:00
+ 120 zł

12:00
+ 120 zł

8:30
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

____ ____ ____

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

5:15
+ 40 zł

5:15
+ 40 zł

9:15
+ 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 ____ ____ ____

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

6:30 5:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

10:30 10:30 ____ 16:30 17:30 9:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

13:45 ____ 7:00
+ 50 zł

WARSZAWA
parking PKiN obok Matro Centrum, ul. Marszałkowska

23:45*
+ 120 zł

23:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

7:00
+ 130 zł

9:00
+ 120 zł

10:00
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

____ ____ ____ 12:00
+ 120 zł

____

WROCŁAW 
parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza

2:15
+ 100 zł

9:30 13:30 6:15
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

10:00
+ 120 zł

11:30
+ 100 zł

12:30
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

10:45 3:15
+ 100 zł

9:30
+ 100 zł

15:45
+ 100 zł

____

ZIELONA GÓRA 
parking koło Palmiarni, ul. Piaskowa

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 13:45 ____ 05:45
+ 150 zł

18:30
+ 150 zł

____

* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!!  
** - WYJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!!  
ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE – AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY DLA WSZYSTKICH IMPREZ (TAKŻE TYCH NIE UJĘTYCH W POWYŻSZEJ TABELI) NA WWW.INDEXPOLSKA.COM.PL   
INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: 
- BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.) 
- Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym pod opieką osoby dorosłej i po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez biuro podróży. 
- Połączenia antenowe są realizowane przy grupach min. 7 osobowych. Potwierdzenie realizacji połączeń antenowych na 7 dni przed imprezą. 
- Połączenia z innych miast nie uwzględnionych w tabeli wyjazdów za dopłatą przy grupie min. 7 osób. 
- Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem. 
- Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 szt. bagażu głównego o wadze do 20 kg oraz 1 szt. bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłki. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej reguluje Umowa o Udział w Imprezie Turystycznej wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.


