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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.

NASZE ATUTY:
• ponad 25 lat doświadczenia
• ponad 600 000 zadowolonych Klientów
• rekomendacje Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki
• wysoka gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna
• atrakcyjne programy pobytów
• sprawdzone obiekty
• odpowiedzialna i kompetentna kadra
• bezpieczne i komfortowe autokary
• wyjazdy z całej Polski
• najlepsze ceny

Biuro Podróży INDEX
ul. Stawowa 5/7
40-095 Katowice

tel. 32 781 83 41, 32 209 78 78
fax. 32 206 80 22

biuro@indexpolska.com.pl
www.indexpolska.com.pl



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

Wystarczy:
• zebrać minimum 7 znajomych
• wybrać jeden z naszych wyjazdów letnich
• zgłosić Waszą paczkę u nas w biurze  

lub mailowo na adres ewa@indexpolska.com.pl

i zniżka - 50 zł/os. jest Wasza!!!

Szczegóły akcji u Organizatora.

Wspólnie planujemy,  
wspólnie podróżujemy,  
wspólnie wspominamy!

Szczegóły na naszym  
Fan Page „Jadę z Indexem”  
i na naszej stronie.

Zwycięzcy poprzednich edycji !!!
Aleksandra z Nowego Wiśnicza
Maciej z Rudy Śląskiej
Marek z Krasnego

Wyróżnienia
Dominik z Piekar Ślaskich
Dominik z Dąbrowy Górniczej
Mariusz z Rybnika

Konkurs na najlepszy film z wakacji!

Dołącz i TY na FB 
www.facebook.com/JadeZIndexem

Specjalne zniżki dla Aktywnych - 

Wysyłaj zdjęcia, filmiki i wrzucaj posty

Śledź Fotorelacje!!!

Szczegóły na Jadę z Indexem

OFERTA DLA
   7 WSPANIAŁYCH  :) 

zapytaj 
O zniżki !!!

Dla rodzeństwa

Tylko do 30. 01. 2020 r. oferty w cenie z 2019 r. Stały Klient

Karta Dużej Rodziny

Wspólnie filmujemy! 
Główna nagroda: kamera sportowa!



od 1589 zł
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BAŁTYK - Władysławowo
Władysławowo - jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na wybrzeżu, położone u nasady Półwyspu 
Helskiego, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych wód, 
pięknych, szerokich plaż oraz powietrza, szczególnie nasyconego jodem. Dużą atrakcją dla turystów 
jest największy na Bałtyku port rybacki, oferujący przejażdżki po otwartym morzu.

ZAKWATEROWANIE: Willa Komandorska, Fregata, Iveta, Joanna lub inny o podobnym stan-
dardzie - usytuowane w dzielnicy willowej, w odległości ok. 600 m od plaży; pokoje 3, 4, 5 os. oraz 2 
duże pokoje 6 os. z pełnym węzłem sanitarnym (możliwe łóżka piętrowe); do dyspozycji: stołówka, sala 
dyskotekowa, świetlice wyposażone w sprzęt audio - video, piłkarzyki, tenis stołowy. Teren ogrodzony, 
estetycznie zagospodarowany - meble ogrodowe, miejsce do grillowania. W odl. ok.150 m boiska do 
piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, w odl. ok. 300 m „Orlik” w odl. ok. 1 km kryty basen.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU - PKP - 16 DNI:
1 dzień: zbiórka na Dw. PKP Katowice w godz. wieczornych. Nocny przejazd pociągiem.
2-14 dzień: przyjazd do Władysławowa, transfer z dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pierw-
sze świadczenie - śniadanie. Pobyt wypoczynkowy we Władysławowie: wycieczka autokarowa do 
Trójmiasta, wycieczka na Hel, wycieczka do Cetniewa - zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich polskich  sportowców, rejs kutrem po morzu, zwiedzanie portu rybackie-
go we Władysławowie; wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika, 
rozgrywki sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), podchody i gry terenowe, turnieje tenisa 
stołowego, kometki, zabawy integracyjne, dyskoteki, biesiada przy grillu.
15 dzień: kolacja, wykwaterowanie z ośrodka, transfer na dworzec PKP, nocny przejazd pociągiem.
16 dzień: powrót na Dw. PKP. Odbiór dziecka z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu podajemy na zbiórce.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU - AUTOKAREM - 13 DNI:
1 dzień: wyjazd autokarem, przyjazd do ośrodka, kolacja, nocleg.
2-12 dzień: aktywny program pobytu, a w nim m.in.: Odkrywcza wyprawa do Parku Ewolucji w 
Sławutówku oraz do Osady Słowiańskiej w Sławutowie – średniowiecznej osady. Morska wypra-
wa do Gdyni – zobaczycie niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów z różnych rejonów świata w 
Akwarium Gdyńskim, zwiedzanie ORP Błyskawica jedyny bojowy okręt aliancki, poznacie życie 
codzienne na najsłynniejszym szkolnym żaglowcu –„Darze Pomorza”. Rekreacja w Cetniewie – 
Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich polskich sportowców, pobyt w kom-
pleksie basenowo – rekreacyjnym Aquarius. Wędrówka po Wąwozie Chłapowskim, rejs kutrem 
oraz zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie… a także wędrówki nadmorskie, plażowa-
nie, kąpiele w morzu, rozgrywki, turnieje, konkursy, Neptunalia, dyskoteki…
13 dzień: śniadanie, wyjazd z ośrodka ok. godz. 8.00.

KOLONIE  wiek: 10-13
OBOZY  wiek: 14-18

   12/14 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport PKP lub przejazd autokarem,
 • zakwaterowanie 12/14 noclegów wg 

wybranej opcji,
 • wyżywienie 3 razy dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę kierownika, wychowawców, 

ratownika wodnego, doraźną opiekę 
medyczną,

 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu wg wybranej opcji,
 • wycieczki w cenie wg wybranego 

programu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • dopłat do zajęć fakultatywnych: profil 

Fitness-Zumba + 50 zł (tylko w opcji 
autokarowej).

600 m

Willa Komandorska PKP 16 dni

TERMINY: REKREACJA

WŁP 1 30. 06. - 15. 07. 1699 zł

WŁP 2 14. 07. - 29. 07. 1699 zł

WŁP 3 28. 07. - 12. 08. 1699 zł

Willa Fregata AUTOKAR 13 dni

TERMINY: REKREACJA

WŁA 1 29. 06. - 11. 07. 1629 zł

WŁA 2 12. 07. - 24. 07. 1629 zł

WŁA 3 25. 07. - 06. 08. 1629 zł

WŁA 4 07. 08. - 19. 08. 1589 zł

Willa Komandorska



od 1650 zł
CENA ZAWIERA:
 •  transport autokarem,
 •  zakwaterowanie 10 noclegów,
 •  wyżywienie 4 posiłki dziennie,
 •  suchy prowiant na drogę, 
 •  opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, medycznej,  
ratownika wodnego,

 •  ubezpieczenie Signal Iduna NNW,
 •  realizację programu pobytu
 •  wycieczki według programu.

CENA NIE ZAWIERA:
 •  fakultatywnej wizyty w Oceanarium 

ok. 25 zł, 
 •  wycieczki do Tropical Island +230 zł,
 •  dodatkowych profili tematycznych,
 • biletu wstępu do Legolandu ok. 45 €,
 • dopłat do specjalnej diety.

BAŁTYK - Międzyzdroje
Międzyzdroje to miasto położone nad Morzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin, między szeroką 
plażą z brzegiem klifowym, a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego. Międzyzdroje, 
to nie tylko czyste plaże, i piękne krajobrazy. Miasto przyciąga licznymi atrakcjami dla starszych i 
dla najmłodszych - 300-metrowe molo, Promenada Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtycki 
Park Miniatur, Planetarium, Oceanarium to tylko niektóre z miejsc, które warto zobaczyć w Mię-
dzyzdrojach.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy STILO leży w zachodniej części miasta wśród lasów bukowych, nad 
samym morzem, przy zejściu na plażę. Jest to kompleks nowoczesnych budynków w stylu skan-
dynawskim. Pokoje 2-3-os. oraz 4-5-os. typu studio, pokoje wyposażone są w łazienki z pełnym wę-
złem sanitarnym oraz TV.
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, sklep spożyw-
czy, boisko do siatkówki, stół pingpongowy, miejsce na ognisko i do grillowania, 3 świetlice do orga-
nizacji zajęć grupowych oraz sala disco wyposażona w profesjonalny sprzęt muzyczny i oświetlenie, 
wypożyczalnia: rowerów, kijków do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz nowo wybudowany  
odkryty basen.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień:  Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (przejazd na dzień), przyjazd do ośrodka w godzinach 
popołudniowych, zakwaterowanie od około godz.16:00, obiadokolacja, nocleg.
2-11 dzień: Realizacja programu pobytu: wycieczki, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki wg programu: SKANSEN SŁOWIAN i WIKINGÓW w 
Wolinie, połączone z warsztatami, zwiedzanie MIĘDZYZDROJÓW, wizyta w Wolińskim Parku 
Narodowym i w Zagrodzie Pokazowej Żubrów, wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda, 
rejs statkiem. Dodatkowo w programie: dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek gry karciane/
planszowe (np. Doblo, Dixit i wiele innych).
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, czas na ostatnie zakupy, zdjęcia, pożegnanie z morzem, 
obiad, w godzinach wieczornych wyjazd na Śląsk.
12 dzień: Przyjazd na Śląsk w godzinach nocnych.

PROGRAMY DODATKOWE:
PROGRAM TANECZNY - wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego cza-
su. Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kroków ta-
necznych 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: świat w miniaturze, kraj 
techniki LEGO, zbiór ponad 500 lalek i domków z epoki naszych dziadków. LEGOLAND proponuje 
ponad 30 różnorodnych atrakcji karuzelowych, kolejka, mini łodzie, 
diabelski młyn, wieża widokowa, wodne zjeżdżalnie. Obowiąz-
kowo ok. 45 € na bilet wstępu do Legolandu.

Ośrodek STILO !

TERMINY: REKREACYJNY TANECZNY* LEGOLAND

MZD 1 28. 06. – 09. 07. 1650 zł 1770 zł 2010 zł

MZD 2 08. 07. – 19. 07. 1690 zł 1790 zł 2010 zł

MZD 3 18. 07. – 29. 07. 1690 zł 1790 zł 2010 zł

MZD 4 28. 07. – 08. 08. 1690 zł 1790 zł 2010 zł

KOLONIE i OBOZY  
wiek: 10-17

   10 nocy

5Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:  www.indexpolska.com.pl

*Zajęcia taneczne organizowane będą przy min. 10 osobach.

50 m



od 1640 zł

BAŁTYK - Mrzeżyno
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA STA” doskonale położony ok. 350 metrów od plaży. Ośrodek 
składa się z 3 pawilonów hotelowych na ogrodzonym terenie. Pokoje 4 i 5 os. z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji dzieci: jadalnia, kawiarnia, 2 sale dyskotekowe, biblioteka, 5 sal telewizyj-
nych, siłownia, tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, 2 boiska do badminto-
na, ceglany kort tenisowy, odkryty basen kąpielowy, place zabaw i miejsca na ogniska.

 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
kolacja, nocleg.
2-12 dzień: realizacja programu pobytu:  wizyta w Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, 
wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie miasta i niezwykłego Muzeum Maszoperia 6d, przejazd 
kolejką wąskotorową Ciuchcia Retro z Pogorzelicy do Trzęsacza, zwiedzanie ruin kościoła w Trzę-
saczu i Multimedialnego 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.

STREFA CAMP!
PROGRAM ARTYSTYCZNO-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 ręko-
dzielnicze. 
PROGRAM MILITARNY - W programie zajęcia wojskowe i „zabawy z bronią” z użyciem replik.  
Rozgrywka paintballa z różnymi scenariuszami (każdy uczestnik dostaje na czas zajęć karabinek 
paintballowy, mundur, rękawice, maskę, ochraniacz na krtań oraz kamizelkę ochronną), czyli to 
co chłopcy lubią najbardziej :). Oczywiście wszystkie zajęcia są prowadzone pod opieką wykwali-
fikowanych instruktorów.

PROGRAM SŁOWIAŃSKA PRZYGODA - Pobyt we wczesnośrednio-
wiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody 
i  pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przy-
gotowanej broni, strzelanie z armaty, pisanie gęsimi piórami, mielenie 
zboża, wypiekanie podpłomyków, lepienie glinianych naczyń, tkactwo, 
poszukiwanie skarbów, starych monet, przy pomocy elektronicznych 
wykrywaczy metalu i wiele innych atrakcji.

FAMA STA

6

KOLONIE  wiek: 8-12
OBOZY  wiek: 13-16

  11 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie 11 noclegów,
 • wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, medycznej, ratownika 
wodnego,

 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu pobytu:  

gra scenariuszowa Odkrywca, animacje, 
plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, 
ognisko, 

 • wycieczki:  
całodzienna wycieczka do Kołobrzegu, 
rejs statkiem po morzu,  
wycieczka do Parku Rozrywki Dziki 
Zachód w Zieleniewie,  
przejazd kolejką wąskotorową  
Ciuchcia Retro  
i zwiedzanie ruin kościoła w Trzęsaczu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • realizacji programów tematycznych,
 • spływu kajakowego ok. 70 zł.

TERMINY: REKREACJA MILITARNA P.* SŁOW. PRZYG.* PLASTYCZNY*

MZO 1 27. 06. - 08. 07. 1640 zł 1740 zł 1740 zł 1740 zł

MZO 2 09. 07. - 20. 07. 1640 zł 1740 zł 1740 zł 1740 zł

MZO 3 21. 07. - 01. 08. 1640 zł 1740 zł 1740 zł 1740 zł

*Zajęcia taneczne organizowane będą przy min. 10 osobach.

350 m

mrzeżyno camp



od 1670 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 10 noclegów,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie + 

podwieczorek,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, medycznej, ratownika 
wodnego,

 • ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
 • realizację programu pobytu: 

plażowanie, gry i konkursy,
 •  sportowe, zabawy integracyjne, 

dyskoteki, ognisko, wycieczki rowerowe,
 • wycieczki: wycieczka do Słowińskiego 

Parku Narodowego, wycieczka do 
Łeba Parku Dinozaurów, wycieczka 
do Trójmiasta, rejs statkiem.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczki do Trójmiasta 60 zł,
 • świadczeń nie wymienionych 

w ofercie.

SUPER MIEJSCOWOŚĆ!
BAŁTYK - Łeba
Łeba to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona 
na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego, który może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi 
plażami, jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami. Zaliczana do obsza-
rów chronionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dzięki panującemu tu 
mikroklimatowi wskazana do leczenie chorób górnych dróg oddechowych. W okolicy znajdują się 
dobrze oznakowane ścieżki rowerowe, dające możliwość atrakcyjnych wypraw.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na ogrodzonym, bezpiecznym terenie, ok. 350 m od 
plaży. Pokoje 4, 5, 6 os. z łazienkami. Do Waszej dyspozycji klimatyzowana stołówka i bogata in-
frastruktura rekreacyjna: mini golf (7 torów), namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor 
fitness - siłownia plenerowa, trampolina 4 stanowiskowa, duży plac zabaw (małpi gaj, zestawy za-
bawowe, mała ścianka wspinaczkowa), dwa boiska z syntetyczną nawierzchnią (koszykówka, siat-
kówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastyczna (16 x 9 m) z lu-
strami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskotekowa, Console Room (profil 
sportowy - m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, sklepik, 30 rowerów, 
5 stołów do tenisa, 8 desek TrickBoard. W odległości ok. 150 m Rolkowisko i boiska Orlik. 
W okolicy: kryty basen, stadnina koni.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień:  Wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierwszy 
posiłek, zapoznanie się z atrakcjami ośrodka „Słoneczko”.
2-11 dzień: Realizacja programu pobytu w Łebie (11 pełnych dni pobytu, 10 nocy). Program jest 
dostosowany do wieku uczestników i nastawiony na aktywny wypoczynek. Wycieczka do Słowiń-
skiego 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 pojaz-
dami Flinstonów. Rejs statkiem po morzu. Wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro Sarbsko, 
całodniowa wycieczka do Trójmiasta (za dopłatą). Animacje z wykorzystaniem infrastruktury OKW 
Słoneczko m.in.: gry zespołowe (siatkówka, 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: Ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, poże-
gnanie z morzem, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. 

Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczor-
nych.

