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

SPIS TREŚCI:
POLSKA:
morze
4
5
6
7
8
9
10
11

biuro@indexpolska.com.pl

www.indexpolska.com.pl
NASZE ATUTY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jeziora i rzeki
11
12
14
1

góry
Zakopane CAMP
Krynica Górska
Szczyrk - najmłodsi
Zakopane - najmłodsi
Zawoja - najmłodsi
Bieszczady
Kotlina Kłodzka

15
16
17
17
17
18
19

BEZPIECZEŃST WO • ZAUFANIE • STABILNOŚĆ
Działamy od 1994 roku. Naszą najlepszą rekomendacją są wierni i zadowoleni Klienci.
Ich satysfakcja to także argument dla Ciebie, że wybór naszego biura to gwarancja
udanego wyjazdu!
CERTYFIKAT CZŁONKOWSKI
na 2021 rok

zgrupowania sportowe
Nowa Ruda - ośr. sport.

13
NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE

Z AG R A N I C A :
Węgry - Hajdúszoboszló
Chorwacja - Pag
Chorwacja - Drvenik
Bośnia i Hercegowina - Neum
Włochy - Rimini
Włochy - Toskania
Włochy - Sycylia
Hiszpania - Lloret de Mar
Hiszpania+Paryż
Bułgaria - Złote Piaski
Bułgaria - Słoneczny Brzeg
Grecja - Leptokaria
Grecja - Kokino Nero
Grecja - Peloponez
Czarnogóra - Bar

Biuro Podróży

20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
30
31
32

kempingi
Francja - Port Grimaud

32

s a m o l o t e m na wakacje
33
34
35

wyjścia do dyskotek
dla uczestników
powyżej 16 r.ż.

siatkówka plażowa

dostępne Wi-Fi

możliwe wycieczki
rowerowe

jazda konna

basen na terenie
obiektu

obiekt
klimatyzowany
(szczegóły wg ofert)

nauka poprzez
wypoczynek

boiska, dostępna
infrastruktura
sportowa

możliwość
dostosowania
diety do potrzeb

ognisko
w programie

leżaki i parasole /
serwis plażowy

doskonały
ośrodek
wypoczynkowy

kajaki, rafting,
sprzęt wodny

odległość ośrodka
od plaży

zajęcia
z nurkowania

boisko / sprzęt
do badmintona

animacje
na terenie obiektu

ciekawy program
wycieczek dla dzieci
i młodzieży

LEGENDA:

16+

NCL

USIV

Bułgaria - Złote Piaski
Grecja - Kamena Vourla
Hiszpania - Lloret de Mar

INDEX

JEST CZŁONKIEM ŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI
i IZBY TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L
AL I

Mazury
Burzenin
Zarzecze - Jez. Żywieckie

ponad 27 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

E

Darłówko
Łeba
Międzyzdroje
Mrzeżyno CAMP
Władysławowo
Jarosławiec
Mielno
Jastrzębia Góra

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

oferta all inclusive
light, wyżywienie szwedzki stół

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.

PODZIĘKOWANIA
DLA NASZYCH KLIENTÓW!
Wszystkim Klientom, którzy w roku 2020 wyjechali
z nami na obozy i kolonie DZIĘKUJEMY za zaufanie
oraz wsparcie turystyki w tak trudnym czasie.
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy
EXTRA RABAT!
Każdy uczestnik otrzyma 50 zł zniżki na nasze
kolonie/obozy organizowane w 2021 roku!
Rabat łączy się z innymi przysługującymi
Ci zniżkami!!!

U nas zrealizujesz
Polski Bon Turystyczny!
Możesz u nas zapłacić bonem za każdą
krajową imprezę turystyczną, w której
bierze udział Twoje dziecko!
Szczegółowe informacje dot. Polskiego
Bonu Turystycznego dostępne są na stronie

zapytaj
O zniżki !

Karta Dużej Rodziny
Dla Rodzeństwa
Stały Klient
RABAT dla Twojej paczki

https://bonturystyczny.polska.travel/

wykorzystaj

bon

500+
Dołącz do nas na FB
www.facebook.com/JadeZIndexem
Wysyłaj zdjęcia, filmiki i wrzucaj posty!
Twórz z nami fotorelacje!

Konkurs na najlepszy film z wakacji!
Wspólnie planujemy,
wspólnie podróżujemy,
wspólnie wspominamy!

Wspólnie filmujemy!

Główna nagroda: kamera sportowa!
Szczegóły na naszym
Fan Page’u „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
Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl

KOLONIE wiek: 12-17
OBOZY wiek: 13-18
10 nocy

od 1750 zł
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem,
• 10 noclegów w ośrodku OW Diuna,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie +
podwieczorek,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, medycznej, ratownika
wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• realizację programu pobytu: plażowanie,
gry i konkursy sportowe, zabawy
integracyjne, dyskoteki, ognisko,
wycieczki rowerowe,
• wycieczki: wycieczka do Kołobrzegu,
Darłowa,
• wejście do parku wodnego,
• rejs statkiem.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• dopłat do specjalnych diet:
wegańska, wegetariańska, bezmleczna
+200 zł/pobyt,
dieta bezglutenowa +300 zł/pobyt,
• dodatkowego wejścia do Parku
Wodnego Jan +25 zł,
• wizyty w Parku Rozrywki Leonardia +25 zł,
• szkolenia windsurfingowego 6 godzin
+300 zł.
wykorzystaj

bon

500+

BAŁTYK - Darłówko

Darłówko jest jedną z najważniejszych miejscowości turystycznych na polskim wybrzeżu. Piękna
szeroka plaża, sieć tras pieszo-rowerowych, w tym dziesięciokilometrowa trasa widokowa pomiędzy
Bałtykiem a Jeziorem Kopań z pewnością zaspokoi wymagania aktywnych piechurów, rowerzystów
czy miłośników jazdy konnej. Przy nabrzeżu ciągnącego się za mostem kanału portowego cumują
turystyczne statki, nawiązujące swym wystrojem do epoki Wikingów, rybackie kutry oraz tramwaj
wodny, którym można popłynąć w rejs do pobliskiego Darłowa. Warto zobaczyć tam Zamek Książąt
Pomorskich oraz zabytkowe kamienice stanowiące unikatowy średniowieczny układ urbanistyczny.

100 m

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest na rozłożystym, ogrodzonym terenie przy głównym trakcie spacerowym Darłówka, 100 m od plaży. Diuna oddaje do dyspozycji gości 2 budynki
hotelowe oraz dwa osobne budynki jadalni. Uczestnicy są kwaterowani w pokojach 2, 3, 4 -osobowych z łazienką, balkonem i telewizorem (możliwe łózka piętrowe). Na terenie obiektu znajduje się
kompleks boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne: do piłki nożnej, siatkówki, tenisa), atestowany
plac zabaw i dwa kręgi ogniskowe. Namioty do zajęć grupowych. Na terenie ośrodka znajduje się
8 sal o wszechstronnym zastosowaniu, których wyposażenie umożliwia organizację konferencji, zajęć dydaktycznych, zajęć sportowo-rozrywkowych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych oraz
dyskotek.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Darłówka w godzinach późno popołudniowych. Zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, zapoznanie z regulaminami, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: realizacja programu pobytu w Darłówku: wycieczka do Kołobrzegu (zwiedzanie
portu, starówki, impreza piracka, rejs statkiem), wycieczka tramwajem wodnym do Darłowa.
Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich oraz starówki. Zwiedzanie w postaci gry miejskiej. Wycieczki rowerowe do Jeziora Kopań. Rejs statkiem po morzu, wizyta w Parku Wodnym Jan. Animacje z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka m.in.: gry zespołowe (siatkówka, koszykówka,
piłka nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego, kometki, mini golfa, 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.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach
wieczornych.
DLA CHĘTNYCH:
Szkolenie windsurfingowe (6 godzin) + 300 zł
Wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo podczas zajęć oraz obecny jest ratownik WOPR. Zajęcia trwają po 1,5h.
W ten czas wliczone jest przebranie się, zbiórka przed i po
zajęciach. Każdy uczestnik kursu w cenie szkolenia otrzymuje
na czas kursu deskę, piankę oraz kapok. Warto zabrać ze sobą
buty umożliwiające wygodne chodzenie w wodzie.

OW Diuna

4

TERMINY:

CENA:

DR 1

09. 07. - 19. 07.

1750 zł

DR 2

19. 07. - 29. 07.

1750 zł

DR 3

29. 07. - 08. 08.

1750 zł

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

SUPER

od 1750 zł

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 obszarów chronionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dzięki panującemu tu
mikroklimatowi wskazana do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. W okolicy znajdują się
dobrze oznakowane ścieżki rowerowe, dające możliwość atrakcyjnych wypraw.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna w Łebie otoczony jest pięknymi sosnami, od plaży oddziela go
tylko szeroki pas gęstego, wydmowego lasu. Od centrum miasta i portu dzieli go kilkuminutowy
spacer wzdłuż głównego traktu spacerowego Łeby - ulicy Nadmorskiej. Za ośrodkiem przebiega
ścieżka prowadzącą do Jeziora Sarbsko, miejsca polecanego przez wędkarzy i windsurferów. Zakwaterowanie w pokojach (2-5 os.) z łazienkami, TV oraz dwupokojowych apartamentach z balkonem. Do dyspozycji uczestników 3 boiska, 2 boiska do piłki plażowej oraz siłownia zewnętrzna,
2 kręgi ogniskowe, plac zabaw, 3 sale dydaktyczne oraz świetlica zewnętrzna (namiot).

350 m

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.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja.
2-10 dzień: realizacja programu pobytu w Łebie. Program jest dostosowany do wieku uczestników
i nastawiony na aktywny wypoczynek. Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie zobaczysz największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy. Wycieczka
do Łeba Parku - Parku Dinozaurów - dinozaury naturalnej wielkości, grota neandertalczyków, galeria
skamielin i minerałów, wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów. Rejs statkiem po morzu.
Wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro Sarbsko. Animacje z wykorzystaniem infrastruktury
OW Diuna 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.
11 dzień: ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pożegnanie z morzem, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
DLA CHĘTNYCH:
Całodniowa wycieczka
do Trójmiasta.
Program: przejazd do Gdańska
- zwiedzanie Starówki, Kościoła
Mariackiego, Długiego Targu,
PGE Areny (z zewnątrz). Zwiedzanie Gdyni i Sopotu + 60 zł.

TERMINY:

CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• wycieczki do Trójmiasta 60 zł,
• dopłat do specjalnych diet:
wegetariańska, bezglutenowa,
bezmleczna.
wykorzystaj

bon

500+

CENA:

ŁB 1

27. 06. - 07. 07.

1750 zł

ŁB 2

07. 07. - 17. 07.

1750 zł

ŁB 3

17. 07. - 27. 07.

1750 zł

ŁB 4

27. 07. - 07. 08.

1750 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

DIUNA

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE i OBOZY
wiek: 10-17
10 nocy

od 1740 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.

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 Międzyzdrojach.
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 skandynawskim. Pokoje 2-3-os. oraz 4-5-os. typu studio, wyposażone są w TV oraz łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, sklep spożywczy, boisko do siatkówki,
stół pingpongowy, miejsce na ognisko i do grillowania, 3 świetlice do organizacji zajęć grupowych
oraz sala disco wyposażona w profesjonalny sprzęt muzyczny i oświetlenie, wypożyczalnia: rowerów, kijków do Nordic Walking, leżaków i parawanów oraz nowo wybudowany odkryty basen.

CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• dopłat do specjalnej diety: wegetariańska,
bezmleczna, bezglutenowa,
• fakultatywnej wizyty w Oceanarium
ok. 25 zł,
• wycieczki fakultatywnej: Tropical Island.
wykorzystaj

bon

500+
50 m

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.
2-10 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
TERMINY:
REKREACYJNY TANECZNY* SURVIVAL*
kiełbasek gry karciane/planszowe (np.
Doblo, Dixit i wiele innych).
MZD 1 28. 06. – 08. 07.
1740 zł
1840 zł 1890 zł
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie,
MZD
2
08.
07.
–
18.
07.
1740
zł
1840 zł 1890 zł
wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na
Śląsk w godzinach wieczornych.
MZD 3 18. 07. – 28. 07.
1740 zł
1840 zł 1890 zł
MZD 4

Ośrodek STILO !
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28. 07. – 07. 08.

1740 zł

1840 zł

*Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.

1890 zł

PROGRAMY DODATKOWE:
PROGRAM TANECZNY - wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu.
Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kroków tanecznych
solo i choreografie w grupie.
PROGRAM SURVIVAL - Niepowtarzalna szkoła przetrwania, gdzie nie liczy się siła i wytrzymałość fizyczna, tylko umiejętność współpracy oraz chęć przeżycia przygody! Zapoznanie uczestników z posługiwaniem się oraz odpowiednim odczytywaniem mapy, używając jej do poruszania się w terenie.
Będziemy maszerować na azymut oraz szukać „skarbów” za pomocą kompasów. Każdy uczestnik
dowie się jak obchodzić się z ogniem, gdzie i w jaki sposób najlepiej rozpalić ognisko oraz jakie
narzędzia do tego są niezbędne. Nie zabraknie budowy szałasu, który ochroni przed warunkami
atmosferycznymi oraz dziką zwierzyną. Zapoznanie z podstawami udzielania pierwszej pomocy
w trudnych warunkach. Techniki kamuflażu oraz maskowania się w terenie.

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

mrzeżyno

od 1740 zł

camp

BAŁTYK - Mrzeżyno

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA STA” znajduje się w odległości około 350
m od plaży. Na terenie obiektu znajdują się pawilony hotelowe A, B i C, stołówka, kawiarnia, sala
dyskotekowa, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Do dyspozycji pokoje 4 i 5 os. (możliwe łóżka piętrowe) z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt posiada bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne:
basen odkryty, boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, pokryte mączką ceglaną pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i kort tenisowy, plac zabaw, dwa granitowe
stoły do gry w tenisa stołowego oraz dwa stoły granitowe do gier planszowych (szachy, warcaby) na
wolnym powietrzu, biblioteczkę, a także wydzielone miejsce na ognisko.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych,
kolacja, nocleg.
2-10 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 Trzęsaczu 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.
11 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, przyjazd na Śląsk w godzinach wieczornych.

