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WITAMY W KOLEJNYM SEZONIE LETNIM 2016!

Francja Korsyka Porticcio-Ruppione
FRANCJA CANET PLAGE
HISZPANIA LLORET DE MAR + WENECJA
HISZPANIA LLORET DE MAR + PARYŻ
GRECJA AGII APOSTOLI
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI
WŁOCHY TORRE DEL GRECO
WŁOCHY RIMINI
BOŚNIA I HERCEGOWIANA NEUM
CHORWACJA DRVENIK
ALBANIA GOLEM K. DURRES
CZARNOGÓRA SUTOMORE
POLSKA JAROSŁAWIEC
POLSKA NIECHORZE
POLSKA MUSZYNA
POLSKA KRETOWINY

Nadchodzą kolejne wakacje, czas więc pomyśleć jak miło i bezpiecznie spędzić wolny
czas. My już o tym pomyśleliśmy!
Zapraszamy do studiowania naszych ofert - przedstawiamy Wam tyle różnych propozycji,
że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!
Wy - wybierzcie sobie miejsce, zaplanujcie wakacje, spakujcie walizki, umawiajcie się ze
znajomymi na wspólne wyjazdy...
My - dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić Wam
naprawdę udane, niezapomniane i bezpieczne wakacje!
Zapraszamy!

TABELA WYJAZDÓW LATO 2016
MIASTO

MIEJSCE WYJAZDU

BIELSKO-BIAŁA (A)

zatoczka MZK (koło PKS)

BIELSKO-BIAŁA (B)

dworzec PKS - dolna płyta, ul. Warszawska

FRANCJA
Korsyka

FRANCJA
Canet Plage

HISZPANIA
+ Wenecja

HISZPANIA
+ Paryż

GRECJA
Agii Apostoli

BUŁGARIA
Złote Piaski

BiH
Neum

14.30

-

-

-

15.00*

05.30*

-

-

-

-

-

-

12.00*

14.30*

-

-

15.00*

05.00*

-

-

-

-

-

-

13.30

16.00

18.30*

14.00

16.30*

-

-

CZĘSTOCHOWA (A)

McDonald’s - stacja BP przy trasie E75

CZĘSTOCHOWA (B)

McDonald’s - al. Wojska Polskiego

KATOWICE (A)

McDonald’s - stacja BP, ul. Ofiar Katynia 5

KATOWICE (B)

Orlen - ul. Murckowska 22

-

-

CHORWACJA
Drvenik

ALBANIA
Golem

CZARNOGÓRA
Sutomore

DOPŁATA
(PLN)

20.30

-

07.15

-

-

17.15

-

12.15

-

18.00*

-

04.15*

-

70*

-

14.15*

-

09.15*

06.30*

19.30

-

06.00

-

-

-

-

16.00

-

11.00

-

-

50*

70*
-

50*

KIELCE (A)

zatoczka przy dworcu PKP

10.00*

11.45*

-

-

15.45*

06.00*

16.00*

-

02.30*

-

90*

KIELCE (B)

Stadion Miejski - parking ul. Ściegiennego

-

-

14.00*

-

-

-

-

-

-

-

50*

KIELCE (C)

pl. Moniuszki 2 - parking przy KCK

-

-

-

09.30

-

-

-

-

-

-

-

KIELCE (D)

dworzec PKP - ztoczki Plac Niepodległości

-

-

-

-

-

-

-

12.15*

-

07.30*

90*

-

KRAKÓW (A)

ul. Reymonta – parking przed stadionem Wisły

12.00

14.00

-

-

18.00

08.00

18.00

-

04.15

KRAKÓW (B)

McDonald’s, Makro - ul. Jasnogórska 2

-

-

16.30*

12.00

-

-

-

-

-

KRAKÓW (C)

hotel Cracovia - ul. Kałuży

-

-

-

-

-

-

-

14.15*

-

-

09.15*

50*
60*

LUBLIN

al. Zygmuntowskie (hala MOSIR)

05.00*

08.00*

11.00

06.00

12.00*

01.00*

11.00*

08.15*

22.15*/**

03.15*

-

ŁÓDŹ (A)

Łódź Kaliska - parking od al. Włókniarzy

09.30*

12.00*

-

12.00

12.30*

02.30*

15.30*

11.30*

01.45*

06.45*

-

ŁÓDŹ (B)

Łódź Kaliska - parking ul. Karolewska

-

-

10.30*

-

-

-

-

-

-

-

100*

11.30*

17.30*

-

-

14.30*

05.00*

17.30*

-

03.45*

-

100*

-

-

-

-

-

-

-

13.15*

-

08.45*

70*

06.15*

15.30*

-

-

09.00*

23.30*/**

10.15*

-

22.15*/**

-

140*

OPOLE (A)

róg ul. Krapkowickiej i Pruszkowskiej - Orlen

OPOLE (B)

McDonald’s - stacja BP, ul. Wrocławska

POZNAŃ (A)

ul. Solna, parking przed hotelem Ikar

POZNAŃ (B)

dworzec PKP - parking, ul. Dworcowa

RADOM (A)

McDonald’s, stacja Statoil przy trasie E77

RADOM (B)
RADOM (C)

140*
110*

-

-

-

-

-

-

-

07.00*

-

03.15*

140*

08.00*

10.00*

-

-

14.00*

04.00*

14.00*

-

00.45*

-

100*

McDonald’s, stacja Statoil - ul. Czarneckiego

-

-

13.00*

08.00

-

-

-

-

-

-

dworzec PKP - parking, ul. Beliny-Prażmowskiego

-

-

-

-

-

-

-

10.30*

-

05.45*

09.00*

11.00*

-

-

13.30*

03.30*

13.30*

-

01.45*

-

110*

-

-

-

-

-

-

-

11.00*

-

06.45*

120*

10.30*

12.30*

-

-

15.30*

06.00*

16.00*

-

03.00*

-

90*

-

-

-

-

-

-

-

12.30*

-

08.00*

100*

RZESZÓW (A)

ul. Pułaskiego - ROSiR

RZESZÓW (B)

dworzec PKP - zatoczki, Plac Dworcowy

TARNÓW (A)

parking przed hotelem Tarnovia

TARNÓW (B)

dworzec PKP - parking, ul. Dworcowa

-

50*
110*

WARSZAWA (A)

ul. Niemcewicza 17 - dawniej hotel Harctur

07.00*

09.30*

-

-

12.00*

02.00*

13.00*

-

23.45*/**

-

WARSZAWA (B)

ul. Łazienkowska - parking przed Torwarem

-

-

11.00*

09.00

-

-

-

-

-

-

120*

WARSZAWA (C)

parking PKiN - Muzeum Techniki, al. Jerozolimskie

-

-

-

-

-

-

-

09.00*

-

04.45*

120*
110*

-

100*

WROCŁAW (A)

parking przy Aqua Parku - ul. Petrusiewicza

10.00*

19.30*

-

-

12.30*

03.30*

15.30*

-

02.15*

-

WROCŁAW (B)

McDonald’s - stacja BP (prawa strona), ul. Karkonoska

-

-

-

17.30

-

-

-

-

-

-

-

WROCŁAW (C)

parking przy Aqua Parku - ul. Petrusiewicza

-

-

-

-

-

-

-

11.30*

-

07.15*

100*

* - oznacza dopłatę za wyjazd z poszczególnych miast. ** - oznacza wyjazd w dniu poprzedzającym rozpoczęcie obozu.
1. Na trasach antenowych możliwy transport samochodem osobowym, mikrobusem, Polskim Busem lub autobusem klasy turystycznej 2. Wszystkie autobusy przyjeżdżają do Katowic lub Krakowa, gdzie następuje przesiadka do autokarów jadących docelowo 3. Przewoźnik nie ponosi
odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi lub kolejkami na granicy, co może wiązać się z oczekiwaniem na transport w miejscach przesiadkowych 4. Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem 5. W przypadku zbyt małej frekwencji (min. 6 osób) na trasach
antenowych biuro może zaproponować inny transport lub odwołać połączenie antenowe 6. Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości - szczegółowe informacje w biurze HARCTUR KRAKÓW.
Fotografie i materiały graficzne wykorzystane w katalogu: str. 01: © jackfrog - Fotolia.com, str. 02: © eugenesergeev - Fotolia.com, © Shmel - Fotolia.com, str. 03: © godfer - Fotolia.com, © Sergii Figurnyi - Fotolia.com, © jackfrog - Fotolia.com, © A.Jedynak - Fotolia.com, © Olesia Bilkei - Fotolia.com, © Teleski Barcares, © LuckyImages - Fotolia.com,
© krolja - Fotolia.com, str. 04: © pkazmierczak - Fotolia.com, © mattei - Fotolia.com, © Max Topchii - Fotolia.com, © Tilio & Paolo - Fotolia.com, © Marian Górka, str. 05: © Marian Górka, © micromonkey - Fotolia.com, © Unclesam - Fotolia.com, © eugenesergeev - Fotolia.com, str. 06: © SAS Mar Estang, str. 07: © SAS Mar Estang, © Teleski Barcares,
© hraska - Fotolia.com, str. 09: © Ariwasabi - Fotolia.com, str. 10: © A.Jedynak - Fotolia.com, str. 11: © Olesia Bilkei - Fotolia.com, © Aleksandar Todorovic - Fotolia.com, str. 12: © Sergii Figurnyi - Fotolia.com, str. 14: © jackfrog - Fotolia.com, str. 16: © godfer - Fotolia.com, © tobago77 - Fotolia.com, str. 17: © Ruslan Gilmanshin - Fotolia.com, str. 18: ©
Shmel - Fotolia.com, © stepmar - Fotolia.com, © mikolajn - Fotolia.com. Pozostałe zdjęcia udostępnione przez: Centrum Podróży Koliber, Atas Warszawa, Harctur Łódź, Index Biuro Podróży, Biuro Usług Turystycznych But.
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WŁOCHY TORRE DEL GRECO CENA 2090