Dla chętnych:
wycieczka do Trójmiasta 60 zł

SŁONECZKO

KOLONIE  wiek: 7-11
OBOZY  wiek: 12-16

  10 nocy

7Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:  www.indexpolska.com.pl

TERMINY: REKREACJA

ŁB 1 10. 07. - 20. 07. 1670 zł

ŁB 2 20. 07. - 30. 07. 1670 zł

ŁB 3 30. 07. - 09. 08. 1670 zł

ŁB 4 09. 08. - 19. 08. 1670 zł

350 m



od 1670 zł

8

TERMINY: REKREACJA

JAR 1 30. 06. - 10. 07. 1670 zł

JAR 2 10. 07. - 20. 07. 1670 zł

JAR 3 20. 07. - 30. 07. 1670 zł

JAR 4 30. 07. - 09. 08. 1670 zł

BAŁTYK - Jarosławiec
Jarosławiec kiedyś był nadmorską wsią rybacką położoną w województwie zachodniopomorskim. 
Obecnie jest miejscowością wczasowo-turystyczną, która przyciąga wielu turystów i zachęca do 
przebywania tu na koloniach i obozach. Dzieci w trakcie swoich kolonii mogą odwiedzić cieszący 
się popularnością aquapark oraz Muzeum Bursztynu czy Motylarnię.

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Kolonijny Marysieńka w Jarosławcu znajduje się na powierzchni 3,5 hektara i 7 minut 
od centrum miejscowości i plaży. Obiekt dysponuje pokojami 3, 4, 5, 6 os. (z  możliwością łóżek 
piętrowych) z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie obiektu młodzież może korzystać z basenu 
z  podgrzewaną wodą, boisk do gry w piłkę nożną i siatkową, dwa place zabaw, cztery sale wie-
lofunkcyjne, sala gier, sala dyskotekowa. Na terenie obiektu odbywają się animacje, przedstawienia, 
nauka tańca, karaoke.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierwszy 
posiłek, zapoznanie się z atrakcjami ośrodka „Marysieńka”.
2-10 dzień: Realizacja programu pobytu: Wycieczka do Darłowa i Darłówka zwiedzanie Zamku 
Książąt Pomorskich, Stare Miasto, Latarnia Morska, Port w Darłówku. Spacer nad Jezioro Wicko, 
który w całości położone jest na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na 
Zachód od Ustki”. Rejs statkiem po morzu. Wizyta w Motylarni, miejsce gdzie można zobaczyć 
wiele gatunków motyli z różnych zakątków świata. Wizyta w Aqua Park w Jarosławcuw Hotelu 
Panorama Morska. Ponadto animacje z wykorzystaniem infrastruktury OKW Marysieńka m.in.: gry 
zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego, kometki, 
mini golfa, międzykolonijna Spartakiada z medalami, Olimpiada na Wesoło z dyplomami, gry ze-
społowe, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, 
kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, poławianie bursztynu.
12 dzień: Ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pożegnanie z morzem. Wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

Dla chętnych: 
 • dodatkowe wejscie do Aquaparku ok. 35 zł,
 • wejście do Papugarni ok. 15 zł,
 • przejażdżka kolejką w Jarosławcu ok. 12 zł,

Ośrodek Marysieńka

KOLONIE  wiek: 7-11
OBOZY  wiek: 12-16

  10 nocy

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • zakwaterowanie 10 noclegów,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie + 

podwieczorek,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, medycznej, ratownika 
wodnego,

 • ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
 • realizację programu pobytu: program 

animacyjny, plażowanie, gry i konkursy 
sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, ognisko, wycieczki rowerowe,

 • wycieczkę do Darłówka i Darłowa 
z wejściami, wizytę w Motylarni i Parku 
Wodnym w Jarosławcu, wycieczkę nad 
Jezioro Wicko, rejs statkiem, realizację 
programu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych  

w ofercie,
 • atrakcji dla chętnych.
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od 1480 zł

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 7 noclegów,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie + 

podwieczorek,
 • suchy prowiant na drogę,
 • pełną opiekę medyczną, pedagogiczną 

i ratownika WOPR na plaży,
 • ubezpieczenie NNW,
 • korzystanie z kortu!!!,
 • wycieczki piesze do Niechorza,
 • wycieczka „CIUCHCIĄ” po gminie Rewal,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

WYCIECZKA DO SZWECJI

BAŁTYK - Pogorzelica
ZAKWATEROWANIE: TERIMEX - ośrodek położony jest wśród lasów iglastych, oddalony od mo-
rza ok. 350 m. Na terenie ośrodka znajdują się dwa pawilony mieszkalne, pokoje 2-5 os. z WC i na-
tryskami. 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 rano, przejazd autokarem zachodnim w kie-
runku Pogorzelicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, poznanie 
najbliższej okolicy, nocleg.
2-8 dzień: realizacja programu rekreacyjnego - kąpiele mor-
skie i na basenie, korzystanie z kortu w każdy dzień, wyciecz-
ki piesze do Niechorza, wycieczka zabytkową „CIUCHCIĄ” po 
gminie Rewal lub Latarnia Niechorze, Motylarnia, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z boiska do piłki nożnej, 
siatkowej, koszykówki, rozgrywki sportowe!!!
8 dzień: wykwaterowanie ok. godz. 9 00 - 10 00, ostatni spa-
cer nad morze, zakup pamiątek, pobyt na ośrodku, wyjazd 
po obiedzie. Przyjazd w godz. nocnych do Częstochowy. ok 
24:00 - 03:00 w nocy.

BAŁTYK - Jastrzębia Góra
ZAKWATEROWANIE: OW„Bałtycki Relaks” pok. 3, 4-os. z łazienkami, do morza ok. 400 m. Ośrodek 
dysponuje salą sportowo-taneczną z lustrami, salą kinową, boiskami, placem zabaw, świetlicą, siłownią, 
tenisem stołowym, piłkarzykami, salą TV, sprzętem karaoke, wiatami przy ognisku i grillu.
 
W PROGRAMIE:
Popływaj z rekinami - wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych Przygód w Redzie. Wyciecz-
ka autokarowa do Ocean Park we Władysławowie, następnie zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu, wy-
cieczka do labiryntu kukurydzy. Ponadto: plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 
gry integracyjne, zabawy wodne, konkursy m. in, festiwal karaoke i „MamTalent”, w zdrowym ciele 
zdrowy duch! Będą konkurencje zespołowe i indywidualne, konkursy, olimpiady i tory przeszkód 
na wesoło. Najlepsi oczywiście zostaną wyróżnieni! Piłka siatkowa, nożna, koszykowa, bieg tere-
nowy, dyskoteki, ognisko, wizyta w latarni morskiej Rozewie, spacer Lisim Jarem.
Wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, na 
zakończenie turnusu: 
•	10-go dnia wieczorem wypłynięcie promu 

z  Gdyni, kolacja w formie bufetu, nocleg 
w  4-os. kabinach wewnętrznych, dyskoteka. 
Śniadanie na bufecie;

•	11-go dnia przypłynięcie do Karlskrony, zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem; powrót na 
terminal, kolacja, dyskoteka, nocleg (wska-
zane kieszonkowe na drobne zakupy ok. 120 
koron szwedzkich);

•	12-go dnia przypłynięcie do Gdyni, przejazd 
na dworzec PKP, śniadanie, powrót do miast 
wyjazdu.

Uwaga! Uczestnicy muszą posiadać ważny 
paszport lub dowód osobisty.

350 m

TERMINY: CENA:

POG 1 28. 06. - 05. 07. 1190 zł

POG 2 05. 07. - 12. 07. 1190 zł

POG 3 12. 07. - 19. 07. 1190 zł

POG 4 19. 07. - 26. 07. 1190 zł

POG 5 26. 07. - 02. 08. 1190 zł

POG 6 02. 08. - 09. 08. 1190 zł

POG 7 09. 08. - 16. 08. 1190 zł

POG 8 16. 08. - 23. 08. 1190 zł

POG 9 23. 08. - 30. 08. 1190 zł

od 1190 zł

KOLONIE  wiek: 7-13
OBOZY  wiek: 14-18

    9/11 nocy

CENA ZAWIERA:
 • zakwaterowanie wg wybranej opcji,
 • wyżywienie 3 razy dziennie + 

podwieczorek,
 • 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 10 zł. 

CENA NIE ZAWIERA:
 • dopłat do transportu (PKP + autokar),
 • opłat za imprezy fakultatywne: 

„Trójmiasto inaczej - odkryj tajemnice 
otaczającego świata” - 100 zł/os.,

 • wizyty w Parku Linowym - 50 zł/os., 
 • wizyty w Aquaparku Primavera  

- 50 zł/os.,
 • szkolenia windsurfingowego  

10 h - 500 zł,
 • Warsztatu tenisa ziemnego  

8 h - 250 zł/os.,
 • treningów z instruktorem fitness,  

8 h - 150 zł. 

Wypoczynek: bez wycieczki 
do Szwecji

z wycieczką 
do Szwecji*

TERMINY: Ośrodek Bałtycki Relaks

28. 06. - 07. 07. JG 1 1480 zł JG 1+ 1840 zł

07. 07. - 16. 07. JG 2 1480 zł JG 2+ 1840 zł

17. 07. - 26. 07. JG 3 1480 zł JG 3+ 1840 zł

27. 07. - 05. 08. JG 4 1480 zł JG 4+ 1840 zł

06. 08. - 15. 08. JG 5 1480 zł JG 5+ 1840 zł

16. 08. - 25. 08. JG 6 1480 zł JG 6+ 1840 zł
*Terminy z wycieczką wydłużone są o 2 dni.

400 m

KOLONIE  wiek: 10-17

   7 nocy



AKTYWNE LATO

BAŁTYK - Dąbki
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy “CARBO” w Dąbkach, ośrodek jest złożony z 
dwóch trzykondygnacyjnych pawilonów hotelowych i budynku głównego z jadalnią, salą dyskote-
kową, salą telewizyjno-taneczną, bilardem i tenisem stołowym. Zakwaterowanie w pok. 2+2 i 2+3 z 
łazienkami oraz balkonami. Na terenie są boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, plac zabaw 
i siłownia plenerowa.

PROGRAMY:
Misja Specjalna – Obóz Paintballowo-Dywersyjny - polecamy przede wszystkim osobom, które 
interesują się paintballem, mieli z nim styczność lub chcą spróbować czegoś nowego! Podczas wy-
jazdu będzie możliwość sprawdzenia swoich sił w różnych, ciekawych rozgrywkach i ćwiczeniach. 
Oprócz typowych, paintballowych rozgrywek będą również organizowane dynamiczne gry w tere-
nie. Uczestnicy nauczą się przetrwania w trudnych, nietypowych warunkach, wezmą udział w szko-
leniu ze wstępnej pomocy przedmedycznej, a także nauczą się zasad orientacji w terenie. 
Przygoda z deską i żaglem – Obóz windsurfingowy - Przygodę z deską i żaglem proponujemy przede 
wszystkim osobom, które potrafią pływać, lubią spędzać czas w wodzie oraz są pełni energii i wigoru! 
Lekcje obejmują naukę oraz doskonalenie żeglowania na desce windsurfingowej. W programie są za-
warte także zajęcia łucznicze, wycieczka pontonami, nauka orientacji w terenie oraz pierwsza pomoc. 
Zakręcone wakacje – Obóz Odlotowy - to wulkan energii, wyjazd ten słynie z dużej ilości zabaw i 
zwariowanych pomysłów, dlatego polecamy go tym, którzy uwielbiają aktywnie i wesoło spędzać 
czas. M.in.: przeprawy na pontonach, 
skoki na wodnej trampolinie, zabawy 
na bananie wodnym, pokonanie mostu 
linowego, gra terenowa na orientację, 
mokra siatkówka, mecz na folii pokrytej 
pianą i karnawał kolorów. Każdy uczest-
nik otrzyma „odlotowy medalion”.

od 1949 zł
CENA ZAWIERA:
 • 10 noclegów,
 • wyżywienie 4 x dziennie, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę pedagogiczna, instruktorską 

i medyczną,
 • realizację programu wg wybranej opcji, 

nagrody i pamiątki,
 • ubezpieczenie NNW.

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

KOLONIE  i OBÓZ
wiek: 10-18

   7/10 nocy

od 1644 zł

KOLONIE i OBÓZ
wiek: 7-16

   10 nocy

CENA ZAWIERA:
 •  transport autokarem lub busem,
 • zakwaterowanie 10 noclegów,
 • wyżywienie 4 posiłki dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę kadry pedagogicznej,medycznej,
 • ubezpieczenie NNW,
 • atrakcyjny program,
 • wycieczkę do Ełku i Mikołajek,
 • pobyt w Aquaparku.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie,
 • zajęć dodatkowych.

10

MAZURY - Szeligi
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: 
„MAZURY CUD NATURY” –  zajęcia taneczne pod okiem instruktora tańca - Zumba, Hip-Hop, 
strzelanie z łuków, piesze wycieczki, Nordic Walking, Neptunalia – chrzest wodny. Turniej piłki noż-
nej, plażowej i koszykowej i inne. 
PIRACI Z MAZUR – spływ kajakowy rzeką Ełk. Rekreacyjne pływanie po jeziorze. Strzelectwo - 
strzelanie z łuków. Paintball. Gra terenowa - z nauką posługiwania się kompasem, mapą GPS. Za-
jęcia na ściance wspinaczkowej. Park linowy – wyjazd do Ełku. Piesze wycieczki po lesie.
MAZURSKI OBÓZ KONNY – 6 godz. jazdy konnej. Loża 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 rekreacyjne i sportowe. Wycieczki Nordic Walking – rekreacyjne i sportowe. Wycieczka 
autokarowa do Mikołajek - z przewodnikiem i biletami wstępu, zwiedzanie miasta. W programie 
rejs statkiem Mikołajki – J. Śniardwy – Mikołajki. Zwiedzanie Galindii - Mazurskiego Edenu. Dodat-
kowo rowerki wodne, kajaki, plażowa-
nie, piesze wycieczki, rozgrywki spor-
towe, konkursy, karaoke, dyskoteki, bal 
przebierańców. Kino pod gwiazdami.

TERMINY: CUD NAT.: PIRACI: O. KONNY:
MS 1 04. 07. - 14. 07. 1644 zł 1685 zł 1944 zł
MS 2 15. 07. - 25. 07. 1644 zł 1685 zł 1944 zł
MS 3 26. 07. - 05. 08. 1644 zł 1685 zł 1944 zł

TERMINY: Misja Spec.: Przygoda: Zakręcone:
DB 1 29. 06. - 09. 07. 2099 zł 2049 zł 1949 zł
DB 2 10. 07. - 20. 07. 2099 zł 2049 zł 1949 zł
DB 3 21. 07. - 31. 07. 2099 zł 2049 zł 1949 zł
DB 4 01. 08. - 11. 08. 2099 zł 2049 zł 1949 zł
DB 5 12. 08. - 22. 08. 2099 zł 2049 zł 1949 zł

DB 6* 23. 08. - 30. 08. 1899 zł 1849 zł 1749 zł
* Krótszy termin - 7 noclegów.



od 1360 zł
CENA ZAWIERA:
 •  transport autokarem,
 • zakwaterowanie 9/10 noclegów,
 • wyżywienie 4 razy dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powortną,
 • kadrę wychowawczą, opiekę medyczną, 

instruktorów, ratownika, 
 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu.

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

Nad Wartą - Burzenin
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” położony na atrakcyjnym, 
bardzo dużym, monitorowanym, oświetlonym i ogrodzonym terenie sosnowego lasu. Do dyspozycji 
uczestników są pokoje 3-osobowe z łazienkami oraz pokoje przechodnie (3+2) z łazienkami. Na tere-
nie obiektu znajduje się kryty i odkryty basen, jadalnia, sala dyskotekowa, sala TV, sala gier, sala gimna-
styczna, świetlica, kawiarenka. Ośrodek posiada bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: park li-
nowy, ściankę wspinaczkową, pole i strzelnicę do paintballa, tor quadowy, tor przeszkód, tor łuczniczy, 
strzelnicę pneumatyczną, 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 na-
wierzchnią do gry w piłkę ręczną zamiennie na dwa korty tenisowe, wypożyczalnię rowerów, drewnia-
ny plac zabaw ze zjazdem linowym, grill, miejsce na organizację ogniska, drewniane altany.
 