350 m

CENA ZAWIERA:
• transport autokarem,
• zakwaterowanie 10 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.

STREFA CAMP!

AKADEMIA MŁODEGO RATOWNIKA – Bardzo szeroki wachlarz zajęć z elementami ratownictwa wodnego oraz kwalifikowana pierwsza pomoc, w której to nauczycie się jak pomagać osobie
w stanie nagłego zagrożenia życia. Osoby powinny umieć pływać. Zajęcia prowadzą instruktorzy
pływania, ratownictwa wodnego, ratownicy, ratownicy medyczni.
PŁYWACKO-SPORTOWY – Nauka pływania od podstaw i zaawansowana, gry i zabawy w wodzie, kajaki, żaglówka, przejażdżka motorówką, siatkówka, piłka nożna, dzienne bieganie,
spacery po okolicy i nauka posługiwania się kompasem.
PROGRAM PLASTYCZNY – Dla wszystkich małych twórców
z artystyczną duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno - artystyczne. W programie m. in.: warsztaty malowania na szkle,
tworzenie figurek z gipsu, tworzenie biżuterii z filcu oraz inne
techniki plastyczne i rękodzielnicze.
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 wykwalifikowanych instruktorów.
PROGRAM SŁOWIAŃSKA PRZYGODA – Pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW –
,,historia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla
nich przygotowanej 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.

CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• spływu kajakowego ok. 85 zł,
• dopłat do specjalnej diety:
wegetariańska, bezmleczna,
bezglutenowa, bezmlecznobezglutenowa.
wykorzystaj

bon

500+

FAMA STA

TERMINY:

REKREACJA MILITARNY* SŁOW. PRZYG.* PLASTYCZNY* TANECZNY* PŁYW.-SPORT.* AKAD. MŁ. RAT.*

MZO 1 28. 06. - 08. 07. 1740 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1890 zł

1990 zł

2100 zł

MZO 2 09. 07. - 19. 07. 1740 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1890 zł

1990 zł

2100 zł

MZO 3 20. 07. - 30. 07. 1740 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1890 zł

1990 zł

2100 zł

*Zajęcia organizowane będą przy min. 10 osobach.
Szczegółowy opis programów dostępny na naszej stronie: www.indexpolska.com.pl
Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE wiek: 10-13
OBOZY wiek: 14-18
10/13 nocy

od 1590 zł
CENA ZAWIERA:
• transport PKP lub przejazd autokarem,
• zakwaterowanie 10/13 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:
• składek na TFG i TFP 4 zł.
wykorzystaj

bon

500+

y FRANEK
Dom kolonijn

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: Domy kolonijne Franek i Irena położone niedaleko plaży we Władysławowie. Pokoje 3, 4, osobowe z łazienkami. Do dyspozycji uczestników: stołówka, sala dyskotekowa
ze sprzętem, mały ogród ze stołami i ławami teren bezpieczny ogrodzony. Boiska sportowe do piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki w odległości ok. 100 m od ośrodka. W okolicy wybudowano liczne
szlaki piesze i rowerowe.
200 m

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.
Pierwsze 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 rybackiego 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 - 11 DNI:
1 dzień: wyjazd autokarem, przyjazd do ośrodka, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: aktywny program pobytu, a w nim m.in.: Wyprawa do Parku Ewolucji w Sławutówku,
gdzie staniecie oko w oko z największymi prehistorycznymi zwierzętami lądowymi, przeżyjecie podróż w czasie na dnie oceanu i poznacie swoich baaaardzo dalekich przodków oraz do Osady Słowiańskiej w Sławutowie – średniowiecznej osady z przełomu IX–X w. Odwiedzicie chaty mieszkańców osady i spróbujecie wcielić się w ich role podczas warsztatów dawnego rzemiosła – wycieczka
autokarowa. Wycieczka do Trójmiasta czyli zwiedzanie Gdynia, Sopot, Gdańsk – wycieczka autokarowa. Wycieczka na Hel – wycieczka autokarowa. Rekreacja w Cetniewie – Aleja Gwiazd Sportu oraz
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich polskich sportowców, pobyt w kompleksie basenowo – rekreacyjnym Aquarius – wycieczka piesza. Wędrówka po Wąwozie Chłapowskim – spotkanie z nienaruszoną przyrodą i niespotykanymi okazami roślin i zwierząt – wycieczka piesza.
Rejs kutrem oraz zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie,
AUTOKAR 11 dni
…a także wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele w moPKP 16 dni
TERMINY:
CENA:
rzu, rozgrywki, turnieje, konkurTERMINY:
CENA:
WŁA 1 27. 06. - 07. 07. 1590 zł
sy, Neptunalia, dyskoteki…
WŁA 2 07. 07. - 17. 07. 1650 zł
11 dzień: śniadanie, wyjazd
WŁP 1 30. 06. - 15. 07. 1799 zł
z ośrodka ok. godz. 8.00.
WŁA 3 17. 07. - 27. 07. 1650 zł
WŁP 2 14. 07. - 29. 07. 1799 zł
WŁP 3
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28. 07. - 12. 08.

1799 zł

WŁA 4 27. 07. - 06. 08.

1650 zł

KOLONIE wiek: 7-11
OBOZY wiek: 12-17
10 nocy

plażowanie z

od 1740 zł

Angielskim

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 blisko centrum miejscowości i 250 m
od 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, dwóch placów zabaw, czterech sal wielofunkcyjnych, sali
gier, sali dyskotekowej. Na terenie obiektu odbywają się animacje, przedstawienia, nauka tańca
i karaoke.

250 m

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, które 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 zespołowe, dyskoteki, ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki
nadmorskie, poławianie bursztynu.
11 dzień: ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pożegnanie z morzem. Wyjazd
w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie 10 noclegów,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie +
podwieczorek,
• opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, medycznej, ratownika
wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• 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.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• dopłat do specjalnych diet
żywieniowych,
• atrakcji dla chętnych: dodatkowe
wejście do Aquaparku ok. 35 zł, wejście
do Papugarni ok. 15 zł, przejażdżka
kolejką ok. 12 zł.

OBÓZ JĘZYKOWY - „Z ANGIELSKIM W PRAKTYCE”:
Naucz się z nami wykorzystać praktycznie zdobytą już wiedzę! Obozy językowe to idealne miejsce,
gdzie będziesz miał możliwość praktycznego ćwiczenia języka z naszą wyspecjalizowaną kadrą!
Pomożemy Ci rozwinąć umiejętność swobodnego komunikowania się na co dzień. Wykorzystaj
język angielski w życiowych sytuacjach np. podczas tej podróży!
Czekają Cię gry językowe, ciekawe projekty, językowa gra terenowa i wiele zróżnicowanych zajęć.
Codzienna praca w swojej grupie oraz w całości spędzony czas w środowisku anglojęzycznym.
Nauka języka angielskiego nie musi być nudną lekcją w szkolnej ławce, zmień to w świetną
zabawę!
TERMINY:
REKREACJA: OBÓZ JĘZYKOWY:
wykorzystaj

bon

500+

JAR 1

30. 06. - 10. 07.

1740 zł

1940 zł

JAR 2

10. 07. - 20. 07.

1740 zł

1940 zł

JAR 3

20. 07. - 30. 07.

1740 zł

1940 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl

Ośrodek Mar ysieńka
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KOLONIE wiek: 9-13
OBOZY wiek: 14-18
10 nocy

od 1690 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie 10 noclegów,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie +
podwieczorek,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, medycznej, ratownika
wodnego,
• ubezpieczenie NNW,
• realizację programu pobytu: plażowanie,
gry i konkursy sportowe, zabawy
integracyjne, wycieczki rowerowe,
• wycieczki: ogrody Hortulus
w Dobrzycach, wioska rybacka
w Chłopach,
• wejście do Parku Wodnego w Koszalinie,
• rejs statkiem.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• specjalnych diet: wegetariańska,
bezglutenowa, bezmleczna +200 zł/
pobyt,
• biletów wstępu do dyskotek,
• spływu kajakowego,
• wycieczek fakultatywnych.

OW „Słoneczny Brzeg”

Mielno - poLskA

BAŁTYK - Mielno

Mielno – to jedno z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Polsce, o którym słyszał na pewno
każdy Polak. Mielno to nie tylko Morze Bałtyckie, drugim zbiornikiem wodnym jest Jezioro Jamno,
które stanowi centrum sportów wodnych. Bardzo szeroka linia brzegowa oraz dostęp do Jeziora to
ogromne atuty miejscowości.

16+

120 m

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy Słoneczny Brzeg zlokalizowany jest przy ulicy
wiodącej wprost na plażę, zaledwie 120 m od morza oraz 150 m od Jeziora Jamno. W budynku
znajdują się 2, 3, 4 i 5 osobowe pokoje z łazienkami. Większość pokoi posiada własne balkony. Na
terenie ośrodka jest stołówka, 2 place zabaw, świetlica i wiata grillowa.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierwszy
posiłek, zapoznanie się z atrakcjami ośrodka.
2-10 dzień: realizacja programu pobytu w Mielnie. Program jest dostosowany do wieku i nastawiony na aktywny wypoczynek: wycieczka turystyczną kolejką do miejscowości Chłopy, zwiedzanie z Skarbnicy Wioski Rybackiej z przewodnikiem. Wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycach, unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej z największym
labiryntem grabowym na świecie! Rejs statkiem po morzu, rajdy rowerowe po okolicy, wizyta
w Parku Wodnym Koszalin, zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach. Nie zabraknie też czasu na plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, gry zespołowe.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
STREFA IMPREZOWA DLA MŁODZIEŻY - SUMMER PARTY !
Mielno to najbardziej rozrywkowa nadmorska miejscowość, czas zacząć zabawę!!!
Uczestnictwo w otwartych imprezach – Mielno, nie bez powodu zwane „Polską Ibizą”, latem tętni życiem!
Klub muzyczny Arena Mielno – w okresie wakacyjnym czynny jest codziennie. Obiekt podzielony na
główną dużą salę taneczną otoczoną lożami, małą sale barową zaprojektowaną w niepowtarzalnym stylu,
na której znajdują się różnorodne gry zręcznościowe, obszerne podesty z lożami a w nich ekrany plazmowe.
W Klubie znajdują się dwa bary, gdzie każdy z naszych gości znajdzie coś dla siebie. Duży wybór napojów
bezalkoholowych. Można tu doskonale bawić się, na imprezach tematycznych, jak i przy różnych nutkach
dyskotekowych, które serwują najlepsi DJ-e, koncertach zespołów z pierwszych miejsc list przebojów.
Bilety wstępu do klubów (w zależności od terminu) lub specjalnych imprez od 20 zł/wejście oraz
Dyskoteki w plenerze organizowane na terenie Mielna! Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Kołobrzeg – zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz wizyta w Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie + 100 zł,
Spływ kajakowy – spływ 3-5 godzinny (rzeki Unieść lub
Grabowa z Bagiennicą) + 90 zł.
wykorzystaj

bon

500+
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ibiza !

TERMINY:

CENA:

ML 1

03. 07. - 13. 07.

1690 zł

ML 2

14. 07. - 24. 07.

1690 zł

ML 3

25. 07. - 04. 08.

1690 zł

KOLONIE wiek: 7-13
OBOZY wiek: 14-18
9/11 nocy

WYCIECZKA DO

od 1520 zł

SZWECJI

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie - 9/11 noclegów,
• 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).

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. Wycieczka autokarowa do Ocean Park we Władysławowie, następnie zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu,
wycieczka do labiryntu kukurydzy, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, gry
integracyjne, zabawy wodne, konkursy m. in, festiwal karaoke i „Mam Talent”. W zdrowym ciele
zdrowy duch! Będą konkurencje zespołowe i indywidualne, konkursy, olimpiady i tory przeszkód
na wesoło. Piłka siatkowa, nożna, koszykówka, bieg terenowy, dyskoteki, ognisko. Wizyta w latarni morskiej Rozewie, spacer Lisim Jarem.
wycieczki
z wycieczką
Wypoczynek: bez
Wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena
do Szwecji
do Szwecji*
Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, na
TERMINY*:
Ośrodek Bałtycki Relaks
zakończenie turnusu:
28. 06. - 07. 07. JG 1 1520 zł JG 1+ 1890 zł
• 10-go dnia kontynuacja kolonii, wypłynięcie
wieczorem z Gdyni, kolacja, nocleg w kabi08. 07. - 17. 07. JG 2 1520 zł JG 2+ 1890 zł
nach 4-os. wewnętrznych, dyskoteka.
18. 07. - 27. 07. JG 3 1520 zł JG 3+ 1890 zł
• 11-go dnia śniadanie, zwiedzanie Karlskrony
27. 07. - 05. 08. JG 4 1520 zł JG 4+ 1890 zł
z przewodnikiem w tym rejs na wyspę, zwiedzanie Muzeum Morskiego; powrót na termi06. 08. - 15. 08. JG 5 1520 zł JG 5+ 1890 zł
nal, kolacja, dyskoteka na promie, nocleg.
16. 08. - 25. 08. JG 6 1520 zł JG 6+ 1890 zł
• 12-go dnia przypłynięcie do Gdyni, przejazd
*Terminy
z wycieczką wydłużone są o 2 dni.
na dworzec PKP, śniadanie, powrót.
Uwaga! Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
Na czas wycieczki promowej należy zabrać 120 koron szwedzkich.