BOŚNIA I HERCEGOWINA NEUM CENA 1695

ALBANIA GOLEM CENA 1685

GRECJA AGII APOSTOLI CENA OD 1560

BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI CENA OD 1495

FRANCJA CANET PLAGE CENA OD 1380

BIURO PODRÓŻY HARCTUR SP. Z O.O.
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 43
tel/fax 12 634 00 11, 12 632 64 57, 12 633 93 29
e-mail: harctur@harctur.krakow.pl
www.harctur.krakow.pl, www.harctur.krakow.turystyka.net
Posiadamy zaświadczenie organizatora turystyki
wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego
nr K/0798/99/140/2004

Nasze Promocje w Sezonie Letnim 2016!

RODZEŃSTWO

PRZYJACIEL

STAŁY KLIENT

COŚ DLA BRATA, COŚ DLA SIOSTRY! JEŻELI
MASZ BRATA LUB SIOSTRĘ, KTÓRZY TAK
JAK TY WYBIERAJĄ SIĘ NA NASZĄ IMPREZĘ
W TYM SAMYM SEZONIE LETNIM, TO
KAŻDE Z WAS DOSTAJE 50 PLN ZNIŻKI!
PROMOCJA „RODZEŃSTWO” NIE ŁĄCZY
SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI.

ZBIERZ GRUPĘ PRZYJACIÓŁ I JEDŹCIE
RAZEM NA WAKACJE! JEŚLI JEST WAS CO
NAJMNIEJ 3 OSOBY JADĄCE NA TEN SAM
OBÓZ, OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZNIŻKI:
3-4 OS. - 50 PLN ZNIŻKI/OS., 5-9 OS. - 100
PLN ZNIŻKI/OS., 10 OS. I WIĘCEJ - 150 PLN
ZNIŻKI/OS. PROMOCJA „PRZYJACIEL” NIE
ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI.

BYŁEŚ JUŻ Z NAMI NA WYJEŹDZIE? JEŚLI
TAK I ZNOWU WYBIERASZ SIĘ NA IMPREZĘ
ORGANIZOWANĄ PRZEZ NASZE BIURO,
TO MAMY DLA CIEBIE ZNIŻKĘ! PRZY
DRUGIM WYJEŹDZIE OTRZYMUJESZ 50
PLN ZNIŻKI, A PRZY TRZECIM I KOLEJNYM
JUŻ 100 PLN! PROMOCJA „STAŁY KLIENT”
NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI.

zniżka 50 zł

zniżka do 150 zł

zniżka do 100 zł

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROMOCJI DOSTĘPNY W NASZYM BIURZE I NA STRONIE INTERNETOWEJ.

HARCTUR KRAKÓW BIURO PODRÓŻY | REZERWACJA TEL. 12 634 00 11 | WWW.HARCTUR.KRAKOW.PL
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Francja, Korsyka, Porticcio-Ruppione
Impreza

10 dni

Obóz Młodzieżowy pobyt 8dni-7noclegów

ZAKWATEROWANIE
CAMPING LE SUD*** położony w miejscowości Porticcio - Ruppione na południowym
wybrzeżu Zatoki Ajaccio, 25 km od stolicy
Korsyki - Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio,
gdzie znajduje się centrum handlowe i centrum
sportów wodnych. Camping położony jest 150
metrów od pięknej, piaszczystej i strzeżonej
plaży. Camping znajduje się na 4 ha zacienionego terenu, jest wyposażony w nowoczesne
sanitariaty, supermarket, restaurację z pięknym
tarasem widokowym. Camping i plażę można
zobaczyć na stronie: www.camping-le-sud.com.
BUNGALOWY LUB NAMIOTY
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 5/6
osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z
prysznicem, taras ze stołem i krzesełkami (bielizna pościelowa dodatkowo płatna - 10 €/os.,
można zabrać własną), kaucja zwrotna 20 €/os.
Namioty: 4/6 os. z dwuosobowymi sypialniami,
wyposażonymi w materace, półki, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy wyjazdu dostają zestaw
naczyń i sztućców, o które należy dbać podczas
pobytu.
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KORSYKA – to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bogactwem krajobrazów - wszechobecnymi górami, malowniczymi zatokami, złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. Brak przemysłu, kryształowo czysta woda i
powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na letni wypoczynek.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - Bastia, przejazd na camping.
2-8 dzień: pobyt na Korsyce (8 dni - 7 noclegów), realizacja programu.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno lub Savony, dalsza jazda przez
Włochy i Austrię.
10 dzień: dalsza jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
PROGRAM POBYTU
• ZAJĘCIA Z WINDSURFINGU - doświadczony instruktor pomoże wam postawić pierwszy krok na
„desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności (deski należą do wyposażenia obozu).
• NAUKA GRY W PETANQUE (gra w kule) - jeżeli tylko chcesz możesz dołączyć do zacnego grona
pasjonatów tej starej francuskiej gry towarzyskiej.
• WARSZTATY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zapraszamy do udziału w warsztatach, które umożliwią
wam robienie zakupów w języku Moliera oraz zapytanie o pogodę przystojnego ratownika!
• WIECZORNE ANIMACJE - konkursy z nagrodami, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki.

OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE DLA DZIECI | SEZON LETNI 2016 | WWW.HARCTUR.KRAKOW.PL

„Perła na Morzu Śródziemnym”

PIĘKNE PLAŻE,
WYCIECZKA DO
AJACCIO
elementy
WINDSURFINGU
ANIMACJE

Dom Rodz

inny

Napoleon
Bonaparte

WARSZTATY
Z JĘZYKA
FRANCUSKIEGO

a

TRANSPORT
autokar klasy LUX + prom, tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

CENA ZAWIERA

• WYCIECZKA DO STOLICY KORSYKI - AJACCIO, rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte (zwiedzanie domu rodzinnego Cesarza Francuzów - gdzie zgromadzone są pamiątki po najsłynniejszym obywatelu Korsyki). Ajaccio - położone nad jedną z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi
szczytami górskimi, zachowało urok małego, śródziemnomorskiego miasta, w którym znajduje się wiele
pamiątek po Wielkim Cesarzu - muzea i pomniki, które uświetniają malownicze place miasta.

zakwaterowanie wg opcji, wyżywienie (3 x dziennie - kuchnia polska, prowiant na drogę powrotną/3 kanapki, gorący kubek, 1,5 l wody), transport
(autokar klasy LUX + prom), opiekę kadry (rezydent
- kierownik, wychowawcy - animatorzy, instruktor
windsurfingu, na plaży - opieka francuskich ratowników), francuską opiekę medyczną, ubezpieczenie
AXA SA, podatek VAT.

• WYJAZD DO PORTICCIO - znanego kurortu, spacer nadmorskim deptakiem gdzie znajdują się atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, możliwość kąpieli i zakupów pamiątek i produktów korsykańskich.

CENA NIE ZAWIERA

PROGRAM TURYSTYCZNY

• WYJAZD NA SREBRNĄ PLAŻĘ - gdzie warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach.

dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, kaucji
za bungalowy (20 €), wycieczek fakultatywnych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
BONIFACIO – port - forteca założony w 833 r. wznosi się 70 m nad przejrzystymi wodami Morza Śródziemnego. Na pionowych, wapiennych skałach cypla usadowiły się wielopiętrowe domy. Kręte uliczki
przypominają atmosferę średniowiecza. Jedyna okazja żeby zobaczyć legendarne schody Króla Aragonii.
W pogodne dni widać oddaloną o 12 km Sardynię. Paul Valery powiedział, że to „najpiękniejszy koniec
świata” - miejsce owiane tajemnicą, gdzie na każdym kroku legenda spotyka się z historią. Cena: 30 €. W
Bonifacio proponujemy rejs statkiem w cenie ok. 12 €.
PORTO i UNIKALNY REZERWAT SKAŁ LES CALANCHES – czerwone, pomarańczowe, szare urwiska
i iglice to kolejny przykład niezwykłej i dzikiej przyrody Korsyki, miejsce z którego można podziwiać najwyższy szczyt Korsyki Monte Cinto. Spacer po Porto - uroczym miasteczku gdzie oprócz renomowanych
restauracji znajdują się atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, piękna plaża i jedyna wieża genueńska, którą
można zwiedzać. Cena: 25 €.

TURNUS/TERMIN

CENA NAMIOTY

CENA BUNGALOWY

1.