SUPER PRZYGODA W SPORTOWEJ OSADZIE: 
(program realizowany na wszystkich profilach kolonii)
Zajęcia integracyjne – cykl zabaw i konkurencji integrujących uczestników m.in. spacer hydrauli-
ka, skrzynkowa przechadzka, grupowe chodzenie w nartach itp. Zajęcia wspinaczkowe – nauka i 
doskonalenie techniki wspinaczki na ścianie wspinaczkowej z użyciem sprzętu zabezpieczające-
go pod opieką instruktorów. Zajęcia w parku linowym – z użyciem sprzętu alpinistycznego pod 
opieką instruktora, uczestnicy będą pokonywać wyznaczoną na wysokości trasę z przeszkodami. 
Rafting – około 2,5-godzinny spływ pontonami po rzece Warcie. Letnie kino pod gwiazdami – wie-
czorny pokaz filmowy. Basen kryty i odkryty – 2 wejścia w turnusie. Biwak w warunkach polowych 
(dla chętnych) – uczestnicy będą biwakować (1 noc) w namiotach w lesie na terenie obiektu oraz 
samodzielnie wypiekać podpłomyki (zapewnione są materace i śpiwory, każdy uczestnik powi-
nien być wyposażony w małe prześcieradło. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

PROGRAMY:
KOLONIA OSADA TAJEMNIC - Telewizyjne programy typu „Wyspa Przetrwania” czy „Azja Express” 
są oglądane z zapałem przez wiele osób. Uczestnicy wezmą udział w niezwykłej grze LARP, dzięki 
której wcielą się w inną postać na cały czas trwania kolonii. Uczestnicy przeniosą się w świat India-
ny Jonesa, zagadek i zaginionych artefaktów. Dla kontynuujących tajemniczą przygodę czekają 
dodatkowe zadania o wyższym stopniu wtajemniczenia i zadania przygotowujące do zdobycia 
odznaki MISTRZA TAJEMNICY.
ARTYSTYCZNY - Zajęcia filmowo-teatralne, taneczne, plastyczne, florystyczne, które zwieńczy prezen-
tacja nabytych umiejętności. Rodziców prosimy o spakowanie stroju wieczorowego na Pokaz Mistrzów.
X-SPORT - Igrzyska Olimpijskie Burzenin 2018! W programie treningi z wybranych dyscyplin: siat-
kówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, zawody pływackie i zabawy w wodzie, 
aerobic, biegi przełajowe, z przeszkodami. Rywalizację zwieńczy Gala Sportowców – bal oraz deko-
racja medalistów Igrzysk Olimpijskich.
MILITARNY - Poznanie stopni wojskowych, musztra, apele i wojskowa kontrola czystości. Każdy re-
krut otrzyma legitymację wojskową – należy zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne. W programie codzien-
ne zajęcia terenowe, biegi wytrzymałościowe, 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; taktyka w grze; linia spalonego; stałe fragmenty gry. Kolonijne eliminacje do Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej oraz treningi.

TERMINY: MILITARNY/
ARTYSTYCZNY X-SPORT OSADA  

TAJEMNIC PIŁKARSKI

BZN 1 02. 07. – 12. 07. 1480 zł 1460 zł 1530 zł 1485 zł

BZN 2 12. 07. – 22. 07. 1480 zł 1460 zł 1530 zł 1485 zł

BZN 3 22. 07. – 01. 08. 1480 zł 1460 zł 1530 zł 1485 zł

BZN 4 01. 08. – 11. 08. 1480 zł 1460 zł 1530 zł ---

BZN 5 11. 08. – 21. 08. 1480 zł 1460 zł 1530 zł ---

BZN 6 21. 08. – 30. 08. 1380 zł 1360 zł 1430 zł ---

KOLONIE  wiek: 7-16

   9/10 nocy
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od 1149 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 10 noclegów,
 • wyżywienie 4 razy dziennie, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę medyczną, pedagogiczną, 

ratownika na basenie, przewodnika 
tatrzańskiego,

 • ubezpieczenie NNW,
 • 2 wycieczki do Zakopanego – 

zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, 
Krupówki, Jaszczurówka, 

 • wycieczki górskie z przewodnikiem 
tatrzańskim: Morskie Oko i Czarny 
Staw, Dolina Kościeliska (bilety w cenie) 
Chochołów,

 • 1 wejście na baseny termalne,
 • dodatkowo w turnusie I i III realizacja 

gry terenowej Odkrywca.

CENA NIE ZAWIERA:
 • Raftingu pontonami Przełomem 

Dunajca – dopłata 100 zł.

zakopane camp
TATRY - Murzasichle
Murzasichle to malownicza osada letniskowa położona między Zakopanem, a Bukowiną Tatrzań-
ską. Roztacza się stąd przepiękny widok na panoramę Tatr. W odległości 6 km znajduje się stolica 
polskich gór Zakopane z licznymi atrakcjami przygotowanymi dla turystów w różnym wieku.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat Willa Tatry/Hawrań/Tatrzańska Grań lub inny o podobnym standardzie położony w 
Murzasichlu, ok. 6 km od Zakopanego. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. Pen-
sjonaty utrzymane są w pięknym stylu zakopiańskim. Do dyspozycji dzieci jest teren do zabaw, sala 
w której można organizować dyskoteki, świetlica z RTV, stołówka. Uczestnicy koloni zakwaterowani 
są w pokojach 2, 3, 4, 5-os. z pełnym węzłem sanitarnym.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień:  wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd do Murzasichla, zakwaterowanie, obiad, 
odpoczynek i spacer, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: realizacja programu pobytu - 2 wycieczki do Zakopanego (zwiedzanie miasta, Wielka 
Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim (Morskie Oko i 
Czarny Staw, Dolina Kościeliska, Chochołów), 1 wejście na baseny termalne, gry i konkursy sporto-
we, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, gra scenariuszowa Odkrywca w I i III turnusie.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do domu.

STREFA CAMP!
PROGRAM TANECZNY* - Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego 
czasu. Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kroków ta-
necznych solo i choreografie w grupie, ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, ćwiczenia 
modelujące sylwetkę oraz na prawidłową postawę ciała.
PROGRAM PLASTYCZNY* - Dla wszystkich małych twórców z artystyczną duszą przygotowa-
liśmy zajęcia plastyczno-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.
PROGRAM 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. 
PROGRAM SURVIVALOWY* - Niepowtarzalna szkoła przetrwania, gdzie nie liczy się siła i wy-
trzymałość fizyczna, tylko umiejętność współpracy oraz chęć przeżycia przygody! Nauczysz się 
korzystać z mapy, rozpalać ognisko i jak obchodzić się z ogniem. Zapoznasz się z metodami po-
zyskiwania pożywienia i czystej wody. Nie zabraknie budowy szałasu, poznasz techniki kamufla-
żu oraz maskowania się w terenie.
PROGRAM ADVENTURE* - Rozpocznij swoją przygodę w Zakopanym od bitwy na polu pain-
tballowym. Będziesz mógł wejść do przeźroczystej kuli, napompowanej powietrzem i biegając 

po wodzie, śmiać się i szaleć, robiąc fikołki. 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.

TERMINY: KOLONIA/OBÓZ 
REKREACYJNY PAINTBALL.* PLASTYCZNY /

TANECZNY*
SURVIVAL /
ADVENTURE

ZMC 1 27. 06. – 07. 07. 1149 zł 1379 zł 1229 zł 1379 zł

ZMC 2 07. 07. – 17. 07. 1179 zł 1419 zł 1269 zł 1419 zł

ZMC 3 17. 07. – 27. 07. 1179 zł 1419 zł 1269 zł 1419 zł

ZMC 4 27. 07. – 06. 08. 1179 zł 1419 zł 1269 zł 1419 zł
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KOLONIE  wiek: 9-13
OBOZY  wiek: 14-18

   10 nocy

Pensjonat Hawran



od 1265 zł
CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie 10 noclegów,
 • wyżywienie 3 razy dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę kierownika, wychowawców, 

doraźną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TATRY - Białka Tatrzańska
Białka Tatrzańska - góralska wieś położona 20 km od Zakopanego. To jedno z najsłynniejszych 
w kraju miejsc wypoczynku letniego i zimowego, największe Centrum turystyki wysokogórskiej. 
Wspaniały klimat, piękne, górskie widoki, tatrzańska przyroda oraz niepowtarzalny folklor sprawia-
ją, że jest to miejsce, w którym wypoczynek to prawdziwa przyjemność.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat U Gilów lub inny o podobnym stadardzie  - ośrodek usytuowany jest w Białce Środkowej 
nieopodal rzeki Białki, niedaleko basenów termalnych „Term Białka”. Na terenie ośrodka znajduje się 
ogród a w nim plac zabaw dla dzieci z huśtawkam, trampoliną i grillem. Zakwaterowanie w poko-
jach 3, 4, 5 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w indywidualne łazienki, drzwi przeciwpo-
żarowe, TV oraz WiFi. Na terenie budynku znajduje się świetlica z tenisem stołowym i piłkarzykami 
oraz sala kominkowa.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy; przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwate-
rowanie, zapoznanie z okolicą. Pierwszy posiłek - kolacja, nocleg.
2-10 dzień: pobyt w Białce Tatrzańskiej program dostosowany do wieku i kondycji uczestników: 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE – rozwijanie wyobraźni - sztuka rozwojowa, w programie m.in.: martwa 
natura, pejzaż, zajęcia w plenerze, malowanie na kamieniach, liściach itp., 
ZAJĘCIA TANECZNE – nauka podstawowych kroków i elementów najpopularniejszych tańców 
dyskotekowych oraz improwizacja taneczna. 
ZAJĘCIA W STADNINIE ŁOPUSZNA (tylko profil konny) – zapoznanie z pracą stadniny, zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, jazda kłusem, stepem na ujeżdżalni i w terenie - w zależności od umie-
jętności uczestników. (4 wyjazdy do stadniny po 2 godziny lekcyjne - razem 8 godzin w tym pre-
lekcja i zaznajomienie się ze stadniną , zajęcia z instruktorami). 
PONADTO:	•	wycieczka	do	Zakopanego	(Krupówki,	zespół	obiektów	Centralnego	Ośrodka	Sportu,	
zakupy	pamiątek;		•	„TERMA	BANIA”	w	Białce	Tatrzańskiej-	2	h	zabawy	i	odpoczynku	na	basenie	ter-
malnym.		•	wycieczki	piesze	po	okolicy;		•	zajęcia	integracyjne:	uczestnicy	integrują	się,	zdobywają	
do	siebie	zaufanie,	poprawia	to	komunikatywność	w	zespole	i	rodzinie;		•	rozgrywki	sportowe	(m.in.:	
gry	zespołowe,	kometka,	siatkówka);	 	 •	 turnieje	oraz	gry	terenowe;	 	 •	gry	towarzyskie:	kalambury	
rysunkowe i pokazywane, edukacyjne, logiczne i losowe (pomysłowość uczestników i kadry nie zna 
granic);		•	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek,	dyskoteki.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Białką Ta-
trzańską ostatnie świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę 
powrotną.

TERMINY: KOLONIA/OBÓZ 
REKREACYJNY

OBÓZ  
KONNY

BKT 1 27. 06. – 07. 07. 1265 zł 1595 zł

BKT 2 07. 07. – 17. 07. 1265 zł 1595 zł

BKT 3 17. 07. – 27. 07. 1265 zł 1595 zł

KOLONIE  wiek: 7-10
OBOZY  wiek: 11-12

  10 nocy
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„U Kubusia”



MOJA PIERWSZA KOLONIA

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

 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień:  wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Piotra Skargi, Dworzec PKS – godz. 10.30; z Lędzin, plac
autobusowy przy KWK Ziemowit – godz. 11.00; przejazd do hotelu OGRODZISKO; obiad, 
zakwaterowanie, kolacja.
2 - 6 dzień:  realizacja programu „Moja pierwsza kolonia” m.in.: wdrożenie uczestników do podej-
mowania samodzielnych kroków, warsztaty plastyczne, wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek 
w Ustroniu, specer na Cieńków do „Magicznego drzewa“ 
na jeden z wiślańskich grzbietów górskich, przejażdżka 
„BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”; spacer do skoczni narciarskiej 
imienia Adama Małysza, gry i zabawy – zajęcia terenowe, 
biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, 
konkursy z nagrodami; gry i zabawy świetlicowe, wieczór 
filmowy; ognisko z pieczeniem kiełbasek; dyskoteka - na 
terenie ośrodka.
7 dzień:  wykwaterowanie po śniadaniu, gorący posiłek. 
Wyjazd w drogę powrotną.

TATRY - Murzasichle
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Willa Tatry/Hawrań/Tatrzańska Grań lub inny o podobnym 
standardzie położony w Murzasichlu (opis - strona 12). 
 
W PROGRAMIE: Specjalny program dla najmłodszych uczestników realizowany przez wychowaw-
ców-animatorów. W programie  zajęcia animacyjne z cyklu: ODKRYJ SWÓJ TALENT! m.in.:
MAŁY ARTYSTA – rozwiń swoją wyobraźnię i manualne zdolności. Dla wszystkich małych twórców 
z artystyczną duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno-artystyczne. 

MAŁY SPORTOWIEC – Sport, to nie tylko zdrowie, ale i dobra zabawa. Rusz się i weź udział w naj-
bardziej zabawnej imprezie wakacji „Olimpiada na Wesoło”.
STREFA MAŁEGO PODRÓŻNIKA – wycieczka do Zakopanego, Wielka Krokiew, Krupówki oraz 
Jaszczurówka. Czeka cię wędrówka górska Doliną Kościeliską oraz spacery po okolicy z przewod-
nikiem tatrzańskim.
ZOSTAŃ SUPER DETEKTYWEM – zabawa w leśne podchody.
TWOJE LETNIE KINO – Z nami zobaczysz największe hity. 
MAŁY KUCHARZ – odkryj kulinarny talent i zostań szefem 
kuchni.  Wspólnie coś upichcimy. 
„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” – pokaż co potrafisz na parkiecie. 
Stwórzmy wspólne układy taneczne, które wykorzystasz pod-
czas dyskoteki lub na BALU PRZEBIERAŃCÓW.
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od 1060 zł
CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 6 noclegów,
 • wyżywienie 3 posiłki dziennie + 

podwieczorek,
 • opiekę wychowawców, iejscową opiekę 

medyczną,
 • ubezpieczenie NNW,
 • program animacyjny,
 • bilety wstępu do Leśnego Parku 

Niespodzianek.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

KOLONIE  wiek: 7-12

   6 nocy

TERMINY: CENA:

WI 1 30. 06. - 06. 07. 1060 zł

WI 2 06. 07. - 12. 07. 1060 zł

WI 3 12. 07. - 18. 07. 1060 zł

WI 4 18. 07. - 24. 07. 1060 zł

WI 5 03. 08. - 09. 08. 1060 zł

od 950 zł

KOLONIE  wiek: 7-11

   6 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 6 noclegów,
 • wyżywienie 3 dziennie + podwieczorek,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, opiekę medyczną, 
przewodnika tatrzańskiego,

 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu animacyjnego,
 • wycieczkę do Zakopanego – zwiedzanie 

miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, 
Jaszczurówka,

 • wycieczkę górską Doliną Kościeliską,
 • wycieczki piesze po okolicy 

z przewodnikiem tatrzańskim.

CENA NIE ZAWIERA:
 • 1 wejścia na basen termalny 50 zł/os.,
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TERMINY: CENA:

ZM 1 27. 06. - 03. 07. 950 zł

ZM 2 03. 07. - 09. 07. 950 zł

ZM 3 09. 07. - 15. 07. 950 zł

ZM 4 15. 07. - 21. 07. 950 zł



MOJA PIERWSZA KOLONIA PROJEKT PRZYGODA
BESKID SĄDECKI - Krynica Zdr.
ZAKWATEROWANIE: Hotel JAGIELLONKA *** położony w centrum uzdrowiska, stanowi dosko-
nały punkt do zwiedzania okolicy. W pobliżu hotelu „Jagiellonka” znajduje się wiele atrakcji m.in. 
pijalnia wody „Jan”, Główna Pijalnia Wód, Park Zdrojowy, stacja kolejki szynowej na Górę Parkową, 
korty tenisowe, wypożyczalnie rowerów. Zakwaterowanie w pokojach 3 – 4 os. typu studio z ła-
zienką. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, winda, bezprzewodowy internet w całym obiekcie, 
taras widokowy.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem z KATOWIC lub Lędzin, przejazd 
do hotelu „Jagiellonka” w Krynicy Zdroju, obiad, zakwaterowa-
nie, kolacja. 
2 - 7 dzień: program sportowo – rekreacyjny, m.in.: wjazd 
Koleją Gondolową na Jaworzynę Krynicką 4 godzinna zabawa w parku wodnym ZAPOPRADZIE. 
Spacer na Górę Parkową. Emocjonujący przejazd gokartami na torze w Tyliczu, ćwiczenia rucho-
we, gry i zabawy - zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, 
konkursy z nagrodami, grill z pieczeniem kiełbasek , dyskoteka na terenie ośrodka. 
8 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd w drogę powrotną. 

15Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:  www.indexpolska.com.pl

TERMINY: CENA:

KR 1 04. 07. - 11. 07. 1299 zł

KR 2 11. 07. - 18. 07. 1299 zł

KR 3 18. 07. - 25. 07. 1299 zł

TERMINY: CENA:

DS 1 10. 07. - 22. 07. 1795 zł

DS 2 23. 07. - 04. 08. 1795 zł

od 1299 zł

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem lub busem,
 • zakwaterowanie 12 nocy,
 • wyżywienie 4 x dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę pedagogiczną (kierownik i 

wychowawcy), opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie NNW,
 • realizację programu,
 • składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny. 