MAZURY - Szeligi

wykorzystaj

400 m

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłat do transportu (PKP + autokar),
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• opłat za imprezy fakultatywne:
„Trójmiasto inaczej - odkryj tajemnice
otaczającego świata” +110 zł/os.,
• wizyty w Parku Linowym +50 zł/os.,
• szkolenia windsurfingowego 10 h +600 zł,
• warsztatu tenisa ziemnego 8 h +250 zł/os.,
• treningów z instruktorem fitness, 8 h +150 zł.
wykorzystaj

500+
KOLONIE i OBÓZ
wiek: 7-16
10 nocy

bon

500+

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,
stół do ping ponga, piłkarzyki, bilard (odpłatnie) sala dyskotekowa, zadaszone miejsce na ognisko, 3 sale
dydaktyczne. Boiska sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka; sauna, siłownia.

od 1766 zł

PROGRAMY TEMATYCZNE - AKTYWNE LATO POD GWIAZDAMI:
MAZURSKI OBÓZ KONNY – 6 godz. jazdy konnej. Lonża dla początkujących, jazda na padoku, doskonalenie jazdy konnej. Zajęcia w stajni pod okiem instruktora - nauka siodłania konia, pielęgnacja
i opieka nad koniem, zasady bezpieczeństwa - na zakończenie każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.
FITNESS MAZURSKI RELAKS – ABC zumbowca, podstawowe kroki i układy do ulubionych piosenek, przygotowanie choreografii na finałowy pokaz. Podstawy finessu, jak powinien wyglądać
prawidłowy trening, aquaareobik w Parku Wodnym, stretching, pilates i joga, czyli relaks na świeżym powietrzu.
MAZURSKA PRZYGODA – ABC paintball, rozgrywki sportowe z siatkówki, koszykówki, baloniada, zajęcia linowe, zajęcia z kattle bells, zajęcia strzelckie – strzelanie z łuków, zajęcia wodne: kajaki, rowerki.
W KAŻDYM PROGRAMIE:
WYCIECZKA DO GIŻYCKA – żeglarskiej stolicy Mazur – z przewodnikiem i biletami wstępu; zwiedzanie miasta, zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po jeziorze Niegocin.
WYCIECZKA DO EŁKU – zwiedzanie miasta, spacer promenadą, pobyt w AQUA PARKU.
Zajęcia sportowe, animacje, piesze wycieczki, konTERMINY:
O. KONNY:
FITNESS: PRZYGODA:
kursy, karaoke, dyskoteki, kino pod gwiazdami,
MS
1
04.
07.
14.
07.
2144
zł
1766
zł
1777 zł
ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie,
MS 2 15. 07. - 25. 07. 2144 zł
1766 zł
1777 zł
do dyspozycji kajaki i rowerki wodne.
MS 3 26. 07. - 05. 08. 2144 zł
1766 zł
1777 zł
Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

bon

www.indexpolska.com.pl

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 Giżycka,
• pobyt w Aquaparku.
CENA NIE ZAWIERA:
• kaucji 50 zł pobieranej w dniu przyjazdu
na poczet ewentualnych zniszczeń,
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• zajęć dodatkowych.
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KOLONIE

wiek: 7-16

10 nocy

od 1595 zł
CENA ZAWIERA:
• transport z Katowic i Krakowa,
• zakwaterowanie 10 noclegów,
• wyżywienie 4 razy dziennie,
• kadrę wychowawczą, opiekę medyczną,
instruktorów, ratownika,
• ubezpieczenie NNW,
• realizację programu według wykupionej
opcji.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• wycieczek i zajęć fakultatywnych.

Nad Wartą - Burzenin

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” położony na atrakcyjnym,
bardzo dużym, monitorowanym, oświetlonym i ogrodzonym terenie sosnowego lasu. Do dyspozycji
uczestników pokoje 3-osobowe z łazienkami oraz pokoje przechodnie (4+2) z łazienkami i możliwym
łóżkiem piętrowym. Na terenie obiektu znajduje się kryty basen, odkryty basen, jadalnia, sala dyskotekowa, sala TV, sala gier, sala gimnastyczna, świetlica, kawiarenka. Ośrodek posiada bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: park linowy, 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 nawierzchnią do gry w piłkę ręczną, wypożyczalnię rowerów,
drewniany 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 hydraulika, skrzynkowa przechadzka, grupowe chodzenie w nartach itp. Zajęcia wspinaczkowe – nauka
i doskonalenie techniki wspinaczki na ścianie wspinaczkowej z użyciem sprzętu zabezpieczającego 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 –
wieczorny pokaz filmowy. Basen kryty i odkryty – min. 2 wejścia w turnusie. Biwak w warunkach
polowych – uczestnicy będą biwakować w lesie na terenie obiektu oraz samodzielnie wypiekać
podpłomyki. 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 Indiany Jonesa, zagadek i zaginionych artefaktów. Dla kontynuujących tajemniczą przygodę czekają
dodatkowe zadania o wyższym stopniu wtajemniczenia i zadania przygotowujące do zdobycia
odznaki MISTRZA TAJEMNICY.
X-SPORT – Igrzyska Olimpijskie Burzenin! W programie treningi z wybranych dyscyplin: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, zawody i zabawy w wodzie, aerobic, biegi, z przeszkodami. Rywalizację zwieńczy Gala Sportowców – dekoracja medalistów Igrzysk Olimpijskich.
MILITARNY – Poznanie stopni wojskowych, musztra, apele i wojskowa kontrola czystości. Każdy rekrut otrzyma legitymację wojskową – należy zabrać 1 zdjęcie legitymacyjne. W programie codzienne zajęcia terenowe, biegi wytrzymałościowe, tory przeszkód i manewry wojskowe, które zakończy
uroczyste rozdanie dyplomów i mianowania na stopnie wojskowe.
FAKULTATYWNIE:
Termy Uniejów – wycieczka do Uniejowa, 2-godzinny pobyt na terenie strefy basenowej - 80 zł/os.
Quady (10 min.) – przejażdżka na specjalnym torze - 20 zł/os.
Park linowy – dodatkowe przejście - 15 zł/os.
Strzelnica pneumatyczna – 24 strzały
OSADA
- 15 zł/os.
TERMINY:
X-SPORT MILITARNY
TAJEMNIC
Tor łuczniczy – 10 strzałów - 10 zł/os.
Dodatkowe wejście na basen kryty –
BZN 1 03. 07. – 13. 07.
1680 zł
1595 zł 1620 zł
15 zł/os./45 min.
BZN 2 13. 07. – 23. 07.
1680 zł
1595 zł 1620 zł
Rafting – 35 zł/os.
BZN
3
23.
07.
–
02.
08.
1680
zł
1595 zł 1620 zł
wykorzystaj

bon

500+
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BZN 4

02. 08. – 12. 08.

1680 zł

1595 zł

1620 zł

BZN 5

12. 08. – 22. 08.

1680 zł

1595 zł

1620 zł

OBOZY

wiek: 7-18
8 nocy

zgrupowania

Sportowe

KOTL. KŁODZKA - Nowa Ruda

ZAKWATEROWANIE: Dom Wypoczynkowy „Sport Centrum”, w którym możemy zapewnić jednorazowo nocleg grupie 260 osobowej. Na terenie ośrodka znajdują się budynki z pokojami typu studio
2 i 3 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje wyposażone zostały w łóżka, szafki nocne, toaletki, szafy garderobiane, TV LCD z kanałami HD i dostępem do Internetu poprzez łącze Wi-Fi. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka gdzie wydawane są posiłki oraz kompleks obiektów sportowych.
ZAPLECZE SPORTOWE:
BASEN - AQUA CENTRUM z 25 metrowym 8 torowym basenem sportowym i 20 metrowym
basenem rekreacyjnym z 60 metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, gejzerami i stacją masaży
wodnych. Posiada homologację wydaną przez Polski Związek Pływacki umożliwiającą organizację wszelkiego rodzaju zawodów pływackich. Idealnie nadaje się na prowadzenie treningów
szkoleniowych, organizację zawodów sportowych,a także umożliwia relaks, odprężenie i zabawę!
Hala Widowiskowo – Sportowa o wymiarach 50 x 23,50 m z trybunami na 760 miejsc i sąsiadująca z nią hala treningowa o wymiarach 30 x 17,50. Funkcjonalność hali pozwala na swobodne
i komfortowe prowadzenie treningów każdej z dyscyplin sportowych, a także umożliwia organizację zawodów i innych kulturalnych i sportowych wydarzeń o szerszym zasięgu.
Boiska sportowe:
• Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i trybunami.
• Bieżnia tartanowa 6-torowa wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi: dwie skocznie w dal, skocznia
do skoku wzwyż, dwa stanowiska do pchnięcia kulą. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (m.in. piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny).
• Dwa boiska do piłki plażowej.
• Boisko trawiaste treningowe.
• Kort tenisowy o nawierzchni z mączki.
• Outdoor fitness.
DODATKOWE ATRAKCJE:
Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim, to fascynująca wyprawa pięcioma meandrami Nysy Kłodzkiej + 60 zł.
Siłownia - kompletnie wyposażona siłownia - idealna na treningi
kondycyjne i siłowe + 10 zł/h.
Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy to najwyższa ścianka wspinaczkowa w Polsce (58,8m). Niegdyś obsługiwała dawny szyb Kopalni
KWK Nowa Ruda, dziś odremontowana i zagospodarowana jako
atrakcja turystyczno-sportowa przyciąga zarówno amatorów, jak
i pasjonatów wspinaczki na sztucznych ściankach + 40 zł.
Zapraszamy również nad polskie morze!
Możliwe zgrupowania sportowe w Darłówku i Mrzeżynie!
Zapewniamy miejsca w sparwdzonych ośrodkach:
OW Diuna w Darłówku oraz OW Famasta w Mrzeżynie
Umożliwiamy dostęp do pełnej infrastruktury sportowej:
sale gimnastyczne, basen, boiska, sale taneczne...
Poproś o ofertę:
krzysiek@indexpolska.com.pl lub zadzwoń 32 781 83 41

od 1750 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 8 noclegów w ośrodku Sport Centrum,
• wyżywienie 3 razy dziennie, prowiant
na drogę powrotną,
• opiekę kadry pedagogicznej,
kierownika, instruktorów sportowych,
• opiekę medyczną - pielęgniarka
na miejscu + lekarz na telefon,
• ubezpieczenie NNW,
• plan treningowy dostosowany
do pracy trenerskiej z wykorzystaniem
infrastruktury ośrodka 4 h dziennie,
• wycieczkę autokarową do Kłodzka oraz
w Góry Stołowe,
• wejście na Szczeliniec,
• zwiedzanie Kudowy oraz kaplicy
Czaszek w Czermnej,
• wycieczkę w Góry Sowie.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• dodatkowo płatnych atrakcji.
wykorzystaj

bon

500+

Basen w ośrodku!
TERMINY:

CENA:

NR 1

14. 07. - 22. 07.

1750 zł

NR 2

22. 07. - 30. 07.

1750 zł

NR 3

30. 07. - 07. 08.

1750 zł

Dla pełnych grup
możliwość dostosowania terminu wyjazdu.

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE i OBÓZ
wiek: 9-16
10 nocy

od 1544 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 10 noclegów w Ośrodku Sportów
Wodnych NEPTUN, domki 5 osobowe,
• całodzienne wyżywienie: śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja (od obiadu
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu
wyjazdu),
• opiekę kadry pedagogicznej, kierownika,
ratownika,
• opiekę medyczną - pielęgniarka
na miejscu + lekarz na telefon,
• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program dla aktywnych,
• korzystanie z infrastruktury obiektu:
basen z podgrzewaną wodą, boiska
wielofunkcyjne, rowery wodne i kajaki
3 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku (3 godz.),
• wjazd kolejką na Szyndzielnię, wycieczki
górskie Klimczok, Skrzyczne, Góra Żar
(zdobywanie odznaki GOT),
• zwiedzanie z przewodnikiem Bielska
Białej,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• atrakcji dla chętnych, dodatkowo
płatnych.
wykorzystaj

bon

jezioro

Żywieckie !

BESKIDY - Zarzecze

Zarzecze – urocza miejscowość turystyczna położona nad przepięknie usytuowanym Jeziorem
Żywieckim. Miejscowość łączy ze sobą przepiękną panoramę gór oraz uroki jeziora. Znajduje się na
pograniczu Beskidu Żywieckiego w pobliżu Góry Żar, na którą można wjechać kolejką linowo - torową. W okresie letnim funkcjonuje tam letnia zjeżdżalnia pontonowa. Działa tam też Górska Szkoła
Szybowcowa i lotnisko sportowe. To dogodne miejsce do wypadów w Beskid Śląski i Żywiecki.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji NEPTUN środek usytuowany
jest nad samym brzegiem Jeziora Żywieckiego położonego na granicy Beskidu Małego i Kotliny
Żywieckiej. Malownicze pasma Beskidów w połączeniu z jeziorem tworzą cudowny, niespotykany
krajobraz, który sprawia iż Jezioro Żywieckie jest jednym z najpiękniejszych jezior w całej Polsce.
Na dużym, ponad 5 hektarowym, ogrodzonym terenie czekają na Ciebie domki typu Brda dla
5 osób z łazienkami, WC. Restauracja z widokowym ogródkiem letnim, a także wiata grillowa. Na
terenie Naszego ośrodka znajduje się: przystań żeglarska, basen z podświetlanym dnem, ziemne
korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne, sala dydaktyczna, sala dyskotekowa.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiad. Zapoznanie z terenem i infrastrukturą ośrodka. Kolacja.
2-10 dzień: realizacja aktywnego wypoczynku. Spływ kajakami, rowery wodne, korzystanie
z podgrzewanego basenu, gry zespołowe na terenie ośrodka, konkursy sportowe, wjazd na Szyndzielnię. Wycieczki górskie na Klimczok i Skrzyczne. Wycieczka do Bielska Białej. Wycieczka na
Górę Żar. Dla chętnych ABC Żeglarstwa lub ABC Windusrfingu (dodatkowo płatne).
11 dzień: wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu. Wyjazd z Ośrodka około godziny 11.00.
DLA CHĘTNYCH:
ZJAZD TYROLKĄ - Zjazdy na linie nad zatoką Jeziora Żywieckiego (dodatkowo płatne).
ABC ŻEGLARSTWA - Ciekawi Cię dlaczego jacht płynie pod wiatr? Jak działa ster? Co to jest takielunek? To znak, że pora wziąć udział w zajęciach z ABC Żeglarstwa. Nauczymy Cię wiązać węzły i bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Poznasz podstawy żeglowania. Zajęcia z żeglarstwa są prowadzone
przez sprawdzonych i doświadczonych instruktorów – żeglarzy na jachtach typu Venus i Omega. Zachęcamy młodzież do udziału w zajęciach ABC Żeglarstwa. 170 zł/os 10 godzin zajęć

500+

ABC WINDSURFINGU - Nie trać czasu na brzegu! Z nami poczujesz prawdziwy klimat surfingowego
życia obozowego nad brzegiem jeziora. Szkolimy od pierwszego wejścia na wodę do pierwszych ślizgów. W międzyczasie nauka startów, zwrotów i pływania na halsie. Zajęcia odbywają się pod okiem
doświadczonych, wykwalifikowanych osób i ratowników.
Szkolenie odbywać się będzie na deskach windsurfingoTERMINY:
CENA:
wych z żaglem, o parametrach przystosowanych każdoraBZA 1 07. 07. - 17. 07.
1544 zł
zowo do wieku i umiejętności uczestników oraz aktualnych
warunków pogodowych. 160 zł/os 6 godzin zajęć
BZA 2 17. 07. - 27. 07.
1544 zł

Na fali...
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BZA 3

27. 07. - 06. 08.