24.06 - 03.07.2016

1490

1720

2.

01.07 - 10.07.2016

1490

1760

3.

08.07 - 17.07.2016

1490

1760

4.

15.07 - 24.07.2016

1490

1820

5.

22.07 - 31.07.2016

1490

1820

6.

29.07 - 07.08.2016

1490

1820

7.

05.08 - 14.08.2016

1490

1820

UWAGI

8.

14.08 - 23.08.2016

1490

-

wycieczki fakultatywne wymagają określonej ilości uczestników (ok. 20 osób). Przewoźnik promowy zastrzega zmiany w rozkładzie kursów promowych.

9.

21.08 - 30.08.2016

1490

-

Cena za turnus podana w PLN za osobę.

HARCTUR KRAKÓW BIURO PODRÓŻY | REZERWACJA TEL. 12 634 00 11 | WWW.HARCTUR.KRAKOW.PL
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Francja, Langwedocja-Roussillon, Canet Plage
Impreza

10 dni

Obóz Młodzieżowy pobyt 8dni-7noclegów

ZAKWATEROWANIE
KEMPING MAR ESTANG**** Luksusowy
kemping położony 100m od pięknej, piaszczystej plaży, obok rezerwatu przyrody. Tylko 10
minut jazdy dzieli kemping od stolicy regionu
Perpignan, a niecała godzina jazdy od Hiszpanii.
Kemping posiada wyjątkowo bogatą infrastrukturę: park wodny składający się z 3 basenów
w tym jeden kryty, 3 zjeżdżalnie, 2 jacuzzi, 2
brodziki, teren do gry w petanque, teren multisportowy, korty tenisowe, sala fitness, plac
zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, dyskoteka,
centrum handlowe: sklep, piekarnia, artykuły
plażowe i prasa, pralnia, restauracja i bary, gabinet lekarski, kosmetyczka i fryzjer. Na kempingu
prowadzone są liczne animacje: dyskoteki, aquagym, nauka tańca, możliwość uczestniczenia w
zajęciach klubu młodzieżowego prowadzonego
przez francuskich animatorów. www.marestang.pl

LANGWEDOCJA-ROUSSILLON pełna życia kraina w południowo-wschodniej Francji,
nad Morzem Śródziemnym. Region ten jest wymarzonym miejscem na letni wypoczynek. Wspaniałe piaszczyste plaże, tajemnicze zamki katarów, średniowieczne miasteczka, romańskie kaplice, dostarczą turystom niezwykłych wrażeń.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie Polska, Czechy, Niemcy, Francja.
2 dzień: przyjazd na kemping rano, zapoznanie się z okolicą, zakwaterowanie.
3 dzień: poranny jogging. Po śniadaniu wyjście na plażę - kąpiele w morzu, siatkówka plażowa. Po obiedzie zawody piłki nożnej, koszykówki i tenisa stołowego. Wieczorem koncert z muzyką na żywo na
kempingu.
4 dzień: Po śniadaniu dla chętnych zajęcia sportowe: aquagym na basenie, siłownia lub fitness. Dla pozostałych uczestników wyjście na plażę. Po obiedzie wycieczka do Collioure - małe katalońskie portowe
miasteczko, gdzie wody Morza Śródziemnego łączą się z górskim pasmem Pirenejów, wszystko to razem
tworzy niesamowity klimat tego miejsca, który w swoich pracach uwieczniali tacy artysci jak: Picasso,
Derain, Dufy, Chagall, Matisse czy Marquet. Wieczorem dyskoteka na kempingu.
5 dzień: poranny jogging. Po śniadaniu zawody pływackie i animacje na basenie. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, dla pozostałych wyjście na plażę - konkurs rzeźby z piasku. Wieczorem piesza wycieczka
do centrum miasteczka.

Mobil-home: 6 osobowe domki typu mobil
-home z pełnym węzłem sanitarnym, z dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej łóżko
podwójne, w drugiej 2 łóżka pojedyncze) oraz
miejscami do spania w salonie. Łazienka z kabiną prysznicową i WC. Aneks kuchenny jest
w pełni wyposażony. Na zewnątrz drewniany
taras ze stołem i krzesłami.
Namioty: 6 lub 4 osobowe namioty z dwiema
sypialniami i przedsionkiem, wyposażonymi w
materace, półki, stolik i krzesła. Uczestnik musi
posiadać własny śpiwór i jasiek. Na miejscu każdy dostaje zestaw naczyń i sztućców, o które
należy dbać podczas pobytu.
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6 dzień: poranny jogging. Po śniadaniu konkurs gry w petanque (francuska gra w kule), następnie mistrzostwa w zjazdach na zjeżdżalniach wodnych oraz animacje na kempingu. Po obiedzie wycieczka do Perpignan - miasta zarówno francuskiego jak i katalońskiego, zwiedzanie: Stare Miasto, Cytadela, Plac de la
Loge, Ratusz Miejski, katedra Św. Jana z Campo Santo. Czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem kurs tańca prowadzony przez francuskich animatorów, następnie dyskoteka w klubie na kempingu.
7 dzień: fakultatywna wycieczka do Barcelony. Dla osób, które zostają - zajęcia na plaży i basenie oraz
w Klubie Nastolatka.
8 dzień: poranny jogging. Po śniadaniu aquagym na basenie i kempingowe zawody sportowe dla wszystkich chętnych. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, dla pozostałych warsztaty muzyczne i teatralne
organizowane przez francuskich animatorów w Klubie Nastolatka. Na zakończenie turnusu wieczorny,
specjalny spektakl grupy animatorów w amfiteatrze.
9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd z kempingu w godzinach przedpołudniowych.
10 dzień: Przejazd na trasie Francja, Niemcy, Czechy, Polska - przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
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„Katalonia Po Francusku”

NARTY WODNE
KNEEBOARD
I WAKEBOARD
warsztaty

francusk: i
z polskim
lektorem!

KEMPING Z
PARKIEM
WODNYM

WYCIECZKI
DO COLLIOURE
I PERPIGNAN,
FAKULTATYWNIE
BARCELONA

FAKULTATYWNIE

CENA ZAWIERA

BARCELONA - wycieczka autokarowa do stolicy Katalonii, w programie wycieczki: Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, stadion Camp Nou (dla chętnych wejście na stadion i do muzeum klubu - płatne
dodatkowo ok. 18 €), na koniec „Magiczne fontanny” - nocny pokaz kolorowych, tańczących fontann do
rytmów muzyki. Cena 35 €.

zakwaterowanie wg opcji, wyżywienie (3xdziennie-kuchnia polska, świadczenia rozpoczynają
się obiadem i kończą śniadaniem, prowiant na
drogę powrotną), transport (autokar klasy LUX),
opiekę kadry (rezydent - kierownik, wychowawcy, ratownicy lokalni na basenie i plaży),
ubezpieczenie AXA SA, program, animacje na
campingu, podatek VAT.

WAKEPARK - Park sportów wodnych na jednym z przybrzeżnych jezior w miejscowości Barcares. Wyciąg zbudowany jest na planie zamkniętego pięciokąta o długości 900 metrów. Do wyboru: wakeboard,
narty wodne, kneeboard, wakeskate. Cena ok. 18 €.
WARSZTATY JĘZYKOWE!

CENA NIE ZAWIERA

W trakcie jednego z turnusów dla wszystkich chętnych, na kempingu będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne z języka francuskiego z polskim lektorem. Termin turnusu zostanie podany na stronie
internetowej biura. Nauka języka odbywać się będzie 1 x dziennie po 60 minut lub 2 x dziennie po 30
minut (w sumie 7 godzin), prowadzone przez polskiego lektora. Szczegółowy program warsztatów na
stronie internetowej biura.

dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast,
wycieczki i zajęć fakultatywnych, kaucji zwrotnej za mobil-home (20 €), bielizny pościelowej
(10 € lub można zabrać własną - dot. mobil-home), ewentualnego sprzątania końcowego (80
€/mobil-home).

UWAGI
Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna za domki (20 €/osoba). Jeżeli domek nie zostanie posprzątany,
lokatorzy zobowiązani są do zapłaty za sprzątanie (80 €/domek). Na basenie na kempingu chłopców
obowiązują kąpielówki (szorty niedozwolone). Wycieczka fakultatywna do Barcelony realizowana przy
min. 30 osobach chętnych (płatna na miejscu). Wyjazd do Wakeparku realizowany przy min. 15 osobach
chętnych (płatne na miejscu). Program jest ramowy i może ulec zmianie.

CENA NAMIOTY

CENA MOBIL-HOME

1.

25.06 - 04.07.2016

1380

1490

2.

02.07 - 11.07.2016

1440

1590

3.

09.07 - 18.07.2016

1480

1690

TRANSPORT

4.

16.07 - 25.07.2016

1480

1740

Autokar klasy LUX, tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

5.