CENA NIE ZAWIERA:
 • opłat za wycieczki fakultatywne: 

ADRSPACH SKALNE MIASTO + 60 zł 
(płatne w biurze lub na miejscu)  
i 150 KĆ (płatne na miejscu),  
ZOO SAFARI  Dvur Kralove  + 60 zł  
(płatne w biurze lub na miejscu)  
i 200 KĆ (płatne na miejscu),

 • obligatoryjnej opłaty 300 KĆ płatne 
na miejscu na wstępy. 

KOLONIE  wiek: 8-16

   7 nocy

od 1795 zł

KOLONIE  wiek: 8-16
OBOZY  wiek: 13-17

   12 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport  autokarem 
 • zakwaterowanie - 7 noclegów,
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + 

podwieczorek,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców, doraźną 

opiekę medyczną (na telefon),
 • ubezpieczenie NNW, 
 • program sportowo - rekreacyjny: 

wjazd Kolejką Gondolową na 
Jaworzynę Krynicką, zabawę w parku 
wodnym, przejazd gokartami.

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych 

w ofercie.

KOTLINA KŁODZKA - Duszniki
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy Zdrój położony na obrzeżach 
Dusznik Zdroju. Pokoje 3,4,5 – os. z łazienkami oraz typu studio (2+3) z łazienkami. Na miejscu WiFi, 
jadalnia, tenis stołowy, boiska sportowe, sala do zajęć z grami planszowymi, TV, sprzętem dyskote-
kowym, plac zabaw dla małych dzieci, bilard, warcaby ogrodowe, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 
 
W PROGRAMIE:
ODKRYWAMY ZŁOTĄ PRAGĘ – wycieczka do stolicy Czech i zwiedzanie miasta.
„W POSZUKIWANIU ZŁOTA” - wycieczka do kopalni złota w Złotym Stoku – zwiedzanie podziemnej 
Trasy turystycznej: „Sztolni Gertruda”, „Chodnika Śmierci”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci 
oraz zwiedzanie jedynego w Polsce podziemnego wodospadu w „Sztolni Czarnej”. Wizyta w Śre-
dniowiecznej Osadzie Górniczej. Płukanie Złota - wypróbuj również profesjonalny sprzęt do płuka-
nia i znajdź swoje złoto i dostaniesz certyfikat Zdobywcy Kopalni Złota.
GÓRY STOŁOWE - wycieczka do Parku Narodowego Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki lub Błędne 
Skały. Po drodze odwiedzimy Czermną, gdzie znajduje się Kaplica Czaszek. 
Torfowisko pod Zieleńcem: wycieczka do rezerwatu torfowiskowego. Miejsce to przyciąga pięk-
nymi krajobrazami oraz wspaniałą florą. Wycieczka do Schroniska Pod Muflonem położonego na 
stokach Ptasiej Góry górującej nad Dusznikami.
Duszniki Zdrój: spacer po uzdrowisku. Aquapark w Kudo-
wie -  2 godziny w największym w okolicy Aquaparku. Weso- ł e 
wieczorki: dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każ- d y 
może”, zabawy i konkursy z nagrodami. Gry i zabawy tereno- we, 
Spartakiada Sportowa.
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GÓRY OPAWSKIE - Pokrzywna
ZAKWATEROWANIE: 
OŚRODEK SZKOLENIOWY MIESZKO usytuowany jest w malowniczej Dolinie Złotego Potoku 

Gór Opawskich. Ośrodek oferuje pokoje 2-5-os. z nowymi łazienkami, WI-FI. Na terenie ośrod-
ka znajduje się restauracja, sale wielofunkcyjne, boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, piłki 
ręcznej, sale z piłkarzykami, stołami do tenisa stołowego, sala dyskotekowa, sala lustrzana. Ośro-
dek znajduje się 600 metrów od kąpieliska w Pokrzywnej oraz Parku Rossenau.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd do Pokrzywnej, zakwaterowanie, 
obiad, odpoczynek i spacer, kolacja, nocleg.
2 - 10 dzień: Realizacja programu pobytu - wycieczka na 
Biskupią Kopę w Góry Opawskie, wejście do Parku Rosenau 
i zabawa w poszukiwanie Złota, wejście do Parku Wodne-
go Gorzelany. Ponadto gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki, ognisko. Wycieczka i zwiedzanie 
bajecznego zamku w Mosznej.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do domu.

SŁOWACJA - Orawa
ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny „U Kazika” położony w malowniczej Orawce, na polskiej Orawie. 
Ośrodek składa się z kompleksu 2 budynków o typowej góralskiej zabudowie. Pokoje 3, 4, 5-os. 
z pełnym węzłem sanitarnym. Wokół budynku duży, zielony teren rekreacyjny. Na terenie obiektu: 
świetlica ze sprzętem audiowizualnym, sala kominkowa, plac zabaw, piłkarzyki, tenis stołowy - ping
-pong, bilard, zadaszone gillowisko, boisko wielofunkcyjne, mini zoo.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem, przyjazd do ośrodka, obiad. Zapoznanie z ośrodkiem i okolicą, nocleg.
2–10 dzień: aktywny program pobytu, a w nim m. in.: Orawa the best! -  całodzienna wycieczka au-
tokarowa na Słowację - rejs po Jeziorze Orawskim, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zamków 
nie tylko na Słowacji Zamku Orawskiego. Energretyczna Energylandia - całodzienna wycieczka

 autokarowa. Spotkanie z przeszłością w skansenie Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu, zwiedzanie 
podziemnej Jaskini Brestowskiej oraz wodne szaleństwo w Tatralandii. Wyzwania Wypasinej Do-
liny w Zubrzycy Górnej - waterball, park linowy, tyrolka. Piesza 
wyprawa na Babią Górę, …a także góralskie bajanie przy ko-
minku, gry, konkursy, rozgrywki sportowe, dyskoteki, ognisko.
10 dzień: po śniadaniu wyjazd z ośrodka ok. godz. 10.00. 

od 1350 zł

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 10 noclegów, 
 • wyżywienie 4 razy dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę medyczną, pedagogiczną, 

ratownika na basenie, przewodnika,
 • ubezpieczenie NNW Signal Iduna,
 • realizację programu kolonii: wycieczka 

na Biskupią Kopę oraz w Góry 
Opawskie, zabawa w Parku Rossenau 
w poszukiwanie Złota, wejście do 
Parku Wodnego Gorzelany, zwiedzanie 
bajecznego zamku w Mosznej.

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

KOLONIE  wiek: 9-13

   10 nocy

TERMINY: CENA:

OR 1 14. 07. - 23. 07. 1449 zł

OR 2 23. 07. - 01. 08. 1449 zł

OR 3 01. 08. - 10. 08. 1449 zł

TERMINY: CENA:

POK 1 07. 07. - 16. 07. 1390 zł

POK 2 16. 07. - 25. 07. 1390 zł

POK 3 10. 08. - 19. 08. 1350 zł

od 1449 zł

KOLONIE  wiek: 10-13
OBOZY  wiek: 14-17

   9 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie (9 noclegów),
 • wyżywienie trzy posiłki dziennie,
 • suchy prowiant na wycieczki 

całodniowe i drogę powrotną,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry: 

kierownik, 1 wychowawca na 15 
uczestników, doraźnie opieka lekarska,

 • ubezpieczenie NNW,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill,
 • realizację programu,
 • bilety wstępu do odwiedzanych 

obiektów,

CENA NIE ZAWIERA:
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

MÓJ PIERWSZY OBÓZ !



od 1750 zł

WĘGRY - Hajduszoboszlo
Hajduszoboszlo - światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni. 
Obejmuje 13 basenów z mnóstwem atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztuczny-
mi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pływacki o wymiarach olimpijskich, basen z trampo-
liną oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość wypożyczenia łodzi czy sku-
terów wodnych. Kompleks jest największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Piaszczysta 
plaża, statek piracki, latarnia morska i drzewa palmowe sprawiają, że panuje tu śródziemnomorska 
atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua Park z czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną 
dziurą, szaloną rzeką itp.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Thermal Garden***  położony w centrum miasta w pobliżu kąpieliska termalnego „Hunga-
rospa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem., bezpłatne wi
-fi w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrz-
ny oraz dwa termalne baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, 
tenis stołowy, boisko do koszykówki, plac zabaw. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację. 
2 – 10 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowanie w pokojach 
ok. godziny 14:00; obiad. Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo (9 dni ). W programie: zabawa, 
wypoczynek i plażowanie oraz kąpiele w basenie przy Hotelu Thermal Garden, pobyt na base-
nach termalnych (3 wstępy na kąpielisko/Hungarospa), zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe 
m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy. 
Piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowa-
nych przez miasto (festyny, koncerty, pikniki). 
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad, wyjazd z Hajduszoboszlo w godz. wieczornych, 
przejazd przez Słowację. 
11 dzień:  powrót do Polski w godzinach rannych.

Hotel Thermal Garden

Hotel Thermal Garden
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CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie 8 noclegów,
 • wyżywienie 3 razy dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę kierownika, pilota na trasie, 

wychowawców,
 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
 • 3 wstępy na baseny termalne 

Hungarospa,
 • składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek i atrakcji fakultatywnych:
 • wycieczki autokarowej do Budapesztu + 

rejsu statkiem po Dunaju - ok. 8500 HUF.
 • AQUAPARK - z dużych zjeżdżalni 

mogą korzystać dzieci od 12 roku 
życia. Aquapark extra - bilet na duże 
zjeżdżalnie - ok. 4000 HUF, - bilet na 
mini zjeżdżalnie ok. 2700 HUF.

TERMINY: CENA:

HH 1 06. 07. - 16. 07. 1750 zł

HH 2 14. 07. - 24. 07. 1750 zł

HH 3 22. 07. - 01. 08. 1750 zł

HH 4 30. 07. - 09. 08. 1750 zł

HH 5 07. 08. - 17. 08. 1750 zł

KOLONIE  wiek: 9-13
OBOZY  wiek: 14-17

   8 nocy

MÓJ PIERWSZY OBÓZ !



od 1550 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 7/9 noclegów, 
 • 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, 

obiadokolacja),
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę pedagogiczną, opiekę pilota 

i rezydenta w języku polskim, 
kierownika obozu,

 • miejscową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż,
 • realizację programu rekreacyjnego,
 • 1 wyjście na plażę Zrce.

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

drogi i zwracana w ostatnim dniu),
 • opłaty klimatycznej 10 € (pobieranej 

podczas drogi),
 • dojazd do dyskotek 10 €/os./wyjazd,
 • dodatkowego programu NINJA Camp 

+ 150 zł,
 • wyprawy na najwyższy szczyt Pagu 

Sv. Vido 348 mnpm,
 • wypożyczenie roweru,
 • dodatkowe wieczorne treningi dla 

chętnych 2 euro/trening,
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie,
 • wycieczek fakultatywnych: Zadar, 

Paklenicki Park Narodowy, wycieczka 
łodzią do jaskini wodnej,

 • składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 10 zł.
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CHORWACJA - Wyspa Pag
ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat CIK - leży w odległości ok. 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie 
znajdują się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 os. lub w apartamentach 
4-5 os. z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe). W pensjonacie znajduje się stołówka na 50 osób 
oraz kawiarenka.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, lunch, zakwaterowanie, aklima-
tyzacja.
3-8/10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dys-
koteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych. Odwiedzicie też słynną plażę Zrce nazywaną CHORWACKĄ IBIZĄ, gdzie będzie możli-
wość zabawy w najlepszych plażowych kubach w Chorwacji: Aquarius Zrce Beach, Papaya Club, 
Kalypso Zrce, Euphoria Club. Każdy z klubów to świat sam w sobie, kilka scen na świeżym powie-
trzu, liczne baseny czy strefy dla VIP-ów, usłyszysz tu praktycznie wszystko, od najbardziej zna-
nych europejskich DJ, po niszowe projekty.
9/11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd popołudniu w dro-
gę powrotną.
10/12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację,  przyjazd do Polski wg rozkładu.

PROGRAM FAKULTATYWNY: 

ZAJAWKA NINJA CAMP!  - cena +150 zł
Zajawkowo przygodowy Ninja Camp - jest prowadzony przez pasjonatów wszelkiej aktywno-
ści ruchowej jak i rozwoju osobistego. Podczas pobytu będzie czas na zabawę, relaks, zdobywa-
nie nowych umiejętności, a (prawie) każdego wieczoru będzie można dołączyć do treningów 
obwodowych. Będzie okazja pograć w angażujące gry towarzyskie i porozmawiać z ciekawymi 
ludźmi na absorbujące tematy.
•	 Każdy	dzień	rozpocznie	się	porannym	biegiem	lub	

poranną gimnastyką ogólną.
•	 SLACKLINE,	TRICKBOARD	czy	nauka	żonglerki	–	for-

my aktywności poprawiające koordynację i  kon-
centrację, nie wspominając o mięśniach głębokich 
odpowiadających za postawę ciała i będących pod-
stawą sukcesów we wszystkich sportach.

•	Dodatkowo	 treningi	 obwodowe	 na	 okolicznym	
WORKOUTcie lub z naszym sprzętem, takim jak np. 
worek bułgarski, ekspander, skakanki itp.

Codzienne treningi są przeznaczone/prowadzone dla 
wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania, 
ponieważ w ich trakcie można wybrać stopień trud-
ności dowolnego ćwiczenia.

OBOZY  wiek: 12-18

    7/9 nocy

Pensjonat CIK

TERMINY: IL. 
NOCL. CENA:

CP 1 27. 06. – 6. 07. 7 1550 zł 

CP 2 04. 07. – 15. 07. 9 1750 zł 

CP 3 13. 07. – 24. 07. 9 1750 zł 

CP 4 22. 07. – 03. 08. 9 1750 zł 

CP 5 31. 07. – 09. 08. 7 1550 zł 

CP 6 07. 08. – 16. 08. 7 1550 zł 

CP 7 14. 08. – 23. 08. 7 1550 zł 

CP 8 21. 08. – 30. 08. 7 1550 zł 
Przy łączeniu turnusów rabat w wysokości 300 zł

18

300 m
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od 1790 zł

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów, 
 • 3 posiłki dziennie, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż,
 • realizację programu rekreacyjnego,
 • wycieczkę do Dubrownika,
 • w drodze powrotnej zwiedzanie Trogiru.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwrotnej kaucji 10 €/os. (pobieranej 

podczas drogi i zwracanej w ostatnim 
dniu pobytu),

 • opłaty 20 €/os. - przewodnik miejski 
w Dubrowniku i opłata klimatyczna,

 • wycieczek fakultatywnych - Korczula, 
Medjugorje, Rejs statkiem po morzu,

 • składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 10 zł.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

od 1850 zł

CHORWACJA - Drvenik 
ZAKWATEROWANIE: KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** – przeznaczony jest specjalnie 
do  wypoczynku młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położonych 200 metrów 
od morza. Pokoje są 2–5 os., w większości z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! 
Do dyspozycji Gości jest boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego 
oraz przestronna sala świetlicowa.  
UWAGA! Warto zabrać własne: maskę, fajkę i płetwy! 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-10 dzień: program pobytu - realizacja programu Wodna Przygoda (dla chętnych), plażowanie, 
zajęcia sportowe, gry i konkursy sportowe, zabawy integra-
cyjne, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie. W drodze powrot-
nej wycieczka do Trogiru - zwiedzanie miasta. Wyjazd w kie-
runku kraju.
11 dzień: śniadanie, przejazd do Salonik i Waterlandu (bilet 
do Waterlandu dodatkowo płatny). Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację. Przyjazd 
do Polski.

CHORWACJA-BOŚNIA - Neum
ZAKWATEROWANIE: Hotel Stella *** – oferuje zakwaterowanie w nowoczesnych pokojach 2, 3, 
4, 5 os. z łazienkami, wyposażonych w TV i klimatyzację. Na miejscu do dyspozycji Gości jest ogród 
z restauracją, sala gier i sala ze stołami do ping-ponga. Hotel posiada zewnętrzny basen. Hotel poło-
żony jest w odległości 500 m od plaży. W hotelowej restauracji serwowane są dania kuchni lokalnej 
oraz międzynarodowej. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, Przejazd przez Czechy, Austrię, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do Hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu, możli-
wość korzystania z wycieczek fakultatywnych. Wyjazd do Du-
brownika miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO (Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem miejskim)
11 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd do Trogiru 
- zwiedzanie Starówki. Wyjazd w kierunku kraju, nocny prze-
jazd przez Chorwację, Austria.
12 dzień: przejazd przez Czechy (postój na posiłek), powrót 
w godzinach popołudniowych.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

TERMINY: CENA:

CHD 1 27. 06. - 08. 07. 1790 zł

CHD 2 06. 07. - 17. 07. 1859 zł

CHD 3 15. 07. - 26. 07. 1859 zł

CHD 4 24. 07. - 04. 08. 1859 zł

CHD 5 02. 08. - 13. 08. 1859 zł

CHD 6 11. 08. - 22. 08. 1790 zł

TERMINY: CENA:

CB 1 27. 06. - 08. 07. 1850 zł

CB 2 06. 07. - 17. 07. 1890 zł

CB 3 15. 07. - 26. 07. 1890 zł

CB 4 24. 07. - 04. 08. 1890 zł

CB 5 02. 08. - 13. 08. 1890 zł

CB 6 11. 08. - 22. 08. 1850 zł

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów,
 • 3 posiłki dziennie,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców, pilota, 

rezydenta, ratownika na plaży miejskiej,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż,
 • realizacja programu rekreacyjnego 

Wodna Przygoda (dla chętnych),
 • wycieczka do Dubrownika,
 • w drodze powrotnej zwiedzanie Trogiru.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwrotnej kaucji 15 €/os.,
 • opłaty klimatycznej 15 €/os.,
 • przewodnika miejskiego w Trogirze  

5 €/os.,
 • wycieczek fakultatywnych: Dubrownik, 

Split i Omiś, rejs na Korculę, rafting,
 • składki na TFG 10 zł.