1544 zł

KOLONIE wiek: 9-13
OBOZY wiek: 14-18
10 nocy

od 1179 zł

zakopane camp

TATRY - Murzasichle

Murzasichle to malownicza osada letniskowa położona między Zakopanem, a Bukowiną Tatrzańską. 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.
Pensjonaty 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 sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, gra scenariuszowa Odkrywca w I, III i V turnusie.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do domu.

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, III i V realizację
gry terenowej Odkrywca.

STREFA CAMP!

CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• raftingu pontonami przełomem
Dunajca – dopłata 100 zł.
wykorzystaj

PROGRAM TANECZNY* - Wakacje z tańcem to najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego
czasu. Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie, ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, ćwiczenia
modelujące sylwetkę oraz na prawidłową postawę ciała.
PROGRAM PLASTYCZNY* - Dla wszystkich małych twórców z artystyczną duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno-artystyczne. W programie między innymi: warsztaty malowania na szkle,
tworzenie figurek z gipsu, tworzenie np. pudełek na biżuterię metodą 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 wytrzymałość 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 pozyskiwania pożywienia i czystej
wody. Nie zabraknie budowy szałasu, poznasz techniki kamuflażu
oraz maskowania się w terenie.
PROGRAM ADVENTURE* - Rozpocznij swoją przygodę w Zakopanym od bitwy na polu paintballowym. Będziesz mógł wejść do przeźroczystej kuli, napompowanej powietrzem i biegając po wodzie,
śmiać się i szaleć, robiąc fikołki.
Poczujesz się się jak Robin Hood
KOLONIA/OBÓZ
PLASTYCZNY / SURVIVAL /
TERMINY:
i wykażesz się celnym okiem i
REKREACYJNY PAINTBALL.* TANECZNY* ADVENTURE
silną ręką. Będziesz przezwy1179 zł
1449 zł
1279 zł
1449 zł
ciężać strach przed wysokością ZMC 1 27. 06. – 07. 07.
oraz czeka Cię pełna wrażeń ZMC 2 07. 07. – 17. 07.
1179 zł
1449 zł
1279 zł
1449 zł
przejażdżka samochodami te- ZMC 3 17. 07. – 27. 07.
1179 zł
1449 zł
1279 zł
1449 zł
renowymi pod opieką wykwali1179 zł
1449 zł
1279 zł
1449 zł
fikowanej kadry instruktorskiej. ZMC 4 27. 07. – 06. 08.
ZMC 5 06. 08. – 16. 08.
1179 zł
1449 zł
1279 zł
1449 zł

bon

500+

Pensjonat Hawran

ZMC 6

16. 08. – 26. 08.

1179 zł

1449 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

1279 zł

1449 zł

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE

wiek: 8-16

7 nocy

od 1410 zł
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:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.
wykorzystaj

bon

500+
KOLONIE

wiek: 7-12

6 nocy

od 1230 zł
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem,
• 6 noclegów,
• wyżywienie 3 dziennie + podwieczorek,
• opiekę wychowawców, miejscową
opiekę medyczną,
• ubezpieczenie NNW,
• program animacyjny,
• bilety wstępu do Leśnego Parku
Niespodzianek, bilet na „Bajeczną
Ciuchcię”.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.
wykorzystaj

bon

500+
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PROJEKT

PRZYGODA

BESKID SĄDECKI - Krynica Zdr.

ZAKWATEROWANIE: Hotel JAGIELLONKA *** położony w centrum uzdrowiska, stanowi doskonały 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 łazienką. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, winda, bezprzewodowy internet w całym obiekcie, taras
widokowy.
TERMINY:
CENA:
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
KR 1 03. 07. - 10. 07. 1410 zł
1 dzień: wyjazd autokarem z KATOWIC lub Lędzin, przejazd do
hotelu „Jagiellonka” w Krynicy Zdroju, obiad, zakwaterowanie, KR 2 10. 07. - 17. 07. 1410 zł
kolacja.
KR 3 17. 07. - 24. 07. 1410 zł
2-7 dzień: program sportowo – rekreacyjny, m.in.: wjazd Koleją Gondolową na Jaworzynę Krynicką, 4 godzinna zabawa w parku wodnym ZAPOPRADZIE - kompleks basenów otwartych. Spacer na Górę Parkową, czeka tu plac zabaw czy wioska indiańska,
a przede wszystkim tzw. rajskie ślizgawki, emocjonujący przejazd gokartami na torze w Tyliczu,
ćwiczenia ruchowe - poprawiające sprawność fizyczną u dzieci, słodkie lenistwo - czyli spacery,
degustacja wód mineralnych i kąpiele słoneczne pod opieką wychowawców, gry i zabawy - zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy z nagrodami,
gry i zabawy świetlicowe, grill z pieczeniem kiełbasek - połączony z konkursem piosenek, wybory
miss i mistera, dyskoteka na terenie ośrodka.
8 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, pobranie suchego prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.

MoJa PIERWSZa kolonia !

BESKIDY - Szczyrk

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy PANORAMA - pięknie położony na zboczu Klimczoka.
Ośrodek oferuje noclegi w pokojach z pięknym widokiem na Skrzyczne. Uczestnicy zakwaterowani
są w pokojach 3, 4, 5 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i łazienkę z pełnym węzłem
sanitarnym. Do dyspozycji uczestników: mały basen letni dla dzieci (czynny w sezonie w zależności
od pogody), boisko wielofunkcyjne, krąg ogniskowy, ping-pong, bilard. W obiekcie bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi. W odległości 700 m znajduje się Centralny Ośrodek sportu ze stadionem,
kryta pływalnią i odnową biologiczną.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Piotra Skargi, Dworzec PKS – godz. 12.00; z Lędzin, plac
autobusowy przy KWK Ziemowit – godz. 12.30; przejazd do DW PANORAMA, zakwaterowanie,
kolacja.
2-6 dzień: realizacja programu „Moja pierwsza kolonia” m.in.: wdrożenie uczestników do podejmowania samodzielnych kroków, warsztaty plastyczne,
wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny,
który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją
w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. Jedną z ciekawszych atrakcji parku są muflony
i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzających i które to można karmić z ręki.
W zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie
największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia; przeTERMINY:
CENA:
jażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”. Gry i zabawy – zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, SZ 1
19. 07. - 25. 07. 1230 zł
konkursy z nagrodami; gry i zabawy świetlicowe – kalambury,
SZ
2
25. 07. - 31. 07. 1230 zł
warcaby, statki, kraje i miasta, ognisko z pieczeniem kiełbasek;
dyskoteka - na terenie ośrodka.
SZ 3
31. 07. - 06. 08. 1230 zł
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, obiad. Wyjazd SZ 4
06. 08. - 12. 08. 1230 zł
w drogę powrotną.
SZ 5
12. 08. - 18. 08. 1230 zł

KOLONIE

wiek: 7-11
6 nocy

od 1050 zł
MOJA

PIERWSZA KOLONIA

TATRY - Murzasichle

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Willa Tatry/Hawrań/Tatrzańska Grań lub inny o podobnym
standardzie położony w Murzasichlu (opis - strona 15).
W PROGRAMIE:
Specjalny program dla najmłodszych uczestników realizowany przez wychowawców-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 najbardziej zabawnej imprezie wakacji „Olimpiada na Wesoło”.
STREFA MAŁEGO PODRÓŻNIKA – wycieczka do ZakopaneTERMINY:
CENA:
go, Wielka Krokiew, Krupówki oraz Jaszczurówka. Czeka cię
wędrówka górska Doliną Kościeliską oraz spacery po okolicy ZM 1 27. 06. - 03. 07. 1050 zł
z przewodnikiem tatrzańskim.
ZM 2 03. 07. - 09. 07. 1050 zł
ZOSTAŃ SUPER DETEKTYWEM – zabawa w leśne podchody.
ZM 3 09. 07. - 15. 07. 1050 zł
TWOJE LETNIE KINO – z nami zobaczysz największe hity.
MAŁY KUCHARZ – odkryj kulinarny talent i zostań szefem ZM 4 15. 07. - 21. 07. 1050 zł
kuchni. Wspólnie coś upichcimy.
„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” – pokaż co potrafisz na wykorzystaj
parkiecie. Stwórzmy wspólne układy taneczne, które
wykorzystasz podczas dyskoteki lub na BALU PRZEBIERAŃCÓW.

bon

500+

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:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• 1 wejścia na basen termalny 50 zł/os.,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

KOLONIE

6 nocy

BESKIDY - Zawoja

ZAKWATEROWANIE: OW Krakowianka otoczony jest pięknym, malowniczym krajobrazem z widokiem na szczyt Babiej Góry. Zakwaterowanie uczestników jest w pokojach 2, 3 i 4-os. z łazienkami.
Na terenie obiektu jest basen letni, obszerny teren do gier zespołowych: siatkówka, piłka nożna itp.
oraz mini plac zabaw dla dzieci. OW Krakowianka posiada własną jadalnię i świetlicę.

od 1090 zł

W PROGRAMIE:
Wizyta w parku rozrywki INWAŁD, kilka stref zabaw. Wjazd kolejką na górę Żar. Po za tym specjalny program animacyjny dla dzieci: dzień z łamigłówkami, detektywistyczne zagadki – zabawa w leśne podchody z wykorzystaniem mapy i kompasu. Zajęcia plastyczne rozwijające
wyobraźnię i manualne zdolności. Zajęcia sportowe m.in. „Olimpiada na Wesoło”. Dla małych
MISTRZÓW sportu przygotowaliśmy dyplomy i medale. Letnie seanse najlepszych filmów animowanych w górskiej atmosferze. Taneczna zabawa z animatorami, tworzenie układów tanecznych. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, gry planszoTERMINY:
CENA:
we i wiele innych zabaw z naszymi animatorami.
wykorzystaj

bon

500+

wiek: 7-11

BZA 1

03. 07. - 09. 07.

1090 zł

BZA 2

09. 07. - 15. 07.

1090 zł

BZA 3

15. 07. - 21. 07.

1090 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
(klimatyzacja, WC, video),
• 6 noclegów,
• wyżywienie 4 razy dziennie - śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, opiekę medyczną,
przewodnika,
• ubezpieczenie NNW,
• realizacja programu kolonii,
• wycieczkę na Górę Żar, wjazd kolejką
i spacer górskimi ścieżkami,
• wycieczkę do niesamowitego Parku
Rozrywki w Inwałdzie - Park Miniatur,
Labirynt, Warownia średniowieczna,
Dinozaury, Place zabaw.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• wejścia dla chętnych do Trollandii,
• zjazdu po torze saneczkowym,
• atrakcji płatnych na terenie Parku
w Inwałdzie.

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE i OBÓZ
wiek: 7-16
10 nocy

od 1790 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 10 noclegów,
• całodzienne wyżywienie: śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę kadry pedagogicznej,
kierownika, ratownika,
• opiekę medyczną,
• ubezpieczenie NNW,
• atrakcyjny program pobytu
Bieszczadzka Przygoda,
• wycieczki na kąpiele nad Zalew Soliński,
• rejs statkiem,
• wycieczkę do Soliny i nad zaporę,
• wycieczkę górską na Połoniny,
• wycieczkę do Sanoka - zwiedzanie
zamku i skansenu,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• atrakcji dla chętnych:
• zajęć w stadninie koni 10 h. Rodzaj
zajęć w zależności od umiejętności.
Dla bardziej zaawansowanych rajdy
konne po okolicy – 350 zł,
• przejazdu samochodem terenowym
z instruktorem po bieszczadzkich
szutrówkach, lasach, brodach – 45 zł/h,
• Wypożyczenie kajaków na Zalewie
Solińskim 25 zł/h.
wykorzystaj

bon

500+

BIESZCZADY - nad Soliną

ZAKWATEROWANIE:
Hotel EwKa – to obiekt położony na granicy dwóch solińskich miejscowości: Myczków i Polańczyk,
w bliskiej odległości od Jeziora Solińskiego, w urokliwym rejonie Bieszczad. Do dyspozycji są pokoje
2, 3, 4, 5-osobowe. Każdy z pokoi wyposażony jest w komfortowe, nowoczesne meble, TV SAT oraz
pełen węzeł sanitarny. Ośrodek dysponuje nowoczesną, klimatyzowaną restauracją. Wokół obiektu
znajduje się ogrodzony teren z miejscem na ognisko. Do dyspozycji uczestników jest boisko do gry
w piłkę oraz sale wielofunkcyjne.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad.Zapoznanie z terenem i infrastrukturą ośrodka, kolacja.
2-10 dzień: realizacja programu BIESZCZADZKA PRZYGODA:
• Archery Tag – „WALKA ŁUCZNIKÓW”– niezwykła odmiana paintballa!
• Zajęcia Linowe – technika posługiwania się liną, uprzężami, karabinkami i bloczkami. Zjazd
tyrolski, most panamski, pajęczyna.
• Slackline – taśma napięta między dwoma punktami stwarza doskonałe możliwości do ćwiczenia równowagi. Satysfakcja i ogromna frajda z każdego kolejnego kroku;
• Weremień Exploration – gra terenowa w trakcie której przeprawimy się przez górskie przeszkody, a w zakamarkach Weremienia nauczymy Was posługiwania się mapami, kompasem
oraz GPS’em. Nauczycie się także jak rozpalać ognisko i filtrować wodę!
• Zostań „Bieszczadzkim Traperem” – na leśnej polanie przeprowadzimy konkurencje: Mega
bramka celnościowa, Mega Dart, przeciąganie liny, strzelnica paintballowa, łucznictwo. Rower przeciwskrętny.
• Bumpler Balle – niezwykła zabawa w mini kulach
zorbingowych! Rozegracie Mecz Życia!!
• Spływ pontonowy - uzbrojeni w kapoki, wyruszymy na niezapomniany spływ najpiękniejszą doliną
Bieszczad… Doliną Sanu!
• Strzelectwo – spróbujesz swoich siłę strzelając z repliki broni palnej: krótkiej długiej i wiatrówki!
• „Odbicie Uprowadzonego” – paintball – rozgrywki.
• Zorbing – sturlacie się ze zbocza góry w Kuli Zorbingowej!
• „Szalone Spódniczki” – zabawne rozgrywki piłki
nożnej w spódniczkach o średnicy ok. 1 m.
• Zajęcia survivalowe z prawdziwego zdarzenia! Nauczycie się rozpalać ogień, filtrować wodę i piec chleb
przetrwania.
...oraz wycieczki nad Zalew Soliński, Połoniny, Sanok,
TERMINY:
CENA:
rejs statkiem po zalewie, konkursy, zawody, dyskoteka.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd z ośrodBIE 1 07. 07. – 17. 07.
1790 zł
ka około godziny 11.00.
BIE 2 17. 07. – 27. 07.
1790 zł

Adrenalina !