23.07 - 01.08.2016

1480

1740

TURNUS/TERMIN

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Hiszpania, Lloret de Mar
Impreza

12 dni

Wenecja - Lloret de Mar - Barcelona
Monaco - Gardaland

Obóz Młodzieżowy 14-18 lat pobyt 8dni-7noclegów

ZWIEDZANIE
WENECJI
i monaco
WYCIECZKA DO
BARCELONY

hotel*** z

3 Basena
i klimatyz

LLORET DE MAR to niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej
zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki
pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień: przyjazd do Wenecji - przerwa w podróży 9 godzin. Przejazd promem do historycznego centrum: zwiedzanie z przewodnikiem Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, Rialto etc. (bilety wstępu,
przewodnik, oraz prom dodatkowo płatny – ok 25 euro). W godzinach wieczornych wyjazd z Włoch.
Nocny przejazd przez Francję.
3 dzień: przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. popołudniowo-wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
3-10 dzień: pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar 8 dni-7 noclegów. W trakcie pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony-zwiedzanie katedra Sagrada Familia, La Rambla,
dzielnica gotycka, Wzgórze Mont Juic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny ok. 20 euro),
wieczorem pokazy grających fontann.
• rejs statkiem do Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny 21 euro/os)
• wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet dodatkowo płatny ok. 6
euro), skały Sao Palomera, promenada
• konkurs wiedzy Viva Espana
• wybory Miss & Mister obozu
• plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Program fakultatywny:
• miasteczko wodne - ok. 30 Є
• wieczór hiszpański + pokazy flamenco - ok. 26 Є
• karnet na dyskoteki (min. 5 wejść - dla osób od 16 lat) - 26 Є
10 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 11.00. Złożenie bagaży. Obiad. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowo-wieczornych (ok.godz.
17-18). Przejazd przez Francję. Późnym wieczorem w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco
i Monte Carlo. Dalszy przejazd do Włoch.
11 dzień: przejazd przez Włochy w okolice Werony - całodzienna zabawa nad jeziorem Garda w Parku
Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 25-27 Є, czas pobytu 9 godz.).Wieczorem wyjazd z
Włoch. Przejazd przez Austrię.

mi

acją

DYSKOTEKI
GRY, ZABAWY
REJS STATKIEM

ZAKWATEROWANIE
HOTEL GUITART CENTRAL PARK*** położony w
Lloret de Mar w odległości około 350 metrów od
plaży w ścisłym centrum. Do dyspozycji uczestników restauracja, 3 baseny z leżakami, świetlica TV,
sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3, 4 - os. z łazienkami z klimatyzacją.

WYŻYWIENIE
Hiszpania: 3 posiłki dziennie - bufet (śniadanie,
obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad w
dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.
W trakcie przejazdu wyżywienie we własnym zakresie. Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.

CENA ZAWIERA
Przejazd autokarem, zakwaterowanie w hotelu na
Costa Brava (7 nocy) w Hiszpanii, wyżywienie wg
programu, ubezpieczenie AXA TUiR - KL (10000
eur), NW (2000 eur), bagaż (200 eur), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. Napoje do obiadów i kolacji
dodatkowo płatne. Na obligatoryjne bilety wstępu
(Wenecja oraz Gardaland) należy przygotować ok.
50 euro. Pozostałe bilety wstępu dla chętnych.

DODATKOWO PŁATNE (DLA CHĘTNYCH)
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (+60 zł/os.),
ubezpieczenie od chorób przewlekłych (+95 zł/os),
gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt
paliwa i kursy walut (+90 zł/os).
TURNUS/TERMIN

CENA PRZY REZERWACJI DO 15.04.16

CENA STANDARD

1.

30.06 - 11.07.2016

1799

1849

12 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godz. przedpołudniowych wg rozkładu jazdy.

2.

07.07 - 18.07.2016

1799

1849

3.

14.07 - 25.07.2016

1799

1849

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (WC, barek, TV, klimatyzacja). Tabela z rozkładem jazdy - patrz str.
02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

4.

21.07 - 01.08.2016

1799

1849

5.

28.07 - 08.08.2016

1799

1849

6.

04.08 - 15.08.2016

1799

1849

7.

11.08 - 21.08.2016*

1699

1749

UWAGI
Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszonkowe ok. 70-100 Euro. Opłata
turystyczna Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu - 5 euro/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.
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*Impreza 11 dni - pobyt na Costa Brava 7 dni-6 nocy.
Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Hiszpania, Lloret de Mar
Impreza

13 dni

Francja-Paryż+Eurodisneyland

Obóz Młodzieżowy 14-18 lat pobyt 8dni-7noclegów

PARYŻ

+EURODISNEYLAND

BARCELONA

PARK ROZRYWKI

GARDALAND

PARYŻ – stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody i wyrafinowanej kuchni.
Paryż jest jednym z największych na świecie ośrodków kultury i turystyki.
LLORET de MAR to niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej
zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki
pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy.
2 dzień: przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do EURODISNEYLANDU całodzienna zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki (bilet dodatkowo płatny około 34 Є). Na miejscu
istnieje możliwość zakupienia posiłków w cenie ok 8-15 euro. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje
3 osobowe z umywalką - WC i łazienki na korytarzach). Nocleg.
3 dzień: śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie:
Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo ok. 14,5 Є), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.
4 dzień: śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Carcassone (zamek i
twierdza). Przyjazd do Lloret de Mar w godz. popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.
4-11 dzień: pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica
gotycka, Wzgórze Montjuc, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok 20 euro),
wieczorem pokazy grających fontann.
• konkurs wiedzy Viva Espana
• wybory Miss & Mister obozu
• plażowanie, bezpłatne korzystanie z basenu
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Program fakultatywny:
• miasteczko wodne - ok. 30 Є
• wieczór hiszpański + pokazy flamenco - ok. 26 Є
• karnet na dyskoteki (min. 5 wejść dla osób od 16 lat) - 26 Є
• rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 21 Є (bilet w 2 strony)
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w
godz. popołudniowo-wieczornych. Późnym wieczorem przyjazd do Francji – w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Przejazd do Włoch.

ZAKWATEROWANIE
HOTEL GRAN DON JUAN*** położony ok. 450
metrów od plaży, w centrum Lloret de Mar. Do dyspozycji uczestników 2 baseny + leżaki, kawiarnia,
restauracja, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
Pokoje 3, 4 - os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.
WYŻYWIENIE
Francja: 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne, Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet
(śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest
kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad +
suchy prowiant w dniu wyjazdu. Napoje do obiadów
i kolacji płatne dodatkowo (dla chętnych).
TRANSPORT
autokar (WC, barek, TV, klimatyzacja). Tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
CENA ZAWIERA
Przejazd autokarem, 1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7
noclegów) pobytu w Lloret, wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie AXA TUiR - KL (10000 Euro), NW( 2000
euro), bagaż (200 euro), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. Na obligatoryjne bilety wstępu (Disneyland oraz Gardaland) należy przeznaczyć
ok. 60 Euro. Pozostałe bilety wstępu dla chętnych.
DODATKOWO PŁATNE (DLA CHĘTNYCH)
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (+70 zł/os.),
ubezpieczenie od chorób przewlekłych (+100 zł/
os), gwarancja niezmiennej ceny bez względu na
koszt paliwa i kursy walut (+90 zł/os).
TURNUS/TERMIN

CENA PRZY
REZERWACJI
DO 15.04.16

CENA PRZY
REZERWACJI
DO 15.05.16

CENA
STANDARD

1. 29.06 - 11.07.16

2090

2140

2190

2. 06.07 - 18.07.16

2090

2140

2190

3. 13.07 - 25.07.16

2090

2140

2190

12 dzień: przyjazd w okolice Werony, wypoczynek i wspaniała zabawa nad jeziorem Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny około 25-27 Є). W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

4. 20.07 - 01.08.16

2090

2140

2190

5. 27.07 - 08.08.16

2090

2140

2190

13 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy.

6. 03.08 - 15.08.16

2090

2140

2190

7. 10.08 - 20.08.16*

1799

1850

1899

8. 15.08 - 25.08.16*

1799

1850

1899

UWAGI
Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszonkowe ok.70-100 Euro. Opłata
turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu - 5 euro/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

*Impreza 11 dni - pobyt na Costa Brava 6 dni-5 nocy.
Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Grecja, Agii Apostoli
Impreza

10 dni

„Kraina Mitów”

Obóz Młodzieżowy pobyt 8dni-7noclegów

ANIMACJE
WYPOCZYNEK
SPORT

Gry, zaba

wy,

Konkursy
z nagroda

mi!

AGII APOSTOLI - malownicza rybacka wioska położona 50 km od Aten, w lecie tętniąca życiem, znajduje się tam deptak z tawernami, barami, lodziarniami i kafejkami
internetowymi. Jest to idealne miejsce na wymarzone wakacje.