500 m

200 m



20

od 1790 zł

od 1890 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów, 
 • 3 posiłki dziennie + woda do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę powrotną, 
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, opiekę pilota i 
rezydenta, miejscową opiekę medyczna, 

 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
 • składka na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwrotnej kaucji 20 €/os., 
 • taksy klimatycznej – 20 €/os.,
 • klimatyzacji w pokoju 50 €/turnus/pokój,
 • wycieczek fakultatywnych: Biokovo 

ok 35 €, rafting ok. 35 €, rejs statkiem 
ok. 30 €, Split i Trogir ok. 35 €, Imostki, 
Mostar i Wodospady Kravica ok. 30 €,

 • biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów.

CHORWACJA - Makarska 
ZAKWATEROWANIE: kameralny pensjonat Adriona/Anica ***,  położony w willowej części Ma-
karskiej lub inny o podobnym standardzie, około 300 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 2-5 
osobowych (możliwe łóżka piętrowe), ładnie umeblowanych, każdy z łazienką i balkonem. Klimaty-
zacja dostępna w każdym pokoju na życzenie - dodatkowo płatna 50 €/turnus/pokój. Sklepy, straga-
ny, kawiarnie w odległości ok. 300 m. Odległość od restauracji ok. 70 m.  

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych.
2 dzień: przyjazd do Makarskiej około południa, zakwaterowanie grupy. Spotkanie organiza-
cyjne z rezydentem i kadrą. Kolacja.
3-10 dzień: wypoczynek na plażach Riwiery Makarskiej. 
Udział w zajęciach sportowych, wycieczkach i animacjach, 
zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, wspólne wyjścia 
na dyskoteki. Możliwość korzystania z wycieczek fakultatyw-
nych.
11 dzień: wykwaterowanie. Czas na ostatni spacer nad Ad-
riatykiem, zakupy pamiątek i pożegnanie z Chorwacją. Obiad. 
Wyjazd powrotny do Polski.
12 dzień: przyjazd do Polski.

CZARNOGÓRA - Bar 
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Mijo – kameralny, rodzinnie prowadzony obiekt. Odległość do 
plaży kamienisto - żwirkowej ok. 300 m, do centrum Baru ok. 15-20 minut spacerem. Pokoje 2, 3 i 4 
os. lub apartamenty 2 pokoje 2+3 os. z łazienką i klimatyzacją indywidualną. Większość pokoi posia-
da balkon. Na terenie obiektu znajduje się basen oraz stołówka.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię lub Słowację, Węgry, 
Chorwację.
2 dzień: przyjazd do pensjonatu w godzinach południowych, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, aklimatyzacja.
3-11/12 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
11/12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego 
prowiantu. Lunch, wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd 
przez Chorwację, Austrię lub Węgry.
12/13 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na 
posiłek) przyjazd w godzinach popołudniowych.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

OBOZY  wiek: 12-18

   9/10 nocy

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 lub 10 noclegów,
 • 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, 

obiadokolacja),
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 

ratownika na plaży miejskiej,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW i 

bagaż,
 • składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwrotnej kaucji 10 €,
 • taksy klimatycznej i opłaty lokalnej 20 €,
 • wycieczek fakultatywnych: Zatoka 

Kotorska - Kotor, Budva - ok. 35 €, Ulcinj 
i Wielka Plaża - ok. 20 €, Albania - Szkodra 
ok. 40 €, Rafting na rzece Tara - ok. 65 €, 
Rejs stateczkiem - ok. 20 €,

 • dla chętnych klimatyzacja 20 €/pokój/
dzień.

300 m

300 m

TERMINY: CENA:

CHM 1 27. 06. - 08. 07. 1890 zł

CHM 2 06. 07. - 17. 07. 1890 zł

CHM 3 15. 07. - 26. 07. 1890 zł

CHM 4 24. 07. - 04. 08. 1890 zł

CHM 5 02. 08. - 13. 08. 1890 zł

CHM 6 11. 08. - 22. 08. 1890 zł

TERMINY: CENA:

CZB 1 27. 06. - 08. 07. 1790 zł

CZB 2 06. 07. - 17. 07. 1790 zł

CZB 3 15. 07. - 26. 07. 1790 zł

CZB 4* 24. 07. - 04. 08. 1840 zł

CZB 5 02. 08. - 13. 08. 1790 zł

CZB 6 11. 08. - 22. 08. 1790 zł
* turnus wydłużony - 10 noclegów.
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od 1790 zł

CENA ZAWIERA:
 • 7 noclegów,
 • wyżywienie 3 posiłki dziennie
 • przelot samolotem w klasie 

ekonomicznej,
 • opłata za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny,
 • opłaty lotniskowe,
 • opłatę za transfer lotnisko - hotel - 

lotnisko,
 • opiekę kadry pedagogicznej, 

ratownika, włoską opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
 • zwiedzanie Rzymu z lokalnym 

przewodnikiem,
 • składkę na TFG.

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

powyżej 18 r.ż.,
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie,
 • wycieczek fakultatywnych.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

od 2295 zł

ALBANIA - Durres 
ZAKWATEROWANIE: Kompleks Wypoczynkowy Kolaveri *** –położony jest zaledwie 200 m od 
piaszczystej plaży w dzielnicy Golem. W kompleksie znajduje się: hotel, dwa budynki apartamento-
we oraz domki wille. W ramach kompleksu znajdują się dwie restauracje, dwie kawiarnie, kompleks 
trzech basenów, dyskoteka, bar plażowy, sklep, parking, plac zabaw dla dzieci. Dla gości kompleksu 
bezpłatne leżaki oraz parasol na hotelowej plaży. Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu 
w wybranych miejscach. Zakwaterowanie w apartamentach dwupokojowych oraz trzypokojo-
wych. 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, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, aklimatyzacja.
3-10 dzień: program pobytu - plażowanie, gry i konkursy 
sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematycz-
ne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad. Wyjazd w kie-
runku kraju.
12 dzień: przyjazd do Polski.

WŁOCHY - Tor San Lorenzo
ZAKWATEROWANIE: ONDA CAMPING VILLAGE **** – wakacyjna wioska turystyczna położna w 
odległości 300 m od plaży. Zakwaterowanie uczestników w 4-os. klimatyzowanych apartamentach 
z łazienką, aneksem kuchennym oraz werandą (stolik z krzesłami). Na terenie obiektu do dyspozycji: 
dwa baseny odkryte (konieczne czepki kąpielowe), boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, ko-
szykówki, plac do gry w bule, całodobowa recepcja, restauracja / pizzeria, bar, pool bar, supermar-
ket, pralnia (dodatkowo płatna). W ciągu dnia i wieczorami animacje: aqua-aerobic, zawody sporto-
we, wieczorne dyskoteki i pokazy. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Odprawa bagażowo-paszporto-
wa. Planowany wylot samolotu do Rzymu-Ciampino 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.: piesze wycieczki po okolicy, 
plażowanie, kąpiele w morzu, korzystanie z basenów na terenie kompleksu, konkursy, zajęcia sporto-
we, animacje, wieczorne dyskoteki i pokazy.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z apartamentów. Prze-
jazd do RZYMU, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwie-
dzanie miasta (bez wnętrz, czas zwiedzania ok. 5h). Transfer na 
lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z 
Rzymu-Ciampino o godz. 18:30.

OBOZY  wiek: 14-19

   7 nocy

TERMINY: CENA:

AB 1 30. 06. - 11. 07. 1790 zł

AB 2 09. 07. - 20. 07. 1790 zł

AB 3 18. 07. - 29. 07. 1790 zł

AB 4 27. 07. - 07. 08. 1790 zł

TERMINY: CENA:

WTS 1 19. 07. - 26. 07. 2295 zł

WTS 2 26. 07. - 02. 08. 2295 zł

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów,
 • 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, 

obiadokolacja), 
 • suchy prowiant na drogę
 • opiekę wychowawców, kierownika, 

rezydenta, 
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 

bagaż,
 • realizację rekreacyjnego programu 

obozu,
 • składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwrotnej kaucji 10 € (pobierana  

podczas drogi i zwracana w ostatnim 
dniu pobytu), 

 • opłatę miejscowa i klimatyczna 20€
 • wycieczek fakultatywnych: Kruje - Tirana 

30 €, Berat 30 €, Apollonia - Vlora - 
Orikum 35 €, Szkodra-Lezhe 30 €, 
Pogradec - św. Neum - Ohryd 45 €.

* turnus wydłużony - 10 noclegów.

200 m

300 m
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od 1690 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 8 noclegów,
 • wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia 

włoska) + woda do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców, kierownika, 

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

bagaż,
 • realizację programu rekreacyjnego,
 • przejazd do Parku Rozrywki  

MIRABILANDIA, 
 • wycieczkę do centrum Rimini,
 • serwis plażowy na plaży.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowych biletów 

do Mirabilandii, taksy klimatycznej, 
opłat lokalnych (razem 40 €),

 • obowiązkowej zwrotnej kaucji 
w wysokości 10 €/os. (pobieranej 
podczas drogi i zwracanej w ostatnim 
dniu pobytu),

 • wycieczek fakultatywnych,
 • klimatyzacji za pokój (fakultatywnie)  

ok. 10 €/dzień/os.,
 • biletów wstępu do dyskotek,
 • składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

serwis plażowy w cenie!

16+

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

ZAKWATEROWANIE: Hotel Stradiot***  - znajduje się w dzielnicy Rivabella niedaleko od depta-
ka, zaledwie 100 m od plaży.  Zakwaterowanie w  pokojach 3,4 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) 
z łazienką, balkonem oraz TV. Na terenie hotelu znajduje się basen, recepcja czynna 24h/dobę, kli-
matyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe patio oraz Wi-fi. Istnieje możliwość dokupienia klima-
tyzacji w pokoju w cenie 10 €/dzień/os.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień:  wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  nocny przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd do 
Rimini następnego dnia ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, lunch.
2-9 dzień: realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, 
piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażo-
wanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne). A to wszystko 
w mega rozluźnionej atmosferze i z ekstra kadrą!
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, przejazd do MIRABILANDII (dopłata za 
bilet wstępu i taksę klimatyczną 40 €/os.), zabawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd w kie-
runku kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień: Przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Przyjazd do kraju 
w godzinach popołudniowych.

Strefa Imprezowa:  
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat!
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy–
THE CAVE – w klimacie hip hopu i rapu, drugi poziom –THE DAN-
CE AREA – dla fanów elektro i hause oraz trzeci poziom DISCO 
PUB – szalone lata ’60, ’70, ’90, czyli rock i latino. A oprócz tego 
codziennie międzynarodowe karaoke!- Wstęp ok. 10 €/wejście
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 najpiękniejszych klubów na świecie. Pod-
czas imprez w klubie zanurzycie się w świecie fantasy wśród posągów rzymskich i filarów świątyni… 
To klub z basenem oraz z muzyką, która poruszy do tańca każdego. - Wstęp ok. 20-30 €/wejście.

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

OBOZY  wiek: 12-18

    8 nocy

Hotel Stradiot

TERMINY: CENA:

WM 1 27. 06. - 07. 07. 1690 zł

WM 2 05. 07. - 15. 07. 1740 zł

WM 3 13. 07. - 23. 07. 1740 zł

WM 4 21. 07. - 31. 07. 1740 zł

WM 5 29. 07. - 08. 08. 1740 zł

WM 6 06. 08. - 16. 08. 1740 zł

WM 7 14. 08. - 24. 08. 1690 zł100 m
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serwis plażowy w cenie!
od 1990 zł

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 7 noclegów w wiosce turystycznej 

Villaggio Alkantara,
 • 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu HB,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, 

opiekę rezydenta i pilota w j. polskim, 
kierownika obozu,

 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
 • wycieczki do: Mirabilandii, Syrakuz, 

Taorminy, na Etnę; w drodze powrotnej 
zwiedzanie Pompei i Rzymu,

 • składkę na TFG 10 zł.
CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej opłaty 70 € za: 

bilet wstępu do Mirabilandii, taksę 
klimatyczną, bilety do zwiedzanych 
obiektów, komunikację miejską, 
przewodnika w Rzymie i w Pompejach,

 • wycieczek fakultatywnych.

OBOZY  wiek: 12-18

   8 nocy

od 2199 zł

16+

WŁOCHY Toskania Rzym
ZAKWATEROWANIE: Hotel *** jznajduje się w nadmorskim kurorcie blisko piaszczystej plaży, Obiekt 
jest przyjazny dla rodzin, grup oraz młodzieży. Na terenie obiektu znajduje się restauracja, recepcja, 
basen boisko, kort tenisowy, sala rozrywkowa, pokój gier, Młodzież zakwaterowana jest w pok. 3-5 os. 
z klimatyzacją i łazienką. Na terenie obiektu dostęp do Wi-Fi. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu.
2 dzień: dojazd do Florencji. Zwiedzanie stolicy Toskanii i kolebki renesansu – zwiedzanie miasta. 
Przejazd w okolice Pizy, obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przyjazd do Pizy - zwiedzanie Placu Cudów z krzywą wieżą. Przejazd do Sieny 
- spacer po rynku, zwiedzanie Starego Miasta. Przejazd w okolice Rzymu, zakwaterowanie, obia-
dokolacja.
3-10 dzień: Zakwaterowanie w ośrodku, śniadanie. Realizacja programu pobytu: plażowanie, gry 
i zabawy, zabawy integracyjne i animacyjne, korzystanie z infrastruktury hotelu baseny, boiska. 
Wycieczki  programowe: Całodzienna wycieczka do Rzymu 
- zwiedzanie z przewodnikiem. W kolejnym dniu wyjazd do 
Aquaparku.
10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny, obiad. 
Wyjazd do Polski.
11 dzień: przyjazd do Polski.

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

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii - całodzienna zabawa. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż.
3 dzień: przyjazd na Sycylię w godz. przedpołudniowych, obiad, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: realizacja programu obozu: wycieczki do Syrakuz, Taorminy, na Etnę. Gry i zawody 
sportowe, zabawy integracyjne i animacje.
10 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, wyjazd z ośrodka w godzinach porannych. Przy-
jazd do Pompei - zwiedzanie ruin starożytnego miasta. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obia-
dokolacja.
11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu - zwiedzanie z prze-
wodnikiem. W godzinach wieczornych wyjazd.
12 dzień: przejazd do Polski.

OBOZY  wiek: 12-18

   8 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 7 noclegów w hotelu ***,
 • 1 nocleg w hotelu *** w Montecatini HB,
 • wyżywienie podczas pobytu: 3 posiłki 

dziennie, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • realizację programu, 
 • zwiedzanie Florencji, Pizy, Sieny, Rzymu,
 • pobyt w Aquaparku,
 • wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, 

opiekę rezydenta i pilota w języku 
polskim, kierownika obozu,

 • ubezpieczenie KL , NNW, bagaż, 
 • składkę na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej opłaty 50 € obejmującej: 

bilet wstępu do Aquaparku, taksy 
klimatycznej, biletów do zwiedzanych 
obiektów, przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej, przewodników,

 • świadczeń nie wymienionych w ofercie,
 • wycieczki fakultatywnej – Wyspa Capri 

ok. 75 €.