BIE 3

18

27. 07. – 06. 08.

1790 zł

KOLONIE wiek: 7-12
OBOZY wiek: 13-18
10 nocy

W KOTLINIE Z

ANGIELSKIM

KOTL. KŁODZKA - Duszniki Zdr.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat LISSA dysponuje 170 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienkami. W każdym pokoju jest bezprzewodowy internet, telewizor oraz lampki nocne. W ośrodku znajduje
się sala wielofunkcyjna. Ośrodek znajduje się na granicy Parku Narodowego Gór Stołowych, niedaleko
od głównych atrakcji Kotliny Kłodzkiej.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych.
Zakwaterowanie obiad. Zapoznanie się z terenem i grupą, przedstawienie programu... co i kiedy
robimy, kolacja, nocleg.
2-10 dzień: realizacja aktywnego programu pobytu dostosowanego do wieku uczestników:
wycieczki autokarowe do Kłodzka ze zwiedzaniem Twierdzy Kłodzkiej oraz Gór Stołowych.
Wejście na Strzeliniec, Błędne Skały. Zwiedzanie Kudowy oraz Kaplicy Czaszek w Czermnej.
Zwiedzanie papierni w Dusznikach oraz Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Spływ pontonowy
po rzece, 2 wejścia do aquaparku, uczestnictwo w grze terenowej Folwark Szyfrów. Całodzienna wycieczka do Pragi, wycieczki górskie. Dzień zabaw i gier, gry zespołowe, dyskoteka,
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Możliwość realizacji programu z językiem angielskim (dodatkowo płatne).
11 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd w drogę
powrotną.
OBÓZ JĘZYKOWY - „Z ANGIELSKIM W PRAKTYCE”:
Naucz się z nami wykorzystać praktycznie zdobytą już wiedzę! Obozy językowe to idealne miejsce,
gdzie będziesz miał możliwość praktycznego ćwiczenia języka z naszą wyspecjalizowaną kadrą!
Pomożemy Ci rozwinąć umiejętność swobodnego komunikowania się na co dzień. Wykorzystaj język angielski w życiowych sytuacjach np. podczas tej podróży!
Czekają Cię gry językowe, ciekawe projekty, językowa gra terenowa i wiele zróżnicowanych zajęć.
Codzienna praca w swojej grupie oraz w całości spędzony czas w środowisku anglojęzycznym.
Nauka języka angielskiego nie musi być nudną lekcją
w szkolnej ławce, zmień to w świetną zabawę!

od 1590 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 10 noclegów,
• wyżywienie 3 razy dziennie, prowiant
na drogę powrotną,
• opiekę kadry pedagogicznej,
kierownika,
• opiekę medyczną - pielęgniarkę
na miejscu + lekarza na telefon,
• ubezpieczenie NNW,
• wycieczkę autokarową do Kłodzka ze
zwiedzaniem Twierdzy Kłodzkiej oraz
w Góry Stołowe,
• wejście na Szczeliniec, Błędne Skały,
• zwiedzanie Kudowy oraz kaplicy
Czaszek w Czermnej,
• zwiedzanie papierni w Dusznikach,
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie,
• 2 wyjazdy do Aquaparku w Kudowej,
• spływ pontonowy w Bardzie,
• grę terenową Folwark Szyfrów,
• całodzienną wycieczkę do Pragi,
zwiedzanie: Hradczany, Stare i Nowe
Miasto,
• wycieczki górskie w Góry Bystrzyckie
i Orlickie.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 4 zł,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.
wykorzystaj

bon

500+

NIESAMOWITY PROGRAM!
WYCIECZKI PO KOTLINIE KŁODZKIEJ, PRAGA,
SPŁYW PONTONAMI, AQUAPARK,
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA, KAPLICA CZASZEK

TERMINY:

REKREACJA:

OBÓZ JĘZYKOWY:

DUS 1

07. 07. - 17. 07.

1590 zł

1790 zł

DUS 2

17. 07. - 27. 07.

1590 zł

1790 zł

DUS 3

27. 07. - 06. 08.

1590 zł

1790 zł

Zwiedzamy Pragę !

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl
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KOLONIE wiek: 9-13
OBOZY wiek: 14-16
8 nocy

od 1950 zł
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,
• wycieczkę do Debreczyna.
CENA NIE ZAWIERA:
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczki autokarowej do Budapesztu,
cena ok. 9500 HUF,
• dodatkowego wejścia do Aquaparku:
Aquapark extra - bilet na duże
zjeżdżalnie - cena ok. 4000 HUF,
Aquapark standard - bilet na mini
zjeżdżalnie ok. 2800 HUF.

magiczny świat
basenów hungarospa!

WĘGRY - Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszló - światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni.
Obejmuje 13 basenów z mnóstwem atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztucznymi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pływacki o wymiarach olimpijskich, basen z trampoliną oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość wypożyczenia łodzi czy
skuterów wodnych. Największą popularnością cieszą się basen z falą i basen z bąbelkami oraz kompleks rekreacyjny przypominający swym wyglądem Morze Śródziemne. 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. Hajduszoboszlo latem
tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy, a miasto jest doskonale przygotowane na ich
przyjęcie. Oprócz basenów można korzystać z krytej pływalni, kortów tenisowych, mini golfa, stołów do tenisa stołowego, boisk sportowych, saun i siłowni.
ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat Forras dwukondygnacyjny budynek, położony w uzdrowiskowej dzielnicy miasta
Hajdúszoboszló, w odległości 200 m od kąpieliska Hungarospa. Teren budynku ogrodzony, zagospodarowany, teren zielony. Pokoje 2 i 3-osobowe i 4-osobowe typu studio 2x2 osobowe,
wyposażone są w lodówkę, telewizor oraz łazienki z pełnym zapleczem sanitarnym. Większość
pokoi posiada balkony. W całym budynku można korzystać z sieci Wi-Fi.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację.
2-9 dzień: przyjazd do pensjonatu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowanie w pokojach ok.
godziny 14:00. Realizacja programu pobytu: pobyt na basenach termalnych (3 całodzienne wstępy
na kąpielisko / Hungarospa), zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna,
turnieje kometki, zabawy integracyjne, konkursy. Piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, pikniki – jeśli
będą organizowane). Wycieczka do Debreczyna. Dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, odebranie suchego prowiantu na drogę, wyjazd. Powrót
do Polski w godzinach wieczornych.
UWAGA!
Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 13 r.ż.
Ceny wstępów do Aquaparku są orientacyjne mogą
ulec zmianie.

TERMINY:

Pensjonat Forras
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CENA:

HHF 1

03. 07. - 12. 07.

1950 zł

HHF 2

11. 07. - 20. 07.

1950 zł

HHF 3

19. 07. - 28. 07.

1950 zł

OBOZY

wiek: 12-18
7/9 nocy

od 1510 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.

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, aklimatyzacja.
3-8/10 dzień: program pobytu – plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne,
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Odwiedzicie też słynną plażę Zrce nazywaną CHORWACKĄ IBIZĄ, gdzie będzie
możliwość 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
powietrzu, liczne baseny czy strefy dla VIP-ów, usłyszysz tu praktycznie wszystko, od najbardziej
znanych europejskich DJ, po niszowe projekty.
9/11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd popołudniu
w drogę powrotną.
10/12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację, przyjazd do Polski wg rozkładu.
PROGRAM FAKULTATYWNY:

CENA NIE ZAWIERA:

16+ • zwrotnej kaucji 15 € (pobierana podczas

300 m

ZAJAWKA NINJA CAMP!

cena +150 zł
Zajawkowo przygodowy Ninja Camp – jest prowadzony przez pasjonatów wszelkiej aktywności
ruchowej jak i rozwoju osobistego. Podczas pobytu będzie czas na zabawę, relaks, zdobywanie 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 poIL.
ranną gimnastyką ogólną.
TERMINY:
NOCL. CENA:
• SLACKLINE, TRICKBOARD czy nauka żonglerki – formy
CP 1 26. 06. – 05. 07.
7
1570 zł
aktywności poprawiające koordynację i koncentrację,
nie wspominając o mięśniach głębokich odpowiadająCP 2 03. 07. – 14. 07.
9
1760 zł
cych za postawę ciała i będących podstawą sukcesów
CP 3 12. 07. – 23. 07.
9
1760 zł
we wszystkich sportach.
CP
4
21.
07.
–
01.
08.
9
1760 zł
• Dodatkowo treningi obwodowe na okolicznym WORKOUTcie lub z naszym sprzętem, takim jak np. worek
CP 5 30. 07. – 08. 08.
7
1570 zł
bułgarski, ekspander, skakanki itp.
CP 6 06. 08. – 15. 08.
7
1570 zł
Codzienne treningi są przeznaczone/prowadzone dla
CP 7 13. 08. – 22. 08.
7
1570 zł
wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania,
ponieważ w ich trakcie można wybrać stopień trudności
CP 8 20. 08. – 29. 08.
7
1510 zł
dowolnego ćwiczenia.

drogi i zwracana w ostatnim dniu),
• opłaty klimatycznej 10 € (pobieranej
podczas drogi),
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• dojazdu do dyskotek 10 €/os./wyjazd,
• dodatkowego programu NINJA Camp
+ 150 zł,
• wyprawy na najwyższy szczyt Pagu
Sv. Vido 348 mnpm,
• wypożyczenia roweru,
• dodatkowe wieczorne treningi dla
chętnych 2 €/trening,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie,
• wycieczek fakultatywnych: Zadar,
Paklenicki Park Narodowy, wycieczka
łodzią do jaskini wodnej.

Przy łączeniu turnusów rabat w wysokości 300 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl

Pensjonat CIK
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OBOZY

wiek: 12-18

9 nocy

od 1950 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),
• w drodze powrotnej zwiedzanie Trogiru.
CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 15 €/os.,
• opłaty klimatycznej 15 €/os.,
• przewodnika miejskiego w Trogirze
5 €/os.,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczek fakultatywnych: Dubrownik,
Split i Omiś, rejs na Korculę, rafting.

Herceg
Kompleks hotelowy

22

CHORWACJA - Drvenik

Drvenik – to znaczy Dalmacja, czyli gorący wypoczynek, niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania wolnego czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera Makarska, na
której leży Drvenik, to modny europejski region z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost
do lazurowego morza.
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 Waszej dyspozycji jest boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa
stołowego oraz przestronna sala świetlicowa.
200 m

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 integracyjne, imprezy tematyczne, wycieczki
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie. W drodze powrotnej wycieczka do Trogiru – zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wyjazd w kierunku kraju
(podczas postojów posiłki płatne we własnym zakresie).
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację. Przyjazd do Polski.
SPECJALNY PROGRAM „WODNA PRZYGODA”:
Rozgrzewka na sucho – Instruktorzy przed każdym wejściem do wody prowadzić będą przyjemne
ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
Style pływackie i zawody pływackie – nauka i doskonalenie pływania różnymi stylami (w zależności
od poziomu zaawansowania).
Gry i zabawy w wodzie – oprócz treningu pływania nie zabraknie też dobrej zabawy.
Nauka nurkowania swobodnego – snorkelingu – podstawy teorii nurkowania, nauka nurkowania
w sprzęcie ABC (maska, fajka, płetwy), wydmuchiwanie maski oraz nauka zakładania sprzętu pod
wodą, podwodny tor przeszkód, komunikowanie się pod wodą.
Elementy ratownictwa wodnego – sposoby utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje
w przypadku kurczy mięśni. Podstawy i sposoby holowania w wodzie. Wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody. Pierwsza
TERMINY:
CENA:
pomoc niezbędna w ratownictwie wodnym. Symulowane akcje
CHD 1 25. 06. - 06. 07. 1950 zł
ratunkowe z wykorzystaniem podręcznego sprzętu.
Zajęcia kondycyjne – pływanie, jak każda dyscyplina sportu, CHD 2 04. 07. - 15. 07. 1950 zł
wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, dlatego
CHD 3 13. 07. - 24. 07. 1950 zł
uczestnicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki, treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągających) oraz pod- CHD 4 22. 07. - 02. 08. 1950 zł
stawy stosowania odnowy biologicznej.
CHD 5 31. 07. - 11. 08. 1950 zł
UWAGA! Warto zabrać własne: maskę, fajkę i płetwy!
CHD 6 09. 08. - 20. 08. 1950 zł

OBOZY

wiek: 12-18
9 nocy

od 1940 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.