ZWIEDZANIE
ATEN I
KALAMOS
2 HOTELE
DO WYBORU

ZAKWATEROWANIE I
HOTEL DOLPHIN RESORT**** położony nad
morzem, 150m od plaży w Agii Apostoli. Posiada komfortowo wyposażone 3-4 osobowe
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją, TV, telefonem i balkonem. Hotel serwuje
smaczne, urozmaicone posiłki. Do dyspozycji
uczestników: recepcja, restauracja, odkryty basen, boiska sportowe, sala fitness, kącik internetowy z bezpłatnym dostępem do Internetu.
www.dolphinhotel.gr

PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z kraju w godzinach wczesno porannych. Przejazd na trasie Polska, Słowacja, Węgry,
Serbia, Grecja.
2 dzień: przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2-9 dzień: pobyt w Grecji (8 dni - 7 noclegów). Realizacja programu.
9 dzień: wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną (jazda przez Grecję i Serbię).
10 dzień: dalsza jazda przez Węgry, Słowację, Polskę - przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
PROGRAM
· ATENY - wycieczka (zwiedzanie miasta z przewodnikiem). Ateny - stolica Grecji, świetnie rozwinięta
pod względem turystycznym. Żyje tu i pracuje większość Greków. Zwiedzanie: Akropol, Partenon - dominująca budowla w krajobrazie Aten, Odeon - teatr u stóp Akropolu, Parlament, Łuk Hadriana, Stadion
Olimpijski. Wizyta na Place, która jest tym dla Aten, czym Covent Garden dla Londynu, lub Montmartre
dla Paryża. Na każdym kroku w każdej alei, czy zaułku kryje się nowa niespodzianka: kościół, starożytne
pozostałości, neoklasyczne budynki, frankońskie domy. Wszystko te pełne jest życia, podróżny jest oczarowany przez lokalny koloryt. Wstęp na Akropol dla młodzieży powyżej 18 roku płatny 18 euro.
· KALAMOS - zwiedzanie typowego miasteczka greckiego. Kalamos szczyci się bogatą starożytną architekturą, znajduje się tam Kościół Św. Mikołaja z przepięknymi freskami, który jest jedną z najważniejszych
świątyń okresu bizantyjskiego.

HOTEL DOLPHIN RESORT

ZAKWATEROWANIE II

· ANIMACJE - gry zespołowe na plaży, z siatkówką za pan brat, konkurs gry w badmintona, zawody
pływackie na basenie, jogging na plaży, wybory Miss i Mister obozu, gry, zabawy i konkursy z nagrodami,
dyskoteki, kąpiele w morzu i w basenie, spacery.

HOTEL CALAMOS BEACH*** położony w Agii
Apostoli przy plaży. Posiada komfortowo wyposażone 3-4 osobowe pokoje z pełnym węzłem
sanitarnym, klimatyzacją, TV, telefonem i balkonem. Hotel serwuje smaczne, urozmaicone
posiłki. Do dyspozycji uczestników: recepcja,
restauracja, odkryty basen, boiska sportowe,
kącik internetowy z bezpłatnym dostępem do
Internetu. www.calamosbeach.gr

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie, suchy prowiant na wycieczki i na drogę powrotną), transport
(autokar klasy LUX), opiekę kadry (kierownik, wychowawcy, ratownik, grecka opieka medyczna), ubezpieczenie AXA SA, realizację programu, podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, biletu wstępu na Akropol (dla młodzieży powyżej 18 roku
- 18 euro).
TRANSPORT
autokar klasy LUX, tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
UWAGI
Program jest ramowy i może ulec zmianie.

TURNUS/TERMIN

CENA HOTEL
DOLPHIN RESORT

CENA HOTEL
CALAMOS BEACH

1.

01.07 - 10.07.2016

1640

1560

2.

08.07 - 17.07.2016

1640

1560

3.

15.07 - 24.07.2016

1640

1560

4.

22.07 - 31.07.2016

1640

1560

5.

29.07 - 07.08.2016

1640

1560

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Bułgaria, Złote Piaski
Impreza

12 dni

„Wakacyjna Przygoda”

Obóz Młodzieżowy pobyt 10dni-9noclegów

OPCJA FB LUB
ALL INCLUSIVE
WYCIECZKA
DO WARNY
Codziennie

Dyskotek

ZŁOTE PIASKI - najpopularniejszy kurort Bułgarii, perła wybrzeża czarnomorskiego.
Przepiękna przyroda, wspaniale plaże, czyste morze, słońce, niezapomniana atmosfera, tętniące życiem kluby, kafejki i dyskoteki przyciągają rzesze turystów. Plaża,
pokryta drobnym, złocistym piaskiem ma ok. 3,5 km długości i miejscami do 100 m
szerokości. Średnia temperatura powietrza to 28 stopni, a wody morskiej - 25 stopni.

ANIMACJE
ROZGRYWKI
SPORTOWE
AQUA AEROBIK

i

ZAKWATEROWANIE
HOTEL DANA PALACE***+ to nowoczesny,
5 piętrowy hotel, posiada 3-4 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV sat, mini
lodówką, suszarką do włosów, telefonem i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: restauracja z
odkrytym, słonecznym tarasem, basen (leżaki i
parasole przy basenie bezpłatnie), 2 bary przy
basenie, recepcja, winda, sejf, dostęp do Internetu, mini market, sklep z pamiątkami, bilard,
tenis stołowy, rzutki, boisko do mini piłki nożnej
i siatkówki. Odległość do plaży ok. 300m. Hotel
zobacz na stronie: www.danapalacehotels.com.

PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: przyjazd do hotelu ok. południa, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne.
2-11 dzień: pobyt w Złotych Piaskach (10 dni - 9 noclegów), realizacja programu - wypoczynek, plażowanie, rozgrywki sportowe, gry i zabawy, kąpiele w morzu i basenie, wycieczki.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu - złożenie bagaży, lunch. Wyjazd w drogę powrotną w
godzinach przedpołudniowych. Nocny przejazd przez Rumunię.
12 dzień: trasa przez Węgry i Słowację. Przyjazd do kraju w godzinach dopołudniowych.
PROGRAM
· ANIMACJE: plażowanie i kąpiele w morzu i w basenach, codzienne dyskoteki, udział w hotelowych
animacjach i w lokalnych imprezach na plaży, zajęcia sportowe (na basenie i na plaży, siatkówka plażowa,
aqua aerobic, jogging po plaży), aqua aerobic w basenie, mecze piłki siatkowej i nożnej, gry i konkursy z
nagrodami, zabawy integracyjne.
· WARNA - autokarowa wycieczka do największego portu bułgarskiego nad Morzem Czarnym, letniej
stolicy kraju. W programie wycieczki: spacer po Starym Mieście, Mauzoleum Warneńczyka oraz zwiedzanie wnętrza Cerkwi. Wizyta w Delfinarium (wstępy dodatkowo płatne).
· wycieczka piesza do Aladża Monastyr.

TRANSPORT

FAKULTATYWNIE

autokar klasy LUX, tabela z rozkładem jazdy patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

BAŁCZIK + KALIAKRA - wycieczka autokarowa do Bałcziku nazywanego „Białym Miastem”. W programie: zwiedzanie rezydencji królowej i ogrodu botanicznego ze słynną hodowlą kaktusów i róż oraz uroczy
przylądek Nos Kaliakra z pięknym widokiem na morze. Cena wycieczki ok. 15 euro.
AQUAPARK - kompleks zjeżdżalni, basenów, wodne animacje i wiele innych atrakcji wodnych. Cena
wycieczki ok. 22 euro.

TURNUS/TERMIN

CENA FB

CENA ALL INCLUSIVE

CENA ZAWIERA

1.

26.06 - 07.07.2016

1495

1590

zakwaterowanie, wyżywienie (posiłki w systemie „szwedzki stół”, 3 x dziennie lub opcja All inclusive +
suchy prowiant na drogę powrotną, napoje do posiłków, śniadanie: kawa, herbata, obiad i kolacja: soki,
woda mineralna), transport (autokar klasy LUX), opiekę kadry (kierownik, wychowawcy, animatorzy zajęć,
ratownik wodny, bułgarska opieka medyczna), ubezpieczenie AXA SA, program, podatek VAT.

2.

05.07 - 16.07.2016

1495

1590

3.

14.07 - 25.07.2016

1495

1590

4.

23.07 - 03.08.2016

1495

1590

5.

01.08 - 12.08.2016

1495

1590

6.

10.08 - 21.08.2016

1495

1590

7.

19.08 - 30.08.2016

1495

1590

CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, biletów wstępu w Warnie, wycieczek fakultatywnych.
UWAGI
Program jest ramowy i może ulec zmianie. Wycieczki fakultatywne realizowane przy min. 30 osobach.

Uwaga! Uczestnicy powyżej 18 lat/18 lat ukończone przed rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie - cena wyższa 130 pln/turnus.
Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Włochy, Torre del Greco
Impreza

11 dni

„Włochy - Północ - Południe”

Obóz Turystyczno-Wypoczynkowy 12-18 lat

PODRÓŻ
Od Wenecji
do Capri
PARK ROZRYWKI
GARDALAND
Rejs na

Capri!