TERMINY: CENA:

SYC 1 03. 07. - 15. 07. 2199 zł

SYC 2 10. 07. - 21. 07. 2199 zł

TERMINY: CENA:

TOS 1 03. 07. - 13. 07. 1990 zł

TOS 2 10. 07. - 20. 07. 1990 zł

TOS 3 17. 07. - 27. 07. 1990 zł

750 m
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od 2249 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów,
 • wyżywienie - trzy posiłki dziennie 

(w formie bufetu) oraz woda do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, 

opiekę pilota i rezydenta w języku 
polskim,

 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 
bagaż, 
realizację rekreacyjnego programu 
pobytu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek fakultatywnych,
 • taksy klimatycznej i opłat lokalnych - 20 €,
 • zwrotnej kaucji 20 € (pobierana podczas 

drogi i zwracana w ostatnim dniu 
pobytu), 

 • wstępów na profesjonalne dyskoteki,
 • składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

HISZPANIA - Lloret de Mar
ZAKWATEROWANIE: Hotel Golden Sand ***  jest położony zaledwie 400 metrów od plaży w Llo-
ret de Mar. Posiada 3, 4 osobowe pokoje z balkonem, TV, klimatyzacją, suszarkę do włosów, WiFi bez-
płatne w całym hotelu! Hotel posiada odkryty basen i jacuzzi. Dysponuje dużym barem-kawiarnią ze 
strefą gier, w której znajduje się stół do gry w snookera. Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa się 
każdego dnia. Cały hotel odnowiony został w 2015 r.
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie; pierwsze świadcze-
nie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczynkowy w Lloret de Mar: plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki w klubach,  imprezy tematyczne, możliwość korzystania z wycie-
czek fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad, wyjazd w godzinach wieczornych w kierunku Niemiec.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych/nocnych.

Strefa Imprezowa:  
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat!
Chciałbyś sprawdzić, jak bawi się młodzież ze wszystkich krajów Europy? Chciałbyś uczestniczyć w 
wakacyjnym szaleństwie i przeżyć wakacyjną przygodę? Nic prostszego! Jeżeli jesteś młodą, ener-
giczną osobą, która zaczyna aktywne życie dopiero, gdy słońce zajdzie, jeżeli jesteś ciekawy świata i 
wiesz, czym jest świetna zabawa, Lloret de Mar jest miejscem dla Ciebie, a obóz w Hiszpanii to strzał 
w dziesiątkę.

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

CAŁODNIOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Tossa de Mar - 26 €
Barcelona - 46 € CAMP NOU TOUR – płatne dodatkowo 28 €
Sanddance - 30 €
Port Aventura - 65 € (dzieci do lat 12 – 53 €)
Nurkowanie z akwalungiem - 35 €
Marineland - 30 €
Water World - 33 €
Beach Party - 35 €

OBOZY  wiek: 11-18

    9 nocy

Hotel Golden Sand

TERMINY: CENA:

HGS 1 30. 06. - 11. 07. 2249 zł

HGS 2 09. 07. - 20. 07. 2249 zł

HGS 3 18. 07. - 29. 07. 2249 zł

400 m
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od 2159 zł

CENA ZAWIERA:
 • przelot samolotem z Krakowa,
 • transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
 • 10 noclegów,
 • wyżywienie 3 posiłki dziennie (kuchnia 

hiszpańska), wodę do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę,
 • opłatę za bagaż rejestrowany do 20 kg,
 • opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, 

hiszpańską opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
 • program wg opisu,
 • składkę na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek fakultatywnych,
 • taksy klimatycznej od 16 r.ż.
 • biletów wstępu na dyskoteki  

i do zwiedzanych obiektów.

OBOZY  wiek: 11-18

   8 nocy

od 2890 zł

ALL
 IN

CLUSIVE

HISZPANIA i FRANCJA 
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 odwie-
dzanych dyskotek. Do dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4 os. 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 GOLDEN SAND *** (opis - str. 24) 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, zwiedzanie centrum historycznego Paryża. Prze-
jazd do hotelu, nocleg. OPCJA ZAMIANY ZWIEDZANIA PARYŻA na całodzienną zabawę w EURO-
DISNEYLAND (+50 €).
3 dzień: śniadanie, drugi dzień zwiedzania Paryża - Wieża Eiffela, dla chętnych rejs po Sekwanie. 
Przejazd do La Défense. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Hiszpanii.
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  klu-
bach, imprezy tematyczne.
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudnio-
wych. Nocny przejazd.
12 dzień: powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego  
16 roku życia.

HISZPANIA - Lloret de Mar
ZAKWATEROWANIE: HOTEL SAMBA *** (czytaj opis powyżej) 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku Kraków Balice. Odprawa paszportowo-bagażowa (rozpoczęcie 
odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Barcelony o godz. 06:30. Plano-
wany przylot na lotnisko Barcelona El Prat o godz. 09:15. Przejazd do BARCELONY – zwiedzanie miasta 
z lokalnym przewodnikiem. Transfer do Hotelu, zakwaterowanie w pokojach, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: pobyt w Lloret de Mar, realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po Lloret de Mar, 
korzystanie z basenu na terenie hotelu, bezpłatne korzystanie z leżaków i parasoli przy basenie, 
plażowanie, konkursy, gry i zabawy, 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 hiszpańskiego oraz animacje po 
kolacji, m.in. muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz papug. Wie-
czorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia do klubów (wejście od 16 r.ż., wstęp ok. 15 €). Możliwość 
udziału w wycieczkach fakultatywnych.
11 dzień: wykwaterowanie z pokoi, śniadanie w formie lunch-pakietu, transfer na lotnisko. Odpra-

wa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot 
z Barcelony o godz. 09:55. Planowany przylot 
na lotnisko Kraków Balice o godz. 12:35.

OBOZY  wiek: 14-19

   10 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 7 noclegów + 1 nocleg w hotelu w 

okolicach Paryża HB,
 • podczas pobytu wyżywienie 3 razy 

dziennie + woda,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, opiekę pilota i 
rezydenta, miejscową opiekę medyczną,

 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż, 
 • realizację programu obozu,
 • w drodze do Hiszpanii 

zwiedzanie Paryża i opcjonalnie 
EURODISNEYLANDU.

CENA NIE ZAWIERA:
 • zwiedzania Eurodisneylandu (ok. 50 €),
 • wycieczek fakultatywnych (str. 24), 
 • biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów i dyskotek, 
 • opłat lokalnych, metra w Paryżu oraz 

taksy klimatycznej (ok. 35 €),
 • zwrotnej kaucji 20 €,
 • składki na TFG 10 zł.

TERMINY: H. SAMBA: H. GOLDEN:

HP 1 27. 06. - 08. 07. --- 2159 zł

HP 2 04. 07. - 15. 07. 2299 zł 2199 zł

HP 3 11. 07. - 22. 07. 2299 zł 2199 zł

HP 4 19. 07. - 29. 08. 2299 zł 2199 zł

TERMINY: CENA:

HL 1 03. 07. - 13. 07. 2890 zł

HL 2 10. 07. - 20. 07. 2890 zł

HL 3 17. 07. - 27. 07. 2890 zł

HL 4 24. 07. - 03. 08. 2890 zł

350 m

350 m
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CENA ZAWIERA:
 •  transport autokarem,
 •  9 noclegów,
 •  pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light: śniadanie, obiad, kolacja w formie 
szwedzkiego stołu, całodzienny dostęp 
do wody,

 •  suchy prowiant na drogę powrotną,
 •  opiekę wychowawców i kierownika, 

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

bagaż,
 •  realizacja programu rekreacyjnego,
 •  animacje na terenie hotelu,
 •  wycieczkę do Warny, wycieczkę 

do Monastyru Aładża.

CENA NIE ZAWIERA:
 •  obowiązkowej kaucji zwrotnej 

w wysokości 20 € pobieranej w dniu 
przyjazdu,

 •  biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/os. 
(wstęp od 16 lat),

 •  wycieczek fakultatywnych,
 •  opłaty klimatycznej i administracyjnej  

20 €,
 •  obowiązkowej dopłaty 150 zł dla osób 

powyżej 18 roku życia,
 •  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

BUŁGARIA - Złote Piaski 
ZAKWATEROWANIE: Hotel Dana Palace ***  jest położony w odległości ok. 450 m od piaszczystej 
plaży. Dysponuje świeżo wyremontowanymi pokojami 4-5-os. oraz apartamentami 6-os. z pojedyn-
czymi łóżkami (2+2 z łazienką i WC, apartamenty są z widokiem na morze/basen). W każdym pokoju 
są szafki nocne, szafa, TV, mini bar, klimatyzacja. Do dyspozycji gości jest również basen z bezpłatny-
mi leżakami i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, scena przy basenie. SPORT I FITNESS: Bo-
isko 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. 

ZAKWATEROWANIE: Hotel Zdravets **** dogodnie usytuowany, z dobrą obsługą. Położony 
w centrum Złotych Piasków, w dobrze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty ba-
sen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki przy ba-
senie (ilość ograniczona), restaurację, lobby bar, salę konferencyjną (ok. 30-40 os), recepcję z możli-
wością 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, 5 os. 
z  V-SAT, lodówką/minibarkiem, klimatyzacją, łazienką z suszarką. Większość pokoi posiada balkon. 
W przypadku gdy ilość chłopców i dziewczynek w grupie nie jest podzielna przez 4, odpowiednia 
część grupy będzie zakwaterowana w 6-os. apartamentach na ostatnim piętrze.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dys-
koteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych. Wycieczka do Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do 
Monastyru Aładża.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. 
Obiad. Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
12 dzień: dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.  

250 m

ALL
 IN

CLUSIVE

TERMINY: Hotel Dana Palace
CENA:

Hotel Zdravets
CENA:

30. 06. – 11. 07. BRD 1 1630 zł BRZ 1 1670 zł

09. 07. – 20. 07. BRD 2 1630 zł BRZ 2 1690 zł

18. 07. – 29. 07. BRD 3 1630 zł BRZ 3 1690 zł

27. 07. – 07. 08. BRD 4 1590 zł BRZ 4 1640 zł

05. 08. – 16. 08. BRD 5 1590 zł BRZ 5 1640 zł

14. 08. – 25. 08. BRD 6 1550 zł BRZ 6 1580 zł

od 1550 zł

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy
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od 2490 zł
CENA ZAWIERA:
 • przelot samolotem charterowym na 

trasie Katowice – Warna – Katowice,
 • transfer z lotniska,
 • 10/11 noclegów w hotelu Dana 

Palace***,
 • pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light: śniadanie, obiad, kolacja w formie 
szwedzkiego stołu, całodzienny dostęp 
do wody,

 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców i kierownika, 

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

bagaż,
 • realizację programu rekreacyjnego,
 • animacje na terenie hotelu.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej kaucji zwrotnej 

w wysokości 20 € pobieranej w dniu 
przyjazdu,

 • biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/ 
os. (wstęp od 16 lat),

 • wycieczek fakultatywnych,
 • opłaty klimatycznej i administracyjnej 

10 € ( płatne w autokarze),
 • składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

BUŁGARIA - Złote Piaski 
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Dana Palace ***  jest położony w odległości ok. 450 m od piaszczystej plaży. Dysponuje 
świeżo wyremontowanymi pokojami 4-5-os. oraz apartamentami 6-os. z pojedynczymi łóżkami 
(2+2 z łazienką i WC, apartamenty są z widokiem na morze/basen). W każdym pokoju są szafki noc-
ne, szafa, TV, mini bar, klimatyzacja. Do dyspozycji gości jest również basen z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, scena przy basenie. SPORT I FITNESS: Boisko do siat-
kówki, water polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, bilard (płatny), sala do tańców, scena przy base-
nie. ROZRYWKA: Animacja polskojęzyczna – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, 
kino pod gwiazdami, pool party – 2 razy w tygodniu. 

TRANSPORT:
Samolot czarterowy z Katowice – Warna – Katowice oraz transfery lotnisko-hotel-lotnisko.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: przylot do Warny, transfer autokarowy do hotelu, zakwaterowanie, spotkanie organi-
zacyjne z rezydentem (przywitanie młodzieży, przekazanie praktycznych informacji, zapoznanie 
z regulaminami, wycieczkami fakultatywnymi), nocleg. 
1-10/11 dzień: realizacja programu pobytu,  animacje, kąpiele, wyjścia na dyskoteki, wycieczki 
piesze, dla chętnych wycieczki fakultatywne.
10/11 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi. Ostatnie godziny na plażowanie, zakupy. 
Obiad. Transfer autokarowy na lotnisko. Przelot do Polski. 

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

450 m

ALL
 IN

CLUSIVE

TERMINY: ILOŚĆ  
NOCL.: CENA:

BRS 1 29. 06. – 09. 07. 10 2490 zł

BRS 2 09. 07. – 20. 07. 11 2590 zł

BRS 3 20. 07. – 30. 07. 10 2490 zł

BRS 4 30. 07. – 10. 08. 11 2590 zł

BRS 5 10. 08. – 20. 08. 10 2490 zł

BRS 6 20. 08. – 31. 08. 11 2590 zł

OBOZY  wiek: 13-18

   10/11 nocy

Osoby powyżej 18 roku życia - obowiązkowa dopłata 100 zł Hotel Dana Palace



TERMINY: Hotel Colosseum
CENA:

Grand Hotel Oasis
CENA:

30. 06. – 11. 07. BRC 1 1730 zł BRT 1 1660 zł

09. 07. – 20. 07. BRC 2 1740 zł BRT 2 1670 zł

18. 07. – 29. 07. BRC 3 1740 zł BRT 3 1670 zł

27. 07. – 07. 08. BRC 4 1740 zł BRT 4 1670 zł

05. 08. – 16. 08. BRC 5 1690 zł BRT 5 1620 zł

14. 08. – 25. 08. BRC 6 1640 zł BRT 6 1570 zł

od 1570 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów, 
 • pełne wyżywienie w formie All Inclusive 

light: śniadanie, obiad, kolacja w formie 
szwedzkiego stołu, całodzienny dostęp 
do wody,

 • suchy prowiant na drogę powrotną- 
opiekę wychowawców i kierownika, 
ratownika podczas kąpieli, rezydenta,

 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 
bagaż,

 • realizacja programu rekreacyjnego,
 • spacer do Nessabaru.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej kaucji zwrotnej 

w wysokości 20 € pobieranej w dniu 
przyjazdu,

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

 • wycieczek fakultatywnych,
 • opłaty klimatycznej i administracyjnej 

20 € (zbierane w autokarze),
 • obowiązkowej dopłaty 150 zł - dla osób 

w wieku powyżej 18 lat,
 • składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

ALL
 IN

CLUSIVE

28

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Colosseum **** położony jest w centrum Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 m od plaży. 
Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją i balkonem, wyposażone są w minibar oraz telewizor. Do 
dyspozycji pokoje 3, 4 os. oraz apartamenty 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym.  Na miejscu do-
stępny jest odkryty basen z barem i leżakami. Na terenie kompleksu znajduje się także restauracja 
i tawerna, lobby bar, recepcja, kantor. Na terenie hotelu odbywają się animacje. 

ZAKWATEROWANIE: 
Grand Hotel Oasis **** - znajduje się w centrum największego i najbardziej popularnego bułgar-
skiego kurortu Słonecznego Brzegu, znanego jako perła na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. 
Kompleks składa sie z recepcja (sejf przy recepcji), przestronna restauracja, lobby bar, Wi-Fi - bez-
płatnie, sklep, sala, 3 zewnętrzne baseny, siłownia, grill, parking. Młodzież zakwaterowana jest w 
dużych przestronnych apartamentach dwupokojowych składających się z pokoju 2 i 3 osobowego. 
Każdy apartament posiada klimatyzację, telewizor, łazienkę i taras.
Plaża: szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu 
ok. 150 m od hotelu z licznymi atrakcjami.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, zakwatero-
wanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organi-
zacyjne z kierownikiem, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkur-
sy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy 
tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych. Spacer do Nessebaru – 
najstarszego bułgarskiego miasta.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostat-
nie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym po-
południem wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

Hotel Colosseum

Grand Hotel Oasis

50 m
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od 2150 zł

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 1 nocleg w okolicach Paryża,
 • 1 nocleg w okolicach Madrytu, 
 • 1 nocleg w okolicach Lloret de Mar,
 • 7 noclegów w Caprica Sun Centre, 
 • 11 śniadań, 12 obiadokolacji,
 • opiekę pilota – kierownika grupy, 

wychowawców,
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
 • składkę na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • ok. 120 € na wstępy i lokalnych 

przewodników, parkingi, 
 • świadczeń nie wymienionych w ofercie.