BOŚNIA I HERCEGOWINA - Neum

Bośnia i Hercegowina to kraj położony w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego. W skład państwa wchodzi Republika Serbska oraz Bośniacko-Chorwacka Federacja Bośni i Hercegowiny. Kraj
posiada jedynie 17 km dostęp do Adriatyku, który rozdziela na dwie części Chorwację.
Neum – jedyne miasto położone na południowym zachodzie Bośni i Hercegowiny z dostępem
do Morza Adriatyckiego. Miasto położone jest na kilkukilometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego pomiędzy chorwackimi miejscowościami i oddziela północną część Chorwacji od południowej. Neum ma bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i stanowi doskonałą bazą wypadową dla
turystów chcących zwiedzić pobliski Dubrownik, Mostar czy Medjugorje.

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,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczek fakultatywnych - Korczula,
Medjugorje, Rejs statkiem po morzu.

ZAKWATEROWANIE: Hotel Stella *** – oferuje zakwaterowanie w nowoczesnych pokojach 2, 3,
4, 5 os. z łazienkami. W każdym pokoju jest TV. Na miejscu do dyspozycji Gości jest również ogród z
restauracją, skąd roztacza się widok na morze. Hotel położony jest w odległości 500 metrów od plaży. Każdy pokój urządzony został w nowoczesnym stylu i wyposażony jest w klimatyzację. W hotelowej restauracji serwowane są dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej. Zaplecze rekreacyjne
obejmuje salę gier i salę ze stołami do ping-ponga. Hotel posiada zewnętrzny basen. Strona obiektu
www.stella-neum.com/en/stella-home
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, aklimatyzacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. Wyjazd do Dubrownika miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem miejskim.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do Trogiru - miasta
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starówki. Wyjazd w kierunku
kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię.
12 dzień: przejazd przez Czechy (postój na posiłek), powrót w godzinach popołudniowych.

500 m

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
(organizowane są przy określonej liczbie chętnych na danym
turnusie na miejscu)
REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA – wyspa podróżnika Marco Polo
przyciąga wszystkich, których interesuje przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! Na wyspie zwiedzicie miasto Korcula, nazywane kiedyś
„murowanym miastem”. Cena: ok. 25 €/os.
MEDJUGORJE - Medjugorje (Bośnia i Hercegowina) - jedno z największych centrów pielgrzymkowych na Bałkanach. Cena: ok. 35 €/os.

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

TERMINY:

CENA:

CB 1

25. 06. - 06. 07.

1940 zł

CB 2

04. 07. - 15. 07.

1980 zł

CB 3

13. 07. - 24. 07.

1980 zł

CB 4

22. 07. - 02. 08.

1980 zł

CB 5
CB 6

31. 07. - 11. 08.
09. 08. - 20. 08.

1980 zł
1940 zł

www.indexpolska.com.pl
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OBOZY

wiek: 12-18

8 nocy

od 1790 zł

serwis

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 €/os.),
• obowiązkowej zwrotnej kaucji
w wysokości 10 €/os. pobieranej w dniu
przyjazdu na poczet ewentualnych
zniszczeń (zwracana w ostatnim dniu
po sprawdzeniu pokoi),
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• klimatyzacji za pokój (fakultatywnie)
ok. 10 €/dzień,
• dodatkowych napoi (poza wodą)
do obiadokolacji,
• biletów wstępu do dyskotek,
• wycieczek fakultatywnych.

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 kilka kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza z piękną piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie: pokoje 3,4 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV. Na terenie hotelu
znajduje się basen, recepcja czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe patio oraz Wi-fi. Istnieje możliwość dokupienia klimatyzacji w pokoju w cenie 10 € za dzień (za pokój).
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; plażowanie 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 kierunku kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Przyjazd do kraju
w godzinach popołudniowych.

Strefa Imprezowa:
16+

100 m

Hotel Stradiot
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plażowy w cenie!

TERMINY:

CENA:

UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat!
WM 1 27. 06. - 07. 07. 1790 zł
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy– WM 2 05. 07. - 15. 07. 1840 zł
THE CAVE – w klimacie hip hopu i rapu, drugi poziom –THE DANCE AREA – dla fanów elektro i house oraz trzeci poziom DISCO WM 3 13. 07. - 23. 07. 1840 zł
PUB – szalone lata ’60, ’70, ’90, czyli rock i latino. A oprócz tego WM 4 21. 07. - 31. 07. 1840 zł
codziennie międzynarodowe karaoke! Wstęp ok. 10 €/wejście.
WM 5 29. 07. - 08. 08. 1840 zł
ALTROMONDO STUDIOS – klub z nowoczesnym wystrojem,
WM 6 06. 08. - 16. 08. 1840 zł
gdzie poczujecie się nieziemsko! Występują tu takie gwiazdy
jak: DJ Gigi D’Agostino czy DJ Tiesto. To tutaj czekają na Was WM 7 14. 08. - 24. 08. 1790 zł
szalone imprezy i najgorętsze rytmy. Wstęp ok. 15 €/wejście.
BAIA IMPERIALE – uważany za jeden z 10 najlepszych i najpiękniejszych klubów na świecie. Podczas 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.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE - CAŁODNIOWE:
AQUAFAN - niezapomniane wodne szaleństwo w największym wodnym parku Europy! - ok. 25 €/os.
RZYM - Wieczne Miasto to coś, co każdy zobaczyć powinien! - ok. 60 €/os.
FLORENCJA - ok. 65 €/os.
WENECJA - jej piękno to przede wszystkim niezwykłe położenie - 55 €/os.
SAN MARINO - średniowieczne miasto położone na wzgórzach - 25 €/os.

OBOZY

wiek: 12-18
8 nocy

od 2080 zł
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem,
• 7 noclegów w hotelu ***,
• 1 nocleg w hotelu *** w Montecatini
ze śniadaniem i obiadokolacją,
• wyżywienie 3 posiłki dziennie
w obiekcie docelowym (kuchnia włoska),
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• wykwalifikowaną opiekę
pedagogiczną, opiekę rezydenta
i pilota w j. polskim, kierownika obozu,
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,
• realizację programu,
• zwiedzanie Florencji, Pizy, Sieny,
Rzymu,
• pobyt w Aquaparku.

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 – spacer po mieście.
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, obiadokolacja.
3-9 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
TERMINY:
CENA:
– zwiedzanie z przewodnikiem. W kolejnym dniu wyjazd do
Aquaparku.
TOS 1 03. 07. - 13. 07. 2080 zł
10 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny, obiad.
TOS 2 10. 07. - 20. 07. 2080 zł
Wyjazd do Polski.
11 dzień: przyjazd do Polski.
TOS 3 17. 07. - 27. 07. 2080 zł

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 50 € obejmującej:
bilet wstępu do Aquaparku, taksy
klimatycznej, biletów do zwiedzanych
obiektów, przejazdów środkami
komunikacji miejskiej, przewodników,
• składek na TFG i TFP 20 zł.

16+

WŁOCHY - Sycylia

OBOZY

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 restauracja, 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. Przyjazd do Pompei – zwiedzanie ruin starożytnego miasta. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu.
Obiadokolacja.
TERMINY:
CENA:
11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu – zwiedzanie z przewodnikiem. W godzinach wieczornych wyjazd.
SYC 1 03. 07. - 15. 07. 2289 zł
12 dzień: przejazd do Polski.
SYC 2 10. 07. - 21. 07. 2289 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

wiek: 12-18
8 nocy

od 2289 zł

750 m

www.indexpolska.com.pl

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,
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 80 € za:
bilet wstępu do Mirabilandii, taksę
klimatyczną, bilety do zwiedzanych
obiektów, komunikację miejską,
przewodnika w Rzymie i w Pompejach,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczek fakultatywnych.

25

OBOZY

wiek: 11-18

9 nocy

od 2349 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.

HISZPANIA - Lloret de Mar

ZAKWATEROWANIE: Hotel GOLDEN SAND *** jest położony zaledwie 400 metrów od plaży
w Lloret de Mar. Posiada 3, 4 osobowe pokoje z balkonem, TV, klimatyzacją, suszarkę do włosów,
WiFi bezpłatne 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.
2-10 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie; pierwsze
świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczynkowy w Lloret de Mar: plażowanie, gry i konkursy
sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki w klubach, imprezy tematyczne, możliwość korzystania
z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, obiad, wyjazd w godzinach wieczornych w kierunku Niemiec.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA NIE ZAWIERA:
• taksy klimatycznej i opłat lokalnych - 20 €,
• zwrotnej kaucji 20 €
(pobierana podczas drogi i zwracana
w ostatnim dniu pobytu),
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wstępów na profesjonalne dyskoteki,
• wycieczek fakultatywnych.

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, energiczną 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.
400 m

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
możecie bawić się przy tym gatunku muzyki, który najbardziej Wam odpowiada.
COLOSSOS – dyskoteka z 3 salami tanecznymi, pokazami laserów i słynnymi imprezami w pianie.
To tam zobaczysz sztuczne ognie, a to wszystko przy muzyce słynnych DJ-ów m. in. Tiesto czy
Rogera Sancheza.
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 – 35 €
Beach Party – 36 €

Hotel Golden Sand
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TERMINY:

CENA:

HGS 1

30. 06. - 11. 07.

2349 zł

HGS 2

09. 07. - 20. 07.

2349 zł

HGS 3

18. 07. - 29. 07.

2349 zł

OBOZY

wiek: 11-18
8 nocy

od 2289 zł
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 wiedzanie Paryża
i opcjonalnie EURODISNEYLANDU.

HISZPANIA i FRANCJA

HISZPANIA to jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich, podróż do Hiszpanii to spotkanie
ze słońcem, dobrą kuchnią, gościnnością, to odpoczynek wśród olśniewającej, pełnej kontrastów
przyrody i wśród kochających dobrą zabawę Hiszpanów.
Lloret de Mar najsłynniejsze i najweselsze miasto wybrzeża. Tu króluje słońce i dobry humor.
Lloret posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a przede wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną
atmosferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą młodzież Europy.
ZAKWATEROWANIE: Hotel SAMBA *** jeden z najlepszych młodzieżowych hoteli w Lloret de Mar
położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Niedaleko od najczęściej odwiedzanych dyskotek. Do dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4 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. Na terenie obiektu prowadzone są animacje.
Hotel GOLDEN SAND *** jest położony zaledwie 400 metrów od plaży w Lloret de Mar. Posiada
3, 4 osobowe pokoje z balkonem, TV, klimatyzacją, suszarkę do włosów, WiFi bezpłatne 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.

350 m

CENA NIE ZAWIERA:
• zwiedzania Eurodisneylandu (ok. 50 €),
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów i dyskotek,
• opłat lokalnych, metra w Paryżu oraz
taksy klimatycznej (ok. 35 €),
• zwrotnej kaucji 20 €,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczek fakultatywnych (str. 26).

16+

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, La Cité
– katedra Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łacińska – Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon. Sorbona, spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru. Przejazd do hotelu, nocleg. OPCJA ZAMIANY
ZWIEDZANIA PARYŻA na całodzienną zabawę w EURODISNEYLAND (+50 €).
3 dzień: śniadanie, przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość wejścia na Łuk (panorama Paryża) i spacer po Champs Elysees reprezentacyjnej paryskiej alei, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, Plac
Trocadero, Wieża Eiffela, Dla chętnych rejs po Sekwanie (ok. 14 €). Przejazd do La Défense – najnowocześniejszej dzielnicy Paryża z Grande Arche – Łuk Defense). Obiadokolacja. Nocny przejazd do
Hiszpanii.
4 dzień: przyjazd do Lloret de Mar w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie. Pierwszy
posiłek w hotelu.
TERMINY:
H. SAMBA: H. GOLDEN:
5-10 dzień: pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W programie plażowanie, gry i konkursy sportoHP 1 27. 06. - 08. 07.
--2289 zł
we, zabawy integracyjne, dyskoteki w klubach*, impreHP 2 04. 07. - 15. 07. 2389 zł
2289 zł
zy tematyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne.
11 dzień: wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudnioHP 3 11. 07. - 22. 07. 2389 zł
2289 zł
wych. Nocny przejazd.
HP 4 19. 07. - 29. 08. 2389 zł
2289 zł
12 dzień: powrót do Polski w godzinach wieczornych.

*Wstęp na dyskoteki dozwolony
od skończonego 16 roku życia.

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl
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OBOZY

wiek: 12-18

9 nocy

od 1670 zł
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,
• realizację programu rekreacyjnego,
• animacje na terenie hotelu,
• wycieczkę do Warny, wycieczkę
do Monastyru Aładża.

•
•

NCL

USIV

•
•

250 m

L
AL I

•

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 nocne, szafa, TV, mini bar, klimatyzacja. Do dyspozycji gości jest również basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę. SPORT I FITNESS: Boisko do siatkówki,
water polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, bilard (płatny), sala do tańców, scena przy basenie.
ROZRYWKA: Animacja polskojęzyczna – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, kino
pod gwiazdami, pool party – 2 razy w tygodniu.

E

•

CENA NIE ZAWIERA:
obowiązkowej kaucji zwrotnej
w wysokości 20 € pobieranej w dniu
przyjazdu,
opłaty klimatycznej i administracyjnej
20 €,
składek na TFG i TFP 20 zł,
biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/os.
(wstęp od 16 lat),
obowiązkowej dopłaty 150 zł dla osób
powyżej 18 roku życia,
wycieczek fakultatywnych.

BUŁGARIA - Złote Piaski

ZAKWATEROWANIE: Hotel Zdravets **** dogodnie usytuowany, z dobrą obsługą. Położony
w centrum Złotych Piasków, w dobrze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty
basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki
przy basenie (ilość ograniczona), restaurację, lobby bar, salę konferencyjną (ok. 30-40 os), recepcję z możliwością wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, bilard, gry internetowe, tenis stołowy,
fitness, saunę, Wi- Fi – bezpłatny w holu koło recepcji, w pokojach - płatny. Zakwaterowanie w pokojach 4, 5 os. z TV-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, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Warny i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, spacer do
Monastyru Aładża.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas 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.