Nasza propozycja to niezapomniana podróż do najciekawszych włoskich miast. Oprócz wizualnych doznań proponujemy relaks u stóp Wezuwiusza i niezapomniane chwile szaleństwa w
legendarnym Parku Rozrywki Gardaland. Dużą atrakcją jest rejs i pobyt na wyspie Caprii na którą przypływają najsłynniejsi celebryci z Europy. Dla chętnych przygotowaliśmy quizy i zagadki
związane ze zwiedzanymi atrakcjami, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: w godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w
języku polskim. W programie: zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona,
Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.
3 dzień: przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. W programie: zwiedzanie wnętrza
kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria
del Fiore. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio Mostu Złotników. Program kończy zwiedzanie Galerii Uffizi. Przejazd do hotelu.
4 dzień: przejazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim.
W programie: spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza
Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, następnie zwiedzanie Panteonu, Plac Navona z fontanną Czterech
Rzek, Fontanna di Trevi następnie Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu.
5 dzień: przejazd do Monte Cassino. W programie: zwiedzanie klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy polskich.
Przejazd w okolice półwyspu Sorrento, zakwaterowanie w hotelu w porze kolacji.
5-9 dzień: pobyt w pobliżu półwyspu Sorrento. W czasie pobytu program rekreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele w
morzu pod opieką miejscowego ratownika, gry terenowe, quizy, a także wycieczki: POMPEJE, Rejs na wyspę CAPRI
(wjazd kolejką, spacer po mieście i po ogrodach Augusta)
9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Werony. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorna
gra miejska w Weronie.
W programie: amfiteatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Powrót do hotelu, nocleg.
10 dzień: przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Gardaland. Wyjazd w kierunku Polski.
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.
11 dzień: powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, barek oraz DVD. Przed granicą
przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki
bagażu podręcznego. Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice-Torre del Greco-Katowice. Tabela z rozkładem jazdy i
szczegółowe informacje dotyczące transportu na stronie internetowej biura.
UWAGI
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez
rodziców lub osoby upoważnione.

QUIZY, GRY
I ZABAWY

ZAKWATEROWANIE
HOTEL CASA ROSSA*** Torre del Greco (prowincja
Neapol) położony nad samym morzem, w pobliżu plaży z ratownikiem, leżaki i parasole 7 eur/os./dzień (1
parasol+2 leżaki). Hotel sprawdzony i ceniony przez
naszych obozowiczów. Pokoje z widokiem na Wezuwiusz lub Półwysep Sorrento, 3-4 osobowe z łazienką
i prysznicem, telewizorem, wifi i klimatyzacją w cenie.
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu - cornetti,
ciastka, sucharki, dżem, czekolada, chleb, wędlina, ser,
kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser +
woda w dzbankach i kolacja 1 daniowa + deser + woda
w dzbankach.
HOTELE TRANZYTOWE – hotele 3*, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. Wyżywienie: śniadania wzmocnione i obiadokolacje.
CENA ZAWIERA
przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w okolicach Półwyspu Sorrento z pełnym wyżywieniem
(śniadanie, lunch, kolacja), 4 noclegi tranzytowe we
Włoszech z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiadokolacja, śniadanie), wyżywienie: pierwszym posiłkiem
jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostatnim
śniadanie dziesiątego dnia imprezy, opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowawców przez cały
okres trwania wyjazdu, ubezpieczenie AXA (NNW, KL,
bagaż), bogaty program turystyczny i wypoczynkowy.
DODATKOWE OPŁATY
koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast,
usługi przewodnickie i realizacja programu: 120 EUR
- płatne w autokarze, kaucja zwrotna w wysokości
10 EUR w hotelu we Włoszech, dopłata za wyjazd
z poszczególnych miast Polski: 50 -150 PLN – patrz
rozkład jazdy.
DODATKOWE INFORMACJE
dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji –
3% całkowitej ceny imprezy (deklarowane w ciągu 3
dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki), osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych – dopłata 135 PLN
(deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem),
gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 80 PLN (deklarowane w
dniu zawarcia umowy).
TURNUS/TERMIN

PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
dokumenty: ważny paszport lub dowód osobisty oraz legitymację szkolną, zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je
stale, kieszonkowe – sugerowane około 7-8 EUR na dzień, mały podręczny plecak, ręczniki i kosmetyki, nakrycie głowy,
napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 pln na obiad przed granicą oraz na śniadanie w drodze powrotnej), wygodne buty
i strój sportowy, sweter i kurtkę przeciwdeszczową – w lecie mogą również zdarzyć się chłodniejsze dni, aparat fotograficzny, małą poduszkę na podróż autokarem, notes i długopis, krem przeciwsłoneczny z filtrem.
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CENA

1.

07.07 - 17.07.2016

2090

2.

28.07 - 07.08.2016

2090

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1 euro = 4,3 pln.
Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Włochy, Rimini
Impreza

10 lub
11 dni

„Włoskie Wakacje”

Obóz Młodzieżowy 12-18 lat, Obóz Studencki 18+ pobyt 7 lub 8 noclegów

Najlepsze
Dyskoteki
W Europie!!!
Animacje
na plaży!!
!
Park
Rozrywki
Mirabilandia
2 dni
zwiedzanie
Wenecji

RIMINI - jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć Rimini ma do zaoferowania także centrum
historyczne ze wspaniałymi renesansowymi budowlami.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię.
2 dzień: spacer po Wenecji (należy posiadać 25 euro na tramwaj wodny i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini. Zakwaterowanie. Spacer po okolicy. Kolacja. Nocleg.
2-9 lub 10 dzień: pobyt w Rimini (8 nocy lub 7 nocy w terminach: 28.06 - 07.07 oraz po 14.08.), realizacja programu
rekreacyjnego: plażowanie, rozgrywki w siatkówkę plażową, turniej badmintona, konkursy, animacje na plaży. Zwiedzanie historycznego centrum Rimini - Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa
główne place miasta ze statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio Malatestiano uznawany
za arcydzieło włoskiego renesansu. Realizacja ewentualnego programu fakultatywnego. Dużą popularnością cieszą się
najmodniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Altromondo - w stylu kosmicznym, Carnabi - 3 poziomowa dyskoteka, czy
Baja Imperiale - jedna z największych w Europie. Przedostatniego dnia pobytu: Park Rozrywki - Mirabilandia (należy
obligatoryjnie posiadać 30 euro). Super zabawa w jednym z największych Parków Rozrywki w Europie - bilet na 2 dni.
Wewnątrz parku 7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 12 sklepów.
Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (przedstawienia , akrobacje), ogromne koło Diabelskiego Młynu
o wysokości 90m, gigantyczna kolejka górska Katun, spływ korytem rzecznym imitującym Rio Bravo.
9 lub 10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabilandii - drugi dzień zabawy na całego. Obiad
w Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd przez Austrię, Czechy.
10 lub 11 dzień: Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.
PROGRAM FAKULTATYWNY (realizowany przy min. 25 os. chętnych)
• wycieczka do Rzymu - spacer z przewodnikiem - zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra, Coloseum, Forum Romanum,
Schody Hiszpańskie, Panteon, Fontanna di Trevi, Kapitol, etc. - ok. 60 euro
• wycieczka do San Marino - najstarszej republiki Europy, założonej podobno przez św. Marinusa - mnicha żyjącego w
IV w., który zbiegł przed religijnymi prześladowaniami w czasach cesarza Dioklecjana. Republika usytuowana na stromej Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki pocztowe, drużynę piłkarską, a nawet tysięczną armię - ok. 20 euro
• wycieczka do Florencji - ok. 55 euro
• dyskoteki w klubie (wstęp od 16 lat): ok. 6-12 euro jeden wstęp
• Aquafan - Park Wodny: ok. 28 euro
• Delfinarium - ok. 20 euro

ZAKWATEROWANIE
HOTEL MARIKA*** www.hotelmarika.it - bardzo
dobrze położony, przyjemna atmosfera oraz dobre
wyżywienie, położony ok. 150 metrów od plaży, w
dzielnicy Miramare – najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzieży, blisko dyskotek i klubów. Oferuje
pokoje 3,4,5 os. z łazienkami i TV (możliwe łóżka
piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala TV, winda. Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimatyzacja dodatkowo płatna – ok. 10 euro/
pokój/doba.
TRANSPORT
autokar o podwyższonym standardzie z WC, klimatyzacją, dvd/video. Wyjazdy potwierdzone: z Katowic, Gliwic, Żor, Jastrzębia Zdroju – bez dopłat, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 100 zł, Piotrkowa Tryb. +
80 zł, Częstochowy + 60 zł Krakowa + 80 zł, Lublina
+ 120 zł, Puław + 110 zł. Wyjazdy do potwierdzenia
(min. 4-6 uczestników): z Radomia + 100 zł, Bielska
-Białej + 50 zł, Gdańska + 180 zł, Torunia + 160 zł,
Poznania + 140 zł, Wrocławia + 140 zł, Opola + 100
zł, Rzeszowa + 180 zł, Tarnowa + 160 zł, Cieszyna
+ 40 zł, Kielc + 80 zł. Tabela z rozkładem jazdy i
szczegółowe informacje na stronie www.
TURNUS/TERMIN
1.

28.06 - 07.07.2016

ILOŚĆ DNI

CENA OBÓZ
MŁODZIEŻOWY

10

1595

2.

05.07 - 15.07.2016

11

1695

3.

13.07 - 23.07.2016

11

1695

4.

21.07 - 31.07.2016

11

1695

5.

29.07 - 08.08.2016

11

1695

UWAGI

6.