OBOZY  wiek: 12-18

   8 nocy

od 2750 zł

ALL
 IN

CLUSIVE

BUŁGARIA i TURCJA 
ZAKWATEROWANIE: Hotel Camelot *** położony ok. 450 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej 
promenady. Na terenie hotelu znajduje się odkryty basen z bezpłatnymi leżakami. Zakwaterowanie 
w przestronnych, apartamentach i pokojach typu studio, 4, 5, 6 – os. z klimatyzacją, łazienką z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV-SAT, lodówką oraz balkonem. Do dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy 
recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, 2 windy, restauracja, duży basen z bezpłatnymi leżakami i paraso-
lami, kino letnie na powietrzu, kompleks boisk sportowych. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, zakwaterowanie w od godz. 14:00, obiadokolacja.
3-10 dzień: realizacja programu rekreacyjnego plażowanie, gry i konkursy sportowe, dyskoteki, 
imprezy tematyczne, spacer do Nessebaru. Podczas pobytu 2 dniowa wycieczka do Istambułu: 
wyjazd z hotelu ok. 22:00, przyjazd na miejsce w godzinach rannych, wycieczka autobusowa i 
piesza po Stambule (ok. 4 godz.), obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu. Możliwość odbycia 
rejsu statkiem po Bosforze na wybrzeże europejskie i azjatyckie, wizyta na egipskim rynku. Po 
śniadaniu wizyta Top Kapa i Hagia Sofia i w pałacu Dolmaba-
hce Sarayi/Turecki Wersal. Możliwość zwiedzania Akwarium 
Turkuazoo oraz Turcji w miniaturze. Wyjazd do Bułgarii ok. 
18:00, przyjazd ok. 24:00..
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny, obiad. 
Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

PARYŻ - Madryt - Lizbona - Barcelona
ZAKWATEROWANIE: Hostel Caparica Sun Centre położony ok 10 minut spacerem od plaż nad 
oceanem oraz 15 minut jazdy od centrum Lizbony. Uczestnicy są zakwaterowani w pokojach 
4,5,6,8 - osobowych (możliwe łózka piętrowe). Sanitariaty mieszczą się na zewnątrz. Na terenie 
obiektu znajduje się basen, bezpłatne WiFi, korty tenisowe, stoły do ping ponga, piłkarzyki. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd ok 13.00, przejazd do Paryża.
2 dzień: Paryż – Park Asterix (9 godzin), ciepły posiłek, Wieża Eiffle’a, rejs po Sekwanie, zakwatero-
wanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Madrytu. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie - Madryt spacer po starym mieście, wizyta na stadionie Santaigo Bernabeu. Prze-
jazd do Portugalii - zakwaterowanie nad oceanem Caparica Sun Centre.
5-11 dzień: realizacja programu, plażowanie, wycieczka do Lizbony, obiadokolacja, przejazd nad 
ocean ew. kąpiel, powrót do obiektu, nocleg. Wycieczka do Fatimy - zwiedzanie miasta, powrót, 
obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: wykwaterowanie, przejazd do Hiszpanii - okolice Lloret de Mar, zakwaterowanie obia-
dokolacja, nocleg. 
12 dzień: śniadanie przejazd do Barcelony. Sta-
dion, Park Guell, Sagrada Familia, La Rambla, 
przejazd do Gardalandu.
13 dzień: śniadanie (przyrządzamy sami z pro-
wiantu) pobyt w Parku Gardaland, obiad wyjazd 
do Polski.
14 dzień: 
przyjazd 
do Polski.

OBOZY  wiek: 13-19

   10 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 7 noclegów w  Hotel Camelot ***,
 • 1 nocleg w Istambule w Hotelu *** 

z wyżywieniem w formie bufetu HB,
 • wyżywienie na bufecie: 7 śniadań, 

obiadów, kolacji całodzienny dostęp 
do wody,

 • suchy prowiant na drogę powrotną oraz 
na drogę do Istambułu,

 • opiekę wychowawców i kierownika, 
ratownika podczas kąpieli, rezydenta, pilota,

 • realizację programu wg opisu powyżej,
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
 • spacer do Nessebaru, 2 dniową 

wycieczkę do Istambułu ze zwiedzaniem,
 • wizę Turecką,
 • przejazd autokarem do Istambułu,
 • przewodnika miejskiego.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 €, 
 • wstępów na dyskoteki ok. 7 €,
 • wycieczek fakultatywnych,
 • opłaty klimatycznej i administracyjnej 35 €,
 • obowiązkowej dopłaty 150 zł dla osób 

w wieku powyżej 18 lat,
 •  składki na TFG 10 zł,
 • biletów wstępu w Istambule.

TERMINY: CENA:

PAR 1 30. 06. - 13. 07. 2750 zł

PAR 2 08. 07. - 21. 07. 2750 zł

450 m

TERMINY: CENA:

BIS 1 30. 06. - 11. 07. 2150 zł

BIS 1 09. 07. - 20. 07. 2150 zł

BIS 2 18. 07. - 29. 07. 2150 zł

BIS 3 27. 07. - 07. 08. 2150 zł



30

od 1530 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 9 noclegów,
 • 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, opiekę pilota i 
rezydenta, miejscową opiekę medyczną,

 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, 
bagaż,

 • realizację programu obozu - kąpiele, 
rozgrywki sportowe, animacje i gry 
integracyjne, dyskoteki, zwiedzanie 
okolicy,

 • składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek fakultatywnych,
 • klimatyzacji w pokoju 5€/pokój/dzień 

(Hotel Galaxy)
 • opłat klimatycznych i administracyjnych 

15 €, 
 • zwrotnej kaucji 20 €.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

TERMINY: LEPTOKARIA
CENA:

KOKINO NERO
CENA:

30. 06. – 11. 07. GRL 1 1690 zł GRK 1 1640 zł

09. 07. – 20. 07. GRL 2 1730 zł GRK 2 1660 zł

18. 07. – 29. 07. GRL 3 1730 zł GRK 3 1660 zł

27. 07. – 07. 08. GRL 4 1690 zł GRK 4 1640 zł

05. 08. – 16. 08. GRL 5 1660 zł GRK 5 1640 zł

14. 08. – 25. 08. GRL 6 1530 zł GRK 6 1590 zł

W Kokino Nero...

GRECJA - Riwiera Olimpijska
Riwiera olimpijska słynąca z dużych piaszczystych plaż, pełna hoteli, restauracji, tawern. Rozciąga 
się u stóp mitycznej góry Olimp. Idealne położenie umożliwia organizowanie wspaniałych wycie-
czek do Salonik oraz do bajecznych klasztorów w Meteorach, czy też do stolicy Grecji – Aten. 

ZAKWATEROWANIE: 
LEPTOKARIA - Hotel Galaxy – położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwa-
terowanie w pokojach 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. 
W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet Wi-Fi oraz basen do dyspozycji 
gości. Klimatyzacja w pokojach w cenie 5 €/pokój za dzień.
KOKINO NERO - Rodzinne pensjonaty PETROS, MAGDA, ANASTASIA – w zabudowie pawi-
lonowej, ogrodzone, oddalone od morza do ok. 400 m. Apartamenty są samodzielnymi, skromnie 
wyposażonymi mieszkankami. Każdy apartament posiada taras lub balkon, składa się z 2, 3 os. po-
koi, wyposażone w łazienki, aneksu kuchennego. Posiłki w hotelu Aqua Rosa nad samym morzem. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Grecji. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: realizacja programu pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na 
plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe - zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, kon-
kursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch. 
Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną do kraju.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
ATENY - 45 €,   METEORY - 30 €, 
OLIMP - 25 €,   SALONIKI - 25 €, 
WIECZÓR GRECKI - 25 €,  SKIATHOS - 40 €, 
REJS  PIRACKI - 30 €,  DELFY - 40 €.

UWAGA!!! Uczniowie po okazaniu legitymacji  
wchodzą na Akropol gratis.

100 m



od 1949 zł
CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • 9 noclegów w hotelu Platon***;
 • wyżywienie FB, 
 • suchy prowiant na drogę powrotną;
 • dodatkowy obiad w dniu wyjazdu;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej;
 • grecką opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
 • realizację programu,
 • pieszą wycieczkę do Paralii;
 • składkę na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek fakultatywnych;
 • kaucja zwrotna w wysokości 20 €
 • opłata klimatyczno – administracyjna 

płatna w autokarze 20 €.

CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem,
 • 7 noclegów w hotelu Delphin Hotel ***,
 • 2 noclegi na Riwierze Olimpijskiej ze 

śniadaniem i obiadokolacją,
 • wyżywienie 3 x dz., woda do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców i kierownika, 

ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż,
 • realizację programu: zwiedzanie Meteorów, 

Aten, Delf, Koryntu i Salonik, pobyt 
w parku wodnym Waterland, ponadto 
konkursy, gry i zabawy integracyjne, 
zawody sportowe, plażowanie.

CENA NIE ZAWIERA:
 • biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, taksy klimatycznej, opłat 
lokalnych oraz przewodników - ok. 65 €, 

 • obowiązkowej kaucji zwrotnej -10 €,
 • składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

31Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:  www.indexpolska.com.pl

od 1990 zł

GRECJA - Paralia - Olimpic Beach 
ZAKWATEROWANIE: Hotel Platon położony jest przy promenadzie ok. 50 m od plaży, 100 m od 
centrum miejscowości Olimpic Beach oraz 3 km od centrum Paralii, w malowniczym otoczeniu przy-
rody. Zakwaterowanie w 3, 4 – os. pokojach z bezpłatną klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazienkę, 
TV-SAT oraz balkon. Do dyspozycji uczestników Recepcja, hol, darmowe Wi-Fi w całym hotelu, basen 
z leżakami. W sąsiedztwie hotelu boiska sportowe. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Olimpic Beach w godz. porannych. Pierwszy posiłek - obiad, zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 14:00.
3-10 dzień: program pobytu, integracja uczestników, plażowanie i kąpiele morskie, rozgrywki 
rekreacyjno-sportowe – m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej, gra terenowa, zabawy w basenie 
m.in water polo, spacery po Olimpic Beach, wyjścia do lokalnych dyskotek (dodatkowo płatne), 
konkursy, piesza wycieczka do Paralii.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do godziny 10:00. Moż-
liwość spędzenia czasu przy basenie lub ostatnie zakupy, poże-
gnalny spacer. Obiad. Późnym popołudniem wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo
-wieczornych.

GRECJA - Peloponez - Attyka 
ZAKWATEROWANIE: Dolphin Hotel *** – to hotel o bardzo dobrym standardzie położony w Ka-
lamos, w wiosce rybackiej Aghioi Apostoloi, zaledwie 300 m od morza. Na terenie obiektu znajduje 
się basen, lobby bar, restauracja, recepcja. Zakwaterowanie w przestronnych klimatyzowanych 3, 4 
os. pokojach z balkonami.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację.
2 dzień: Przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie i odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja.
3 dzień: Śniadanie. Wyjazd do klasztorów w Meteorach. Ponadto wizyta w prawdziwej wytwórni 
bizantyjskich ikon, a następnie wyjazd w kierunku Zatoki Eubejskiej, obiadokolacja, nocleg.
4–9 dzień: Pobyt w Aghioi Apostoloi, realizacja programu obozu: wypoczynek aktywny i mniej 
aktywny, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy inte-
gracyjne. Wycieczki w programie: Ateny, Korynt.
10 dzień: Wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatni spacer 
i  zakupy, lunch. Przejazd i zwiedzanie Delf. Po zwiedzaniu 
przejazd na nocleg, obiadokolacja.
11 dzień: Śniadanie, przejazd do Salonik i Waterlandu (bilet 
do Waterlandu dodatkowo płatny). Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: Powrót do kraju.

OBOZY  wiek: 12-18

   9 nocy

TERMINY: CENA:

GRO 1 30. 06. - 11. 07. 1949 zł

GRO 2 09. 07. - 20. 07. 1999 zł

GRO 3 18. 07. - 29. 07. 1999 zł

GRO 4 27. 07. - 07. 08. 1999 zł

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

GRP 5 05. 08. - 16. 08. 1990 zł

50 m

300 m



32

od 3190 zł

od 2190 zł
CENA ZAWIERA:
 • przelot z Krakowa lub Warszawy do Aten,
 • transfer z lotniska autokarem,
 • 7 noclegów, 
 • wyżywienie 3 x dz., woda do posiłków,
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę wychowawców i kierownika, 

ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
 • ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW, bagaż, 
 • realizację programu: wieczór latino, rejs 

na Greckie Seszele i beach party ponadto 
konkursy, gry i zabawy integracyjne, 
zawody sportowe, animacje, plażowanie.

CENA NIE ZAWIERA:
 • biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, taksy klimatycznej, opłat 
lokalnych oraz przewodników ok. 45 €,

 • obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 € 
pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu, 

 • wycieczek fakultatywnych: Ateny 45 €, 
Delfy 40 €,

 • składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 15 zł.

GRECJA - Kamena Vourla 
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Marvey – położony w miejscowości Kamena Vourla 400 m od głównego deptaka i około 400 
m od piaszczysto-żwirkowej plaży. Hotel otoczony jest ogrodem, na terenie którego znajduje się 
obszerny taras, lobby bar z dostępem do internetu i basen z bezpłatnymi leżakami. Do dyspozycji 
gości są klimatyzowane 3, 4 os. pokoje z łazienkami, TV, lodówką, aneksem kuchennym. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: zbiórka na lotnisku. Odprawa. Wylot zgodnie z rozkładem lotów. Przylot do Aten. Posiłek 
w samolocie. Transfer autokarowy do hotelu. Zakwaterowanie.
2-8 dzień: śniadanie. Pobyt w uroczej miejscowości Kamena Vourla, realizacja programu obozu: 
wypoczynek aktywny i mniej aktywny, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
animacje. Rejs statkiem na Greckie Seszele z pro-
gramem animacyjnym i Beach Party. 
Wycieczki w fakultatywne: Meteory, Ateny.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
czas na ostatni spacer i zakupy, Posiłek. Przejazd 
do Aten. Wylot do Polski.

FRANCJA - Lazurowe Wyb. 
ZAKWATEROWANIE: VILLAGE CAP ESTEREL – francuska wioska wakacyjna położona pomiędzy 
Cannes, Saint Raphael, czerwonymi skałami Rezerwatu Masywu Esterel i morzem.  Na terenie wioski 
bogaty program animacji, do dyspozycji: kompleks kilku basenów, 2 plaże – piaszczysta i piaszczy-
sto-kamienista  korty tenisowe, kompleks boisk, wypożyczalnia rowerów (ok. 7 €), kluby dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, sklepy, bary, restauracje, butiki. Zakwaterowanie w apartamentach 4-os. 
(pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa łóżka pojedyncze i jedno piętrowe, łazienka, taras lub 
balkon) oraz apartamentach 4/5-os. (pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa łóżka pojedyncze 
i jedno wysuwane-rozkładane, sypialnia z łóżkiem małżeńskim – osobne komplety pościeli, łazien-
ka, taras lub balkon).

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa-Chopin. Odprawa paszportowo-bagażowa 
(rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Nicei o godz. 
17:50. Planowany przylot na lotnisko w Nicei o godz. 20:15. Transfer do VILLAGE CAP ESTEREL, 
zakwaterowanie w apartamentach, kolacja.
2-7 dzień: pobyt na Lazurowym Wybrzeżu, realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po oko-
licy, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenów na terenie kom-
pleksu, konkursy, uczestniczenie w animacjach.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Ostatni posiłek 
lunch-pakiet. Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-ba-
gażowa. Planowany wylot z Nicei o godz. 20:50. Przylot na lot-
nisko Warszawa-Chopin o godz. 23:10.

OBOZY  wiek: 13-18

  7 nocy

OBOZY  wiek: 14-19

   7 nocy

CENA ZAWIERA:
 • przelot Warszawa – Nicea – Warszawa
 • 7 noclegów, 
 • wyżywienie - 2 posiłki dziennie,
 • opiekę rezydenta, kadry pedagogicznej, 

ratownika, francuską opiekę medyczną,  
 • opłatę za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny, 
 • opłaty lotniskowe, 
 • opłatę za transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż + CP,
 • składkę na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej kaucji zwrotnej - 100 €/os.,
 • taksy turystycznej 10 €/pobyt,
 • wycieczek fakultatywnych: CANNES  ok. 

35 € + własne wydatki, FREJUS ok. 20 €+ 
własne wydatki,

 • opcjonalnej dopłaty do 3 posiłków dziennie,
 • dopłat za wyjazdy z innych miast. 