TERMINY:

Hotel Zdravets
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Hotel Dana Palace
CENA:

Hotel Zdravets
CENA:

30. 06. – 11. 07.

BRD 1

1710 zł

BRZ 1

1770 zł

09. 07. – 20. 07.

BRD 2

1770 zł

BRZ 2

1810 zł

18. 07. – 29. 07.

BRD 3

1770 zł

BRZ 3

1810 zł

27. 07. – 07. 08.

BRD 4

1770 zł

BRZ 4

1810 zł

05. 08. – 16. 08.

BRD 5

1710 zł

BRZ 5

1770 zł

14. 08. – 25. 08.

BRD 6

1670 zł

BRZ 6

1710 zł

OBOZY

wiek: 12-18
9 nocy

od 1670 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 9 noclegów,
• wyżywienie w formie All Inclusice
light (Hotel Colosseum, Grand Oasis)/
wyżywienie FB: 3 razy dziennie
w formie bufetu (Hotel Karlovo),
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opiekę wychowawców i kierownika,
ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW,
bagaż,
• realizację programu rekreacyjnego,
• spacer do Nessabaru.

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 dostępny 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.
Grand Hotel Oasis **** - znajduje się w centrum bułgarskiego kurortu Słonecznego Brzegu.
Kompleks składa się z: recepcji (sejf przy recepcji), przestronnej restauracji, lobby bar. Na terenie obiektu Wi-Fi - bezpłatnie, 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.
50 m

E

L
AL I

NCL

USIV

Hotel Karlovo *** - położony jest w Słonecznym Brzegu ok 150 m od piaszczystej plaży. Na terenie hotelu znajduje się restauracja z letnim ogrodem, basen, basen dla dzieci ,lobby bar, koktajl
bar przy basenie,sejf, bilard, tenis stołowy. Wi-Fi dostępne jest koło recepcji, lobby bar i w restauracji. Młodzież zakwaterowana jest w klimatyzowanych apartamentach 4, 5 osobowych z łazienkami, balkonem, TV.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: przyjazd do Słonecznego Brzegu, zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Spacer do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, czas na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad.
Późnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną do kraju.
12 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Balczyk - Kaliakra - cena ok. 40 €
Istambuł - cena ok. 70 €
Jeep - Safari - cena ok.
TERMINY:
30 €
Sozopol - Ropotamo 30. 06. – 11. 07.
cena ok. 25 €
09. 07. – 20. 07.
Warna - Delfinarium 18. 07. – 29. 07.
cena ok. 36 €
27. 07. – 07. 08.

Hotel Colosseum
CENA:

Grand Hotel Oasis
CENA:

Hotel Karlovo
CENA:

BRC 1

1870 zł

BRT 1

1770 zł

BRK 1

1690 zł

BRC 2

1870 zł

BRT 2

1770 zł

BRK 2

1690 zł

BRC 3

1870 zł

BRT 3

1770 zł

BRK 3

1690 zł

BRC 4

1870 zł

BRT 4

1770 zł

BRK 4

1690 zł

05. 08. – 16. 08.

BRC 5

1820 zł

BRT 5

1710 zł

BRK 5

1690 zł

14. 08. – 25. 08.

BRC 6

1770 zł

BRT 6

1670 zł

BRK 6

1690 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej
w wysokości 20 € pobieranej w dniu
przyjazdu,
• opłaty klimatycznej i administracyjnej
20 € (zbierane w autokarze),
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €/os.
(wstęp od 16 lat),
• obowiązkowej dopłaty 150 zł - dla osób
w wieku powyżej 18 lat,
• wycieczek fakultatywnych.

Hotel Colosseum
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OBOZY

wiek: 12-18

9 nocy

od 1690 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.

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 wycieczek 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. Zakwaterowanie 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 pawilonowej, 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. pokoi, wyposażone w łazienki, aneksu kuchennego. Posiłki w hotelu Aqua Rosa nad samym morzem.

CENA NIE ZAWIERA:
• opłat klimatycznych
i administracyjnych 15 €,
• zwrotnej kaucji 20 €,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• klimatyzacji w pokoju 5€/pokój/dzień
(Hotel Galaxy),
• wycieczek fakultatywnych.
100 m

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, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
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.
TERMINY:

30

LEPTOKARIA
CENA:

KOKINO NERO
CENA:

30. 06. – 11. 07.

GRL 1

1810 zł

GRK 1

1690 zł

09. 07. – 20. 07.

GRL 2

1870 zł

GRK 2

1790 zł

18. 07. – 29. 07.

GRL 3

1870 zł

GRK 3

1790 zł

27. 07. – 07. 08.

GRL 4

1870 zł

GRK 4

1790 zł

05. 08. – 16. 08.

GRL 5

1870 zł

GRK 5

1790 zł

14. 08. – 25. 08.

GRL 6

1770 zł

GRK 6

1690 zł

W Kokino Nero...

OBOZY

wiek: 12-18
9 nocy

od 2090 zł

GRECJA - Peloponez - Attyka

Attyka to region położony w południowej części Grecji środkowej na Półwyspie Attyckim.
Aghioi Apostoloi - kameralna i malownicza wioska rybacka, nad Zatoką Eubejską, położona
ok. 45 km od Aten. Znajduje się tu wiele tawern i restauracji serwujących smaczną kuchnię grecką
i międzynarodową. Bliskość stolicy oraz wielu ciekawych miejsc, takich jak Delfy, Korynt, Eretria sprawiają, że jest to doskonała baza wypadowa do zwiedzenia najważniejszych zabytków Grecji.
ZAKWATEROWANIE: Dolphin Hotel *** to hotel o bardzo dobrym standardzie położony Kalamos,
w wiosce rybackiej Aghioi Apostoloi. Hotel położony zaledwie 300 metrów od morza. Na terenie
obiektu znajduje się basen, lobby bar, restauracja, recepcja. Zakwaterowanie w przestronnych klimatyzowanych 3, 4 osobowych pokojach z widokiem na góry lub morze z balkonami. W każdym
pokoju TV, stoliki szafy, krzesła.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 7 noclegów w hotelu Dolphin 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.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację.
2 dzień: Przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie i odpoczynek, czas na plażowanie, obiado300 m
kolacja.
3 dzień: Śniadanie. Wyjazd do klasztorów w Meteorach, czyli do zespołu niezwykle malowniczych bizantyjskich monastyrów usytuowanych na szczytach majestatycznych skalnych ostańców. 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 integracyjne.
Wycieczki w programie:
Ateny – całodzienna wycieczka do miasta-legendy, kolebki kultury europejskiej.
Korynt – położony u stóp góry-twierdzy, to jedno z najbardziej znanych miejsc w Grecji. Wysoko
nad ruinami wznosi się trudno dostępna, ufortyfikowana średniowieczna twierdza Akrokorynt.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatni spacer i zakupy, lunch. Przejazd
i zwiedzanie Delf.
Delfy - pępek świata starożytnego. Malownicze Delfy otoczone są amfiteatralnie położonymi zboczami gór Parnasu i oddają obraz antycznej potęgi. To tu, po radę delfickiej wyroczni – Pytii, udawali
się cesarze i faraonowie. Delfy, to najpopularniejsze greckie stanowisko archeologiczne.
Po zwiedzaniu przejazd na nocleg, obiadokolacja.
11 dzień: Śniadanie, przejazd do Salonik i Waterlandu. Zwiedzanie Salonik – miasta pełnego zabytków z czasów starożytności i Bizancjum - świątynia Hagia Sofia, Rotunda, Łuk Hadriana, rzymskie
Forum, Biała Wieża, Bazylika Św. Dymitra i Plac Arystotelesa. Zakończenie zwiedzania na starym targu,
czas na zakupy. Po zwiedzaniu miasta wizyta w Waterlandzie – miasteczku wodnym, położonym na
przedmieściach Salonik. Basen ze sztuczną falą, zjeżdżalnie, „rzeka
TERMINY:
CENA:
górska” ze spływem pontonami, jacuzzi, animacje (bilet do Waterlandu dodatkowo płatny).
GRP 1 30. 06. - 11. 07. 2090 zł
Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: Wyjazd do Polski, przejazd przez Węgry, Słowację postój GRP 2 09. 07. - 20. 07. 2090 zł
na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do kraju.
GRP 3 18. 07. - 29. 07. 2090 zł
GRP 4

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

27. 07. - 07. 08.

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, taksy klimatycznej, opłat
lokalnych oraz przewodników - łącznie
ok. 65 €,
• obowiązkowej kaucji zwrotnej -10 €,
• składek na TFG i TFP 20 zł.

2090 zł

www.indexpolska.com.pl
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OBOZY

wiek: 13-18

8 nocy

od 1990 zł
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem wg rozkładu,
• 8 noclegów,
• pełne wyżywienie (kuchnia polska)
w wersji cateringowej,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę rezydenta i kadry pedagogicznej,
• francuską opiekę medyczną
i ratowniczą,
• ubezpieczenie Kl, NNW i bagaż,
• program turystyczny.

FRANCJA - Port Grimaud

ZAKWATEROWANIE: Pięciogwiazdkowy camping z basenem, przylegający bezpośrednio do
morza, piaszczysta plaża. Na campingu restauracje, bary, klub-dyskoteka, występy zespołów na
żywo, sklepy, pralnia, wypożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart wodnych, windsurfingu, spadochronu, bezpłatne korty tenisowe, boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej.
Mobil-homy 4/6-osobowe (ok. 28 m2), z dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa pojedyncze) oraz miejscami do spania w salonie, z kuchenką, ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, lodówką, naczyniami, sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: popołudniowy wyjazd z Polski, nocny przejazd przez
Niemcy do Francji.
2 dzień: przedwieczorny przyjazd do Avignon, zakwaterowanie, nocleg.
3-9 dzień: śniadanie, zwiedzanie Avignon, Pont du Gard i Arles,
przyjazd do Port Grimaud, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Pobyt do kolejnej soboty, pełne wyżywienie. W trakcie pobytu
wypoczynek, plażowanie. Wycieczka do Saint Tropez i starego
prowansalskiego Grimaud oraz wycieczki fakultatywne - dodatkowo płatne.
10 dzień: śniadanie, opuszczenie mobilhomów, wyjazd do kraju.
11 dzień: przyjazd do Polski.

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 10 €/os.,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• wycieczek fakultatywnych:
• Monaco, Monte Carlo, Cannes i
perfumeria w Eze – 30 €,
• Wielki Kanion du Verdon – 25 € + koszt
wynajęcia łódek 8 €,
• Marsylia – 25 € + kolejka – 8 €.

OBOZY

25. 06. - 05. 07.

1990 zł

PG 2

01. 07. - 11. 07.

1990 zł

PG 3

08. 07. - 18. 07.

1990 zł

PG 4

15. 07. - 25. 07.

1990 zł

PG 5

22. 07. - 01. 08.

1990 zł

PG 6

29. 07. - 08. 08.

1990 zł

PG 7

05. 08. - 15. 08.

1990 zł

PG 8

12. 08. - 22. 08.

1990 zł

PG 9

19. 08. - 29. 08.

1990 zł

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 posiada balkon. Na terenie obiektu znajduje się basen oraz stołówka.

od 1870 zł

32

PG 1*

CZARNOGÓRA - Bar

9 nocy

CENA NIE ZAWIERA:
• zwrotnej kaucji 10 €,
• taksy klimatycznej i opłaty lokalnej 20 €,
• składek na TFG i TFP 20 zł,
• dla chętnych klimatyzacja 20 €/pokój/dzień,
• 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 €.

CENA:

* pierwszy turnus - najpierw pobyt w Port Grimaud
(wyjazd z Polski w piątek), potem Avignon i wyjazd
do Polski po noclegu ze śniadaniem.

wiek: 12-18

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 9 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.

TERMINY:

300 m

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.
TERMINY:
CENA:
3-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu,możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
CZB 1 28. 06. - 09. 07. 1870 zł
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego
CZB 2 07. 07. - 18. 07. 1870 zł
prowiantu. Lunch, wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd
CZB 3 26. 07. - 06. 08. 1870 zł
przez Chorwację, Austrię lub Węgry.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na poCZB 4 04. 08. - 15. 08. 1870 zł
siłek) przyjazd w godzinach popołudniowych.

OBOZY

wiek: 12-18
10/11 nocy

od 2580 zł
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem charterowym na
trasie Katowice – Warna – Katowice,
• transfer z lotniska,
• 10/11 noclegów w hotelu Dana
Palace*** lub w Hotelu Zdravets ****,
• pełne wyżywienie w formie All Inclusive
light, całodzienny dostęp do wody,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wychowawców i kierownika,
ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
• ubezpieczenie Signal Iduna KL, NNW
i bagaż,
• realizację programu,
• animacje na terenie hotelu.

BUŁGARIA - Złote Piaski

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Dana Palace *** jest położony w odległości ok. 450 m od piaszczystej plaży. Dysponuje
świeżo wyremontowanymi pokojami 4-5-osobowymi oraz apartamentami 6-osobowymi z pojedynczymi 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 bezpłatnymi leżakami i parasolami. SPORT I FITNESS: Boisko do siatkówki, water polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, bilard (płatny), sala do tańców, scena przy basenie. ROZRYWKA: Animacja polskojęzyczna – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, kino pod gwiazdami,
pool party – 2 razy w tygodniu.

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 €.

TERMINY:

ILOŚĆ
NOCL.:

H. DANA
PALACE:

HOTEL
ZDRAVETS:

BRS 1

28. 06. – 08. 07.

10

2580 zł

2640 zł

BRS 2

08. 07. – 19. 07.

11

2640 zł

2690 zł

BRS 3

19. 07. – 29. 07.

10

2580 zł

2640 zł

BRS 4

29. 07. – 09. 08.

11

2640 zł

2690 zł

BRS 5

09. 08. – 19. 08.

10

2580 zł

2640 zł

BRS 6

19. 08. – 30. 08.

11

2580 zł

2640 zł

L
AL I

E

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: przylot do Warny, transfer autokarowy do hotelu, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne z rezydentem, nocleg.
2-10/11 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.