06.08 - 16.08.2016

11

1695

Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników. Uczestnicy powinni posiadać paszport lub dowód osobisty, strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z
filtrem. Proponowane kieszonkowe: ok. 80 Euro + wycieczki fakultatywne. Obowiązki pilota pełni kierownik.

7.

14.08 - 23.08.2016

10

1595

8.

21.08 - 30.08.2016

10

1395

ILOŚĆ DNI

CENA OBÓZ
STUDENCKI

CENA ZAWIERA

TURNUS/TERMIN

transport, zakwaterowanie, wyżywienie (kuchnia włoska - 3 posiłki dziennie, pierwsze świadczenie: kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie: śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na powrót, w turnusach rozpoczynających się od 21.08 - 2 posiłki
dziennie), kierownika i opiekę pedagogiczną (wychowawcy z uprawnieniami MEN) - dla obozu młodzieżowego, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro, NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii na 2 dni - 30 Euro, obligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji - 25 Euro, obligatoryjnej opłaty miejscowej - 11 Euro
(nie dotyczy uczestników do 14 roku życia), kaucji zwrotnej - 20 Euro, opłat za program fakultatywny, ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji +2,4 %, gwarancja stałej ceny + 80 zł.

1.

06.08 - 16.08.2016

11

1645

2.

14.08 - 23.08.2016

10

1545

3.

21.08 - 30.08.2016

10

1345

4.

28.08 - 06.09.2016

10

1245

5.

04.09 - 13.09.2016

10

1195

Cena za turnus podana w PLN za osobę. Cena skalkulowana przy
kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN.
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Bośnia i Hercegowina, Neum
Impreza

10 dni

Obóz Młodzieżowy pobyt 8dni-7noclegów

„Wymarzone Wakacje”

ZWIEDZANIE
DUBROWNIKA
fakultatywnie
MOSTAR,
PARK
NARODOWY
Rejs
Statkiem
PLITVICKIE
po morzu
JEZIORA

NEUM to miejscowość położona ok. 60 km od Dubrownika, jedyne miasto w Bośni i
Hercegownie z dostępem do Morza Adriatyckiego, z łagodnym klimatem i bajkowymi
pejzażami, tu występuje największa ilość słonecznych dni w roku. Na wąskich uliczkach, nawet w najbardziej upalne dni, można poczuć orzeźwiający powiew Adriatyku.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z kraju w godz. popołudniowych, przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do Neum, zakwaterowanie, spacer po miasteczku. Obiadokolacja i nocleg.
2-9 dzień: pobyt w Neum (8 dni - 7 noclegów) realizacja programu, odpoczynek, zabawy, korzystanie z
infrastruktury hotelu, zabawy z animatorami hotelowymi.
9 dzień: śniadanie, pakowanie, ostatni spacer po miasteczku. Obiad + prowiant na drogę powrotną. Wyjazd do kraju. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację.
10 dzień: przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

ZAKWATEROWANIE
HOTEL ZENIT*** to nowoczesny obiekt, położony nad samym morzem, przy plaży, w
otoczeniu wspaniałej zieleni. Miejsce gwarne i
pełne życia. Hotel oferuje ładnie urządzone, 3
osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym
i balkonem. Hotelowa restauracja serwuje wyśmienite, urozmaicone posiłki. Do dyspozycji
uczestników: kryty basen ze słodką wodą (25m
x 12m), restauracja, kawiarnia, bar kawowy,
cukiernia, piekarnia, korty tenisowe, kompleks
boisk sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka
nożna), bilard, siłownia, sauna, muzyka na żywo
w hotelowym amfiteatrze, codzienne animacje
i dyskoteki. Hotel zobacz na stronie: www.hotel-zenit.com

PROGRAM
· wycieczka do DUBROWNIKA - zwiedzanie z przewodnikiem miasteczka położonego na południu
Chorwacji, jego Starówka wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uważane jest za najpiękniejsze miasto w Chorwacji, nic więc dziwnego że wiele osób nazywa je „perłą Adriatyku”.
· REJS STATKIEM turystycznym po morzu.
· SPORT I REKREACJA: plażowanie i kąpiele w morzu, korzystanie z krytego basenu w hotelu, aqua
aerobik, udział w hotelowych animacjach, zabawy na plaży, jogging po plaży, rozgrywki sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton).
· KLUB ROZRYWKI: zabawa przy muzyce na żywo, zabawy integracyjne, kalambury, dyskoteki.
FAKULTATYWNIE
MOSTAR - wycieczka połączona z kąpielą po drodze w malowniczych Wodospadach Kravice, z krystalicznie czystą wodą, położonych wzdłuż rzeki Trebiżat. W Mostarze zobaczymy m. in. Stary Most - jeden
z najstarszych mostów kamiennych w Europie, wpisany na listę UNESCO. Cena: ok. 20 €.
PARK NARODOWY „PLITVICKIE JEZIORA” - zwiedzanie jednej z największych atrakcji Chorwacji. Podziwiać tutaj można 16 jezior krasowych, znajdujących się na różnych wysokościach, połączonych ze
sobą licznymi wodospadami. Długość wszystkich jezior wynosi ok. 8 km, a ich łączna powierzchnia ok.
200 hektarów. Zwiedzanie parku stateczkiem, busami i pieszo. Cena: ok. 15 €.

TRANSPORT
autokar klasy LUX, tabela z rozkładem jazdy patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną), transport (autokar klasy
LUX), opiekę kadry (kierownik, wychowawcy, ratownik), miejscową opiekę medyczną, ubezpieczenie AXA
SA, program, podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, wycieczek fakultatywnych.
UWAGI
Program jest ramowy i może ulec zmianie. Wycieczki fakultatywne realizowane przy min. 30 osobach.
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TURNUS/TERMIN

CENA

1.

01.07 - 10.07.2016

1695

2.

08.07 - 17.07.2016

1695

3.

15.07 - 24.07.2016

1695

4.

22.07 - 31.07.2016

1695

5.

29.07 - 07.08.2016

1695

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Chorwacja, Drvenik
Impreza

12 dni

Dalmacja - Riwiera Makarska

Obóz Młodzieżowy pobyt 10dni-9noclegów

krystalicznie
czyste morze

Obiekt z

wycieczka do
trogiru

Basenem
200 m od

DRVENIK – to znaczy Dalmacja, czyli gorrrący 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. To
wszystko w połączeniu z naszymi programami, to wyzwanie dla prawdziwych pożeraczy przygód – oby na wszystko wystarczyło Wam sił!
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.

morza

fakultatywnie

rafting
dubrownik
korcula, split

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 osobowe, w większości z balkonami
lub dostępem do tarasu i widokiem na morze!
Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny basen,
boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz przestronna
sala świetlicowa. Strona obiektu: www.primus-kraljevic.hr

2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. 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 wg rozkładu.
FAKULTATYWNIE
DUBROWNIK - miasto białych marmurów, czyli sławna „Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych
miast w Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. Dubrownik do
dnia dzisiejszego jest unikalnym zabytkiem architektury, który został wpisany na listę zabytków UNESCO,
a na dodatek kręcono tu znany serial „Gra o tron”. Cena: 40 EUR
SPLIT+OMIŚ - w Splicie, wpisanym na listę UNESCO, zobaczycie m.in. Pałac Dioklecjana, Świątynie
Jowisza, Katedrę św. Dujmy. Omiś to dawne gniazdo pirackie, pełne uroku, przepięknie położone miasteczko w ujściu rzeki Cetiny. Cena: 30 EUR
RAFTING NA RZECE CETINA - niezapomniana przygoda na jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji!
Rafting podniesie Ci adrenalinę odpowiednio wysoko, a potem opowieściom nie będzie końca. Spływ
nie wymaga wcześniejszego przygotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeństwem czuwa
doświadczony skiper. Z własnego wyposażenia potrzebne są buty do wody. Cena: 30 EUR
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: 25 EUR
CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie - śniadanie kontynentalne wzmocnione, dwudaniowy obiad,
kolacja z deserem, napoje dodatkowo płatne, suchy prowiant na drogę powrotną), transport (autokar
klasy LUX - barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę pilota
i rezydenta, miejscowa opieka medyczna, ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10 000 euro, NNW 7000 zł,
bagaż 800 zł), realizacja programu obozu, w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru.
TRANSPORT
autokar klasy LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV). Tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej.

CENA NIE ZAWIERA
zwrotnej kaucji 15 euro (pobierana podczas
drogi i zwracana w ostatnim dniu), taksy klimatycznej - 10 euro, opłaty za korzystanie z
przewodnika miejskiego w Trogirze 5 euro (obowiązkowe), napojów do posiłków, wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w
ofercie.
TURNUS/TERMIN

CENA

1.

27.06 - 08.07.2016

1750

2.

06.07 - 17.07.2016

1750

3.

15.07 - 26.07.2016

1750

4.

24.07 - 04.08.2016

1750

5.

02.08 - 13.08.2016

1750

6.

11.08 - 22.08.2016

1750

7.