WYLOT/POWRÓT: WARSZAWA KRAKÓW

GRA 1 02. 07. - 09. 07. 2190 zł 2190 zł

GRA 2 09. 07. - 16. 07. 2190 zł 2190 zł

GRA 3 16. 07. - 23. 07. 2190 zł 2190 zł

TERMINY: CENA:

LAZ 1 11. 07. - 18. 07. 3190 zł

400 m

greckie seszele!



od 1949 zł
CENA ZAWIERA:
 • przejazd autokarem + przeprawa 

promem lub tunelem,
 • zakwaterowanie 7 noclegów 

w sprawdzonych angielskich rodzinach 
– 2/3 osoby w rodzinie,

 • wyżywienie – 7 śniadań, lunchy 
(lub suchy prowiant), obiadokolacji,

 • opiekę wykwalifikowanych nauczycieli 
j. angielskiego oraz pilota,

 • ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, OC, 
 • codzienne zajęcia z j. angielskim 

w praktyce,
 • zajęcia z rodowitymi Anglikami 

z naciskiem na konwersację  
(małe grupy),

 • zwiedzanie Londynu oraz Canterbury,
 • składkę na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
Dodatkowo płatne wejściówki do 
zabytków oraz opłata za przejazdy:
 • Metro w 2019 r. 4,50 £ za dzień 

(obowiązkowe),
 • Opactwo Westminster 7 £ (do 18 lat),
 • Tower 14,50 £ (do 15 lat) ,  

18 £ (16-25 lat),
 • Rejs po Tamizie 10 £,
 • Warner Bros 33 £ dzieci do 15 lat, 36 £, 
 • Sherlock Holmesa Museum  

Dorośli: £8. Dzieci (do 16 lat): £5,
 • Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussauds: 23 £ (do 15 lat), 25 £ (16-25 
lat).

ANGLIA - Londyn 
ZAKWATEROWANIE: 
Zakwaterowanie u rodzin  stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. 
Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii. Uczestnicy są zakwa-
terowani na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. 

W PROGRAMIE ANGIELSKI W PRAKTYCE:
Naszym celem jest przybliżyć młodzieży tematy związane z Anglią i kulturą angielską. To czego uczą 
się na sucho w szkołach tu będą mogli zobaczyć lub doświadczyć osobiście. Nad praktyczną częścią 
pobytu czuwa licencjonowany pilot - kierownik ze znajomością j. angielskiego. Wykwalifikowani na-
uczyciele j. angielskiego będą prowadzić zajęcia praktyczne w grupach 12-15 osobowych.  Młodzież 
pod opieką kadry będzie samodzielnie docierać w wyznaczone miejsca, poruszać się metrem, zbie-
rać informacje o obiektach i kulturze Anglii. Przed każdym uczestnikiem będą wyznaczane praktycz-
ne zadania aby jak najwięcej wykorzystać w praktyce znajomość języka angielskiego. Dodatkowo 
w programie zwiedzanie Londynu oraz Canterbury.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU I ZWIEDZANIA:
1 dzień: wyjazd w godzinach rannych. 
2 dzień: przeprawa promowa Calais – Dover, zakwaterowanie, pierwszy posiłek - lunch.
3 dzień: śniadanie. Spotkanie z opiekunami – nauczycielami. Test kwalifikacyjny, podział na grupy 
wg poziomu zaawansowania. Przejazd metrem do Centrum. Śladami Sherlock Holmesa Museum. 
4 dzień: śniadanie + prowiant.  Przyjazd pod Tower of London i Tower Bridge, wycieczka statecz-
kiem po Tamizie od Tower of London do Houses of Parlament, zwiedzanie London Eye, British 
Museum.
5 dzień: śniadanie + prowiant. Londyn: Houses of Parlament – Big Ben, Westminster Abbey, 
10 Downing Street, lunch w St James’s Park, przejście pod Buckingham Palac.
6 dzień: śniadanie + prowiant. Piccadilly Circus i Trafalgar Square, zakupy w Covent Garden (czas 
na obiad), muzeum figur woskowych Madame Tussauds - zwiedzanie.
7 dzień: śniadanie + prowiant. Wyjazd do  Natural History Museum, Królewskie Obserwatorium 
Astronomiczne w Greenwich.
8 dzień: śniadanie + prowiant. Śladami Harry Pottera i Warner 
Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter. Zajęcia 
z magii :).
9 dzień: śniadanie + prowiant. Przejazd do Canterbury, zwie-
dzanie miasta, możliwość udziału w Mszy św w Katedrze Kan-
terberyjskiej, zwiedzanie katedry oraz ruin zamku, wyjazd do 
Polski, przeprawa promowa  Dover – Callais.
10 dzień: powrót do Polski.

OBOZY  wiek: 13-18

   7 nocy

???
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TERMINY: CENA:

ANG 1 10. 07. - 19. 07. 1949 zł

ANG 2 17. 07. - 26. 07. 1999 zł

ANGIELSKI W PRAKTYCE!greckie seszele!
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od 1520 zł

od 1990 zł
CENA ZAWIERA:
 • 7/8 noclegów w zależności od 

wybranego turnusu,
 • pełne wyżywienie (kuchnia polska) 

w wersji 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.

FRANCJA - Port Grimaud 
ZAKWATEROWANIE: Camping Les Prairies de la Mer ***** – w Port Grimaud k/Saint Tropez, mo-
bil-homy. Pięciogwiazdkowy camping z basenem przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta 
plaża. Na campingu restauracje, bary, klub-dyskoteka, występy zespołów na żywo, sklepy, pralnia, wy-
pożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart wodnych, windsurfingu, spadochronu, bezpłat-
ne 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, naczy-
niami, sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami. 

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd rano z kraju.
2-8/9 dzień: przyjazd na camping, zakwaterowanie o godz. 
14.00, kolacja, wypoczynek, program rekreacyjno-sportowy, 
dyskoteki (od 18 lat), wycieczka do Saint Tropez, wycieczka 
do starego Grimaud.
9/10 dzień: śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 
10.00, obiad, wyjazd do kraju.
10/11 dzień: przyjazd do kraju.

FRANCJA - Korsyka 
ZAKWATEROWANIE: CAMPING LE SUD *** – w miejscowości Porticcio-Ruppione. Camping poło-
żony jest 150 m od pięknej, piaszczystej i strzeżonej plaży. Jest na 4 ha zacienionego terenu, wypo-
sażony 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 wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras. Namioty: 4/6 os. z dwu-
osobowymi sypialniami, wyposażonymi w materace, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi posiadać 
własny śpiwór i jasiek. 

W PROGRAMIE: ZAJĘCIA Z WINDSURFINGU - doświadczony instruktor windsurfingu po-
może wam postawić pierwszy krok lub będzie doskonalił wasze umiejętności. NAUKA GRY W 
PETANQUE - gra w kule. WARSZTATY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zapraszamy do udziału w 
warsztatach z języka francuskiego. WIECZORNE ANIMACJE - konkursy z nagrodami, „Wieczór 
Korsykański”, dyskoteki. WYCIECZKA DO STOLICY KORSYKI - AJACCIO, rodzinnego miasta 
Napoleona Bonaparte. WYJAZD DO PORTICCIO 
– znanego kurortu, spacer nadmorskim deptakiem 
gdzie znajdują się atrakcyjne sklepiki, restauracje, 
bary, wizyta w super markecie, możliwość kąpieli 
i zakupów pamiątek i produktów korsykańskich. 
WYJAZD NA SREBRNĄ PLAŻĘ – gdzie warunki 
plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach.

OBOZY  wiek: 13-18

   7/8 nocy

OBOZY  wiek: 13-18

   7 nocy

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem + prom,
 • 7 noclegów na CAMPINGU LE SUD ***,
 • wyżywienie (3 pos. dziennie, kuchnia 

polska),
 • suchy prowiant na drogę powrotną,
 • opiekę rezydenta-kierownika, 

wychowawców-animatorów, instruktora 
windsurfngu, ratowników,

 • miejscową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
 • realizację programu,
 • składka na TFG.

CENA NIE ZAWIERA:
 • wycieczek fakultatywnych: Bonifacio ok. 

30 €, Porto i unikalny rezerwat Skał Les 
Calanchies ok. 25 €,

 • bielizny pościelowej 10€,
 • kaucji zwrotnej 20€ .

TERMINY: CENA:

PG 1 26. 06. - 06. 07. 1990 zł

PG 2 04. 07. - 14. 07. 1990 zł

PG 3 12. 07. - 22. 07. 1990 zł

PG 4 20. 07. - 30. 07. 1990 zł

PG 5 28. 07. - 07. 08. 1990 zł

PG 6 05. 08. - 15. 08. 1990 zł

PG 7 13. 08. - 23. 08. 1990 zł

PG 8 21. 08. - 30. 08. 1990 zł

150 m

TERMINY: BUNGALOWY NAMIOTY

KOR 1 26. 06. - 05. 07. 1900 zł 1520 zł

KOR 2 03. 07. - 12. 07. 1980 zł 1520 zł

KOR 3 10. 07. - 19. 07. 1980 zł 1520 zł

KOR 4 17. 07. - 26. 07. 2060 zł 1520 zł

KOR 5 24. 07. - 02. 08. 2060 zł 1520 zł
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od 1990 zł

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie - 8 noclegów na 

kempingu,
 • wyżywienie 3 posiłki dziennie,
 • suchy prowiant w dniu wyjazdu,
 • opiekę: pilota w czasie przejazdu, 

polskojęzycznego rezydenta podczas 
pobytu, wychowawców, ratownika,

 • miejscową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
 • program: wycieczka do Arbatax,  

Cala Moresca, Piza, plaża Orri,
 • składkę TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • obowiązkowej opłaty (55 €): opłaty 

portowe, podatki lokalne, opłaty 
paliwowe na promie,

 • lokalnej taksy klimatycznej (jeżeli 
zostanie wprowadzona),

 • wycieczek fakultatywnych: CAGLIARI 
15 €, GOLFO DI OROSEI 35 €  
+ wstęp do grot 8 €.

OBOZY  wiek: 12-18

   8 nocy

od 2025 zł

WŁOCHY - Gargano 
ZAKWATEROWANIE: VILAGGIO VIOLA *** - położony jest zaledwie 200 m od morza. Zakwatero-
wanie w bungalowach dla 4,5,6 osób o pow. ok. 50 m2, każdy bungalow posiada 2 sypialnie, salon 
oraz aneks kuchenny z lodówką, łazienką, wentylatorem (możliwe łóżka 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.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Laguny Weneckiej. Rejs statkiem do zabytkowego centrum Wenecji zwiedzanie 
miasta. Wyjazd w kierunku Gargano. Nocny przejazd przez Włochy.
3 dzień: przyjazd do ośrodka w godz. porannych, lunch, zakwaterowanie w domkach, kolacja, nocleg.
3-10 dzień: realizacja programu - plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry, zaba-
wy, konkursy, wycieczki po okolicy, dla chętnych udział w wy-
cieczkach fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zajęcia na plaży, lunch. 
Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych.
12 dzień: przyjazd do Wiednia ok. 9:00 (zwiedzanie miasta). 
Wyjazd z Wiednia ok. 14:00, powrót w godz. wieczornych.

WŁOCHY - Sardynia 
ZAKWATEROWANIE: Kemping Sos Flores*** położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży 
w Tortoli, 3 km od miasta portowego Arbatax. Zakwaterowanie w 4 -5 os. mobilhomach z klimatyza-
cja czasową*, składających się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym i dwóch sypialni. W każ-
dym 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.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
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, zakwaterowa-
nie 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 zanu-
rzone w morzu. Przejście na punkt widokowy Cala Moresca.
10 dzień: wykwaterowanie, 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 roz-
kładów jazdy. Do potwierdzenia na 2 tygodnie przed wyjazdem grupy.
11 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych. 

OBOZY  wiek: 12-18

   8 nocy

TERMINY: CENA:

GAR 1 03. 07. - 14. 07. 1990 zł

GAR 2 12. 07. - 23. 07. 1990 zł

GAR 3 21. 07. - 01. 08. 1990 zł

TERMINY: CENA:

SAR 1 28. 06. - 08. 07. 2025 zł

SAR 2 01. 07. - 11. 07. 2025 zł

200 m

50 m

CENA ZAWIERA:
 • transport autokarem,
 • zakwaterowanie - 8 noclegów na 

kempingu, 
 • wyżywienie - 3 posiłki dziennie, 
 • suchy prowiant w dniu wyjazdu, 
 • opiekę pilota, wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej na miejscu, 
 • ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
 • realizację programu, 
 • w drodze zwiedzanie Wenecji 

i Wiednia,
 • składkę na TFG 10 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
 • karty klubowej (obligatoryjnie)  

- 20 € za cały pobyt od osoby, 
 • 30 € za statek i opłatę za przewodników,
 • kaucji zwrotnej 20 €,
 • wycieczek fakultatywnych:  San 

Giovanni Rotondo i Monte Sant’Angelo 
30 €, Tour delle grotte  40 €.

Uwaga!!! Należy zabrać ze sobą bieliznę po-
ścielową i ręczniki (wypożyczenie pościeli 5 €/
os. za komplet na turnus, wypożyczenie ręcz-
ników 3 €/os.).

Klimatyzacja w cenie 3 godz. dziennie.
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BIELSKO BIAŁA
dworzec PKS – dolna płyta, ul. Warszawska

7:15 4:45
+ 80 zł

8:45
+ 80 zł

23:45 11:15 ____ 17:15 18:15 8:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

14:00 8:45
+ 80 zł

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

21:30
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____ 15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

10:45 6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

____ 9:15
+ 50 zł

____

CIESZYN 
McDonald’s, stacja benz. Lotos, ul. Katowicka 43

7:45 ____ ____ 0:15 11:45 ____ 17:45 18:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, al. Wojska Polskiego

4:15
+ 80 zł

4:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

20:45
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

12:00
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

15:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

5:15
+ 80 zł

8:15 ____ 8:15
+ 80 zł

9:00

DĄBROWA GÓRNICZA
parking przy Auchan, ul. Katowicka

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

21:30
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____ 15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

7:30 ____ 9:00
+ 50 zł

____

GLIWICE
stacja benz. Shell, ul. Rybnicka

4:45
+ 50 zł

6:45 10:45 21:15
+ 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

10:45 ____

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
dworzec autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

3:45
+ 70 zł

3:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

20:15
+ 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

____ 7:45
+ 70 zł

____

KATOWICE 
dworzec autobusowy PKS, ul. Skargi

6:00 6:00 10:00 22:30 10:00 13:30 16:00 17:00 10:00 7:00 7:00 13:00 10:00 8:00

KIELCE
 dworzec PKP – zatoczki, Plac Niepodległości

2:30
+ 100 zł

2:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

19:00
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

10:00
+ 100 zł

12:15
+ 100 zł

13:15
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

____ ____ ____ 6:30
+ 100 zł

____

KRAKÓW
koło Stadionu Cracovii, ul. Kałuży

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

20:45
+ 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

____ 8:15
+ 60 zł

____

ŁÓDŹ Kaliska
dworzec autobusowy PKS, al. Włókniarzy

1:45
+ 110 zł

1:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

18:55
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

9:30
+ 120 zł

11:30
+ 110 zł

12:30
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

____ 10:45 ____ 5:45
+ 110 zł

10:30

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

3:45
+ 80 zł

8:00 12:00 20:15
+ 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

11:45 ____

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

3:00
+ 100 zł

3:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

19:30
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 12:45
+ 100 zł

13:45
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____ 9:45 ____ 7:00
+ 100 zł

10:00

POZNAŃ
 dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

22:15*
+ 160 zł

5:30
+ 160 zł

9:30
+ 160 zł

____ ____ 6:15
+ 160 zł

7:00
+ 160 zł

8:00
+ 160 zł

2:15
+ 160 zł

____ ____ ____ ____ ____

PSZCZYNA
plac za Kauflandem, ul. Broniewskiego

6:45 5:00
+ 60 zł

9:00
+ 60 zł

23:15 10:45 ____ 16:45 17:45 9:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

13:30 9:00
+ 60 zł

6:45
+ 60 zł

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

0:45
+ 120 zł

0:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

17:15
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

8:00
+ 120 zł

10:30
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

____ ____ ____ 04:45
+ 120 zł

____

ROGÓW OPOLSKI
stacja benz. Lotos, skrzyżowanie DK 45 i A4 

4:00
+ 80 zł

7:45 11:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 8:45 ____ ____ ____ ____

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

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

20:45
+ 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

____ 8:15
+ 60 zł

____

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

1:45
+ 120 zł

1:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

18:15
+ 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

____ 8:30
+ 120 zł

____

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

5:15
+ 40 zł

5:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

21:45
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

____ 15:15
+ 40 zł

16:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

7:15 ____ 9:15
+ 40 zł

____

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

6:30 5:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

23:00 10:30 ____ 16:30 17:30 9:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

13:45 9:15
+ 50 zł

7:00
+ 50 zł

WARSZAWA
parking PKiN obok Metro Centrum, ul. Marszałkowska

23:45*
+ 120 zł

23:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

16:00
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

7:00
+ 130 zł

9:00
+ 120 zł

10:00
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

____ ____ ____ 6:45
+ 120 zł

____

WROCŁAW 
parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza

2:15
+ 100 zł

9:30 13:30 18:00
+ 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

10:00
+ 100 zł

____

ZIELONA GÓRA 
parking koło Palmiarni, ul. Piaskowa

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

____ ____

ZGORZELEC MOP Żarska Wieś k/Zgorzelca (A4), 
stacja BP w kierunku Niemiec

____ 12:15 16:15 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

* - 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.

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 

www.indexpolska.com.pl  
biuro@indexpolska.com.pl
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