NCL

USIV

Hotel Zdravets **** dogodnie usytuowany, z dobrą obsługą. Położony w centrum Złotych
Piasków, w dobrze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty basen kąpielowy z
wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki przy basenie (ilość
ograniczona), restaurację, lobby bar, salę konferencyjną (ok. 30-40 os.), recepcję z możliwością
wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, bilard, gry internetowe, tenis stołowy, fitness, saunę,
Wi-Fi – bezpłatny w holu koło recepcji, w pokojach - płatny. Zakwaterowanie w pokojach 4, 5osobowych z TV-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-osobowych apartamentach na
ostatnim piętrze.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej
w wysokości 20 € pobieranej w dniu
przyjazdu,
• opłaty klimatycznej i administracyjnej
10 €,
• składek na TFG i TFP 30 zł,
• biletów wstępu na dyskoteki
ok. 5 €/ os. (wstęp od 16 lat),
• wycieczek fakultatywnych.

16+

250 m

Hotel Dana Palace

Osoby powyżej 18 roku życia - obowiązkowa dopłata 100 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

www.indexpolska.com.pl

33

OBOZY

wiek: 12-18

7 nocy

od 2340 zł

greckie

CENA ZAWIERA:
• przelot z Katowic lub Warszawy do Aten,
• transfer z lotniska autokarem,
• 7 noclegów,
• wyżywienie 3 x dziennie, 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:
• obowiązkowej kaucji zwrotnej
w wysokości 10 € pobieranej w dniu
przyjazdu do hotelu na poczet
ewentualnych szkód wyrządzonych
przez uczestnika obozu w obiekcie
(kaucja zwracana w dniu wyjazdu
po sprawdzeniu pokoi),
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, taksy klimatycznej, opłat
lokalnych oraz przewodników
ok. 45 € (całość),
• składek na TFG i TFP 30 zł,
• dopłat do pobytu osób pełnoletnich
w pokojach 2, 3-osobowych 200 zł,
• świadczeń nie wymienionych w ofercie.

seszele !

GRECJA - Kamena Vourla

KAMENA VOURLA to malownicza, nadmorska miejscowość w Środkowej Grecji położona u stóp
góry Knymis. Piękne widoki i liczne atrakcje tego kurortu wakacyjnego sprawiają, że stanowi on
idealne i spokojne miejsce wypoczynku. Dzięki swojej wspaniałej lokalizacji stanowi świetną bazę
do dalszego zwiedzania. Przyjeżdżający mogą wybrać się stąd na wycieczkę do Aten, Meteorów,
Termopili. Co więcej z portu można dostać się na okoliczne wyspy Lichadonisia zwane przez miejscowych Greckimi Seszelami to urzekający kompleks wysp o pochodzeniu wulkanicznym rajskimi
plażami i turkusowej wodzie.
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.
400 m

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 programem 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.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Ateny – całodniowa wycieczka, zwiedzimy świątynie Zeusa Olimpijskiego, Łuk Cesarza Adriana,
stadion olimpijski Kalimarmaro, Ateńską Triadę. Punktem kulminacyjnym wycieczki będzie Akropol
Ateński – 45 €
Delfy – w trakcie całodniowej wycieczki zwiedzimy trzy najciekawsze części antycznej wyroczni
– Święty Okręg, czyli Świątynię Apollina, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, święte Źródło Kastalskie oraz Marmarię. W programie również wizyta w klasztorze Osios
Loukas, a także klimatyczne miasteczko Arachova – 45 €
WYLOT/POWRÓT:

hotel Marvey
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KATOWICE

WARSZAWA

GRS 1

04. 07. - 11. 07.

2340 zł

---

GRS 2

08. 07. - 15. 07.

---

2440 zł

GRS 3

11. 07. - 18. 07.

2340 zł

---

GRS 4

15. 07. - 22. 07.

---

2440 zł

GRS 5

18. 07. - 25. 07.

2340 zł

---

GRS 6

22. 07. - 29. 07.

---

2440 zł

GRS 7

25. 07. - 01. 08.

2340 zł

---

OBOZY

wiek: 14-19
9 nocy

od 2965 zł
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem w klasie
ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 25 kg,
bagaż kabinowy do 10 kg oraz bagaż
podręczny,
• opłaty lotniskowe,
• opłatę za transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
• 9 noclegów,
• wyżywienie 3 razy dziennie,
• opiekę kadry pedagogicznej,
ratownika,
• hiszpańską opiekę medyczną,
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż + CP
(Signal Iduna S.A.).

HISZPANIA - Lloret de Mar

ZAKWATEROWANIE:
Hotel SAMBA *** obiekt położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Do
dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami i klimatyzacją. W hotelu
znajduje się duży basen (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 gier.
Na terenie obiektu prowadzone są animacje.
TRANSPORT:
Samolot / linie lotnicze VUELING. Przelot Praga - Barcelona El Prat - Praga.
Na trasie Kraków - Katowice - Opole - Wrocław - Praga i z powrotem transfer autokarowy.
Transport z Krakowa, Katowic, Opola i Wrocławia w cenie.
Dopłata za wyjazdy z miast: Warszawa +200 zł, Łódź +170 zł.
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Krakowa w godz. porannych. Przejazd do PRAGI, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie miasta (bez wnętrz), w programie m.in.: Klasztor na Stachovie, Hradczany – królewska dzielnica na zachodnim brzegu Wełtawy, Most Karola, Wieża Prochowa,
Rynek Staromiejski z Ratuszem, Dzielnica Żydowska. Obiadokolacja w restauracji. Transfer na
lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot samolotu do Barcelony o godz.
21:25. Planowany przylot na lotnisko Barcelona El Prat o godz. 23:59. Transfer do hotelu w Lloret de Mar, kolacja.
2-9 dzień: realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po Lloret de Mar, korzystanie z basenu na terenie hotelu pod opieką ratownika, bezpłatne korzystanie z leżaków i parasoli przy
basenie, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, konkursy, gry i zabawy, korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, kącik internetowy (odpłatnie),
mini sala gier (bilard, liczne automaty do gier - odpłatnie), animacje dla młodzieży w hotelu
w ciągu dnia, m.in.: Petanca – gra sportowa z użyciem metalowych piłek, zabawy na basenie,
aquagym – ćwiczenia sportowe w wodzie, volleyball – rozgrywki w piłce siatkowej, dardos –
indywidualna lub zespołowa gra – rzuty lotkami do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz animacje po kolacji, m.in. muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz
papug. Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia na dyskoteki w klubach. Możliwość udziału
w wycieczkach fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Przejazd do BARCELONY – zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem (bez wnętrz), w programie m.in.: słynna ulica La Rambla, baśniowy Parc Guell, Sagrada Familia, Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim, fakultatywnie Camp Nou (bilet
wstępu płatny dodatkowo +25 €/os.).
Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. PlanoTERMINY:
CENA:
wany wylot z Barcelony o godz. 18:15. Planowany przylot na
lotnisko w Pradze o godz. 20:45. Powrót do Polski w godzinach HAS 1 05. 07. - 14. 07. 2965 zł
nocnych (10/11 dzień).
HAS 2 12. 07. - 21. 07. 2965 zł
HAS 3

19. 07. - 28. 07.

2965 zł

HAS 4

26. 07. - 04. 08.

2965 zł

Pełna oferta, opisy programów i wycieczek fakultatywnych na:

16+

350 m

www.indexpolska.com.pl

CENA NIE ZAWIERA:
• taksy turystycznej w wysokości 5 €/
pobyt dla osób powyżej 16 lat,
• opłaty za posiłek w Pradze,
• opieki lokalnych przewodników
w Pradze i Barcelonie 20 €/os.,
• składek na TFG i TFP 30 zł,
• wstępu na dyskoteki, (wejście
na dyskoteki od 16 lat ok. 15 €
jednorazowo lub karnet do jednej
dyskoteki ok. 50 € - min. 5x),
• wycieczek fakultatywnych: WATER
WORLD cena ok. 35 € + własne
wydatki, rejs do TOSSA DE MAR
cena ok. 25 € + własne wydatki,
MARINELAND cena ok. 35 € + własne
wydatki.

Hotel Samba, ...samba!
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Zakopane
Bieszczady

17:15

18:15

0:45
**

5:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

5:45
+ 80 zł

8:45
+ 80 zł

11:15

8:45
+ 80 zł

BOLESŁAWIEC-OSŁA

____

11:30

15:30

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____

15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

22:30
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

10:45

9:00
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

7:45

____

____

11:45

____

17:45

18:45

01:15
**

____

____

____

____

____

____

4:15
+ 80 zł

4:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

____

14:15
+ 80 zł

15:15
+ 80 zł

21:45
+ 80 zł

5:15
+ 80 zł

5:15
+ 80 zł

8:15

8:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

8:15
+ 80 zł

5:00
+ 50 zł

5:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

____

15:00
+ 50 zł

16:00
+ 50 zł

22:30
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

6:00
+ 50 zł

7:30

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

9:00
+ 50 zł

4:45
+ 50 zł

6:45

10:45

8:45
+ 50 zł

12:15
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

15:45
+ 50 zł

22:15
+ 50 zł

7:45

7:45

5:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

8:45
+ 50 zł

10:45

3:45
+ 70 zł

3:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

____

16:45
+ 70 zł

17:45
+ 70 zł

21:15
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

4:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

6:00

6:00

10:00

10:00

13:00

16:00

17:00

23:30

7:00

7:00

7:00

10:00

10:00

10:00

2:30
+ 100 zł

2:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

____

12:15
+ 100 zł

13:15
+ 100 zł

20:00
+ 100 zł

____

____

____

6:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

6:30
+ 100 zł

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

____

14:15
+ 60 zł

15:15
+ 60 zł

21:45
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

11:45

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

1:45
+ 110 zł

1:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

____

11:30
+ 110 zł

12:30
+ 110 zł

19:15
+ 110 zł

____

10:00
+ 110 zł

10:45

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

5:45
+ 110 zł

3:45
+ 80 zł

8:00

12:00

7:45
+ 80 zł

11:00
+ 80 zł

13:15
+ 80 zł

14:15
+ 80 zł

21:15
+ 80 zł

9:00

9:00

4:15
+ 80 zł

7:45
+ 80 zł

7:45
+ 80 zł

11:45

3:00
+ 100 zł

3:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

____

12:45
+ 100 zł

13:45
+ 100 zł

20:30
+ 100 zł

____

____

9:45

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

7:00
+ 100 zł

22:15*
+ 160 zł

5:30
+ 160 zł

9:30
+ 160 zł

____

____

7:00
+ 160 zł

8:00
+ 160 zł

____

____

13:00

____

2:15
+ 160 zł

____

____

6:45

5:00
+ 60 zł

9:00
+ 60 zł

10:45

13:30

16:45

17:45

0:15
**

6:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

6:00
+ 60 zł

9:00
+ 60 zł

10:45

9:00
+ 60 zł

0:45
+ 120 zł

0:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

____

10:30
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

18:15
+ 120 zł

____

____

____

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:45
+ 120 zł

4:00
+ 80 zł

7:45

11:45

____

____

____

____

____

8:45

8:45

____

____

____

____

4:15
+ 60 zł

4:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

____

16:00
+ 60 zł

17:00
+ 60 zł

21:45
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

5:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

8:15
+ 60 zł

1:45
+ 120 zł

1:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

____

11:00
+ 120 zł

12:00
+ 120 zł

19:15
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

2:00
+ 120 zł

8:30
+ 120 zł

5:45
+ 120 zł

8:30
+ 120 zł

5:15
+ 40 zł

5:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

____

15:15
+ 40 zł

16:15
+ 40 zł

22:45
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

6:15
+ 40 zł

7:15

9:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

9:15
+ 40 zł

6:30

5:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

10:30

13:45

16:30

17:30

0:00
**

6:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

6:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

10:30

9:15
+ 50 zł

23:45*
+ 120 zł

23:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

____

9:00
+ 120 zł

10:00
+ 120 zł

17:00
+ 120 zł

____

____

____

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

6:45
+ 120 zł

2:15
+ 100 zł

9:30

13:30

6:15
+ 100 zł

9:30
+ 100 zł

11:30
+ 100 zł

12:30
+ 100 zł

19:00
+ 100 zł

10:45

10:45

3:15
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

10:00
+ 60 zł

____

____

____

____

05:45
+ 150 zł

____

____

____

13:45

____

____

____

____

____

____

12:15

16:15

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Kotlina Kłodzka

Łeba
Władysławowo (11 dni)

14:00

Jez. Żywieckie
Zawoja

Jarosławiec
Darłówko
Mielno

11:15

Międzyzdroje
Mrzeżyno

Chorwacja (Pag)
Włochy (Sycylia)

8:45
+ 80 zł

dworzec PKS – dolna płyta, ul. Warszawska

Węgry

Chorwacja (Drvenik)
Neum
Włochy (Rimini, Toskania)

4:45
+ 80 zł

Bułgaria
Grecja

BIELSKO BIAŁA

Francja
(Port Grimaud)

Hiszpania + Paryż

7:15

MIEJSCA ODJAZDÓW

Czarnogóra

Hiszpania
(Lloret de Mar)

R O Z K Ł A D J A Z D Y • KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

parking przy KFC, autostrada A4

CHRZANÓW
stacja benz. Shell, ul. Trzebińska

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

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, al. Wojska Polskiego

DĄBROWA GÓRNICZA
stacja Orlen, ul. Legionów Polskich 2

GLIWICE
stacja benz. Shell, ul. Rybnicka

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
dworzec autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

KATOWICE
KIELCE
dworzec PKP – zatoczki, Plac Niepodległości

KRAKÓW
koło Stadionu Cracovii, ul. Kałuży

ŁÓDŹ Kaliska
dworzec autobusowy PKS, al. Włókniarzy

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

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

POZNAŃ
dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

PSZCZYNA
plac za Kauflandem, ul. Broniewskiego

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

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

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

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

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

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

WARSZAWA
parking PKiN obok Metro Centrum, ul. Marszałkowska

WROCŁAW
parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza

ZIELONA GÓRA
parking koło Palmiarni, ul. Piaskowa

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

* - 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

fot.: © istock.com, arch. organizatorów

dworzec autobusowy, ul. Sądowa