20.08 - 30.08.2016*

1600

*Turnus 11 dni - pobyt 9 dni-8 noclegów.
Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Albania, Golem k. Durres
Impreza

12 dni

„Kraina Orłów”

Obóz Młodzieżowy pobyt 10dni-9noclegów

GRY I ZABAWY
NA PLAŻY
ZWIEDZANIE
DURRES
Nowa
oferta!

fakultatywnie

TIRANA,
MONASTYR
ARDENICA I BERAT

GOLEM koło Durres - położone jest w północnej części Albanii, 15 km od centrum
Durres drugiego co do wielkości miasta w Albanii. Położone nad Adriatykiem jest także
jednym z ważniejszych albańskich ośrodków turystyki, gdzie znajduje się największy
port w kraju. Długa historia miasta, sięgająca średniowiecza, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, także z czasów rzymskich.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: wyjazd z kraju wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie: Polska, Słowacja, Węgry, Serbia, Czarnogóra, Albania.
2 dzień: przyjazd do Albanii, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3-11 dzień: pobyt w Golem (10 dni - 9 noclegów). Realizacja programu.
11 dzień: wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: przyjazd do kraju.

PROGRAM POBYTU

ZAKWATEROWANIE
KOMPLEKS KOLAVERI*** położony nad morzem, 200 m od piaszczystej plaży. Na terenie
obiektu znajdują się: 2 kawiarnie, 2 restauracje,
kompleks 3 basenów, boiska sportowe, dyskoteka, sklep, plac zabaw, bezpłatny dostęp do
Internetu. Dla gości kompleksu bezpłatne leżaki
oraz parasol na hotelowej plaży. Apartamenty 5
i 8 osobowe z TV.
Apartament 5 os. - pokój dzienny z kącikiem
kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, klimatyzacja,
TV, wszystkie łóżka do pojedynczego wykorzystania.
Apartament 8 os. - pokój dzienny z kącikiem
kuchennym, 2 sypialnie, 2 łazienki, klimatyzacja,
TV, wszystkie łóżka do pojedynczego wykorzystania.

· WYCIECZKA DO DURRES - zwiedzanie: długa historia miasta, sięgająca średniowiecza, pozostawiła wiele ciekawych
zabytków, także z czasów rzymskich. Warto tu zobaczyć pozostałości starożytnych murów miejskich, rzymskiego forum
i amfiteatru, ruiny term rzymskich z II w., zabytki z czasów osmańskich: meczet Faith, Dom Aleksandra Moisiu (znany
aktor). Polecamy też wizytę w Muzeum Archeologicznego z nowoczesną ekspozycją poświęconą kulturze starożytnej.
· ANIMACJE: gry zespołowe na plaży, konkurs gry w badmintona, zawody pływackie na basenie, jogging na plaży, wybory Miss i Mister obozu, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, dyskoteki, kąpiele w morzu i w basenie, spacery.

FAKULTATYWNIE
TIRANA - całodzienna wycieczka. Spacer po mieście: Meczet Ethem Beja, Wieża zegarowa, uniwersytet, most turecki.
Następnie w programie: Kruja - średniowieczna stolica państwa albańskiego, założona przez bohatera narodowego Albanii Gjergj Skanderbega. W programie warownia i Muzeum Skanderberga, spacer po bazarze tureckim, na którym jest
największy w całej Albanii wybór pamiątek. Cena: 20 euro.
MONASTYR ARDENICA I BERAT - całodzienna wycieczka. Zwiedzimy prawosławny klasztor w pobliżu wsi Ardenica.
Klasztor składa się z cerkwi Matki Bożej, kaplicy Świętej Trójcy, budynków mieszkalnych, piekarni, olejarni, stajni, bramy
wejściowej znajdującej się w XIII wiecznym murze. Następnie przejazd do jednego z najpiękniejszych miast na Bałkanach
Beratu, który położony jest u podnóża Góry Tomorri na prawym brzegu rzeki Osum. To niezwykłe tureckie miasto, gdzie
znajduje się mnóstwo pięknych oryginalnie zachowanych budynków tamtego okresu. Część starego miasta zabudowana
jest domami usytuowanymi na wzgórzu, jeden nad drugim, stąd nazwa „miasto tysiąca okien”. Będąc Beracie warto
również odwiedzić muzeum najsłynniejszego malarza ikon Onufrego, tworzącego w XVI w. Cena: 20 euro.

TRANSPORT
autokar klasy LUX, tabela z rozkładem jazdy patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie - śniadanie w formie bufetu, lunch serwowany - 1 danie, kolacja 3 daniowa,
woda do posiłków, suchy prowiant na wycieczki i na drogę powrotną), transport (autokar klasy LUX), opiekę kadry
(kierownik, wychowawcy, animatorzy zajęć, ratownik, miejscowa opieka medyczna), ubezpieczenie AXA SA, leżaki oraz
parasol na hotelowej plaży, program, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek fakultatywnych.

TURNUS/TERMIN

CENA

1.

27.06 - 08.07.2016

1685

2.

06.07 - 17.07.2016

1685

3.

15.07 - 25.07.2016

1685

4.

24.07 - 04.08.2016

1685

UWAGI

5.

02.08 - 13.08.2016

1685

Program jest ramowy i może ulec zmianie. Wycieczki fakultatywne realizowane przy min. 30 osobach.

6.

11.08 - 22.08.2016

1685

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Czarnogóra, Bar
Impreza

12 dni

Obóz Młodzieżowy pobyt 10dni-9noclegów

„MONTENEGRO TOUR”

malownicza
miejscowość
u podnóża gór
WYCIECZKA
OBIAZDOWA PO
CZARNOGÓRZE
KLIMATYZACJA
W POKOJACH

BAR - miejscowość położona u podnóża masywu górskiego Rumia. Plaże kamienistożwirkowe w otoczeniu bujnej roślinności tworzą atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi.
To właśnie specyficzne położenie sprawia, iż jest to dobre miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Miejsce, które urzeka swym pięknem i niepowtarzalną atmosferą. Idealne warunki do spędzania urlopów rodzinnych stwarzają przytulne kawiarenki i restauracje, gdzie można oddać się chwilom relaksu i skosztować regionalnych
specjałów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – jest lunapark, port jachtowy i promowy,
tradycyjny bazar z miejscowymi produktami, nowoczesne centra handlowe. Bar jest
również doskonałą bazą wypadową dla wycieczek fakultatywnych. Warte odwiedzenia są przede wszystkim ruiny Starego Baru oraz Stara Maslina - najstarsze w Europie
drzewo oliwne, które liczy sobie dwa tysiące lat.
PROGRAM RAMOWY

ZAKWATEROWANIE
PENSJONAT BOGUMIŁA - to trzypiętrowy
pensjonat położony w jednym z najbardziej
malowniczych regionów Czarnogóry, w spokojnej części Baru - Šušanj. W obiekcie: recepcja,
restauracja z zewnętrznym tarasem, mini bar,
bezpłatne łącze internetowe (Wi-Fi) w małym
holu k. recepcji, duży taras na dachu budynku
z leżakami. Najbliższa plaża ok. 350 m (Šušanj
Beach), żwirowa, serwis plażowy - na życzenie
(odpłatnie). Ok. 400 m od kompleksu, żwirowo
- kamienista, łagodnie schodząca do morza. Na
plaży mieści się kilka barów, restauracji, kącik
dla dzieci, boiska sportowe. Pokoje 2 i 3, 4 os. z
pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, telewizorem, lodówką, klimatyzacją.

1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-10 dzień: program pobytu – plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki,
imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Całodniowa wycieczka objazdowa po Czarnogórze: Boka Kotorska, Budva, Kotor, Perast, Gospa od Skarpela
oraz wzdłuż wybrzeża.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek płatny we własnym zakresie) przyjazd
wg rozkładu.
FAKULTATYWNIE
Malowniczy trawers nad Jeziorem Szkoderskim - 40 EURO
Albania Szkodra - 25 EURO
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża - 15 EURO
Rafting kanionem rzeki Tara - 65 EURO
Albania Tirana Dures - 35 EURO
CENA ZAWIERA
zakwaterowanie (w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami i klimatyzacją), wyżywienie (3 x dziennie śniadanie, lunch, obiadokolacja, woda do posiłków, suchy prowiant na drogę powrotną), transport (autokar klasy LUX - barek, wc, klimatyzacja, TV), opieka wychowawców, kierownika, rezydenta, ubezpieczenie
Signal Iduna (KL 10 000 euro, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł), realizacja programu wg opisu powyżej,
wycieczka objazdowa po Czarnogórze.
CENA NIE ZAWIERA
zwrotnej kaucji 10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu), wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TRANSPORT
autokar klasy LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV).
Tabela z rozkładem jazdy - patrz str. 02. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

TURNUS/TERMIN

CENA

1.

03.07 - 14.07.2016

1590

2.

12.07 - 23.07.2016

1590

3.

21.07 - 01.08.2016

1590

4.

30.07 - 10.08.2016

1590

5.

08.08 - 19.08.2016

1590

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Polska, Jarosławiec
Impreza

12 dni

„Letnie Spotkanie z Przygodą”

Obóz Młodzieżowy Kolonia dla Dzieci

REJS
ŻAGLÓWKAMI
I STATKIEM
ZABAWA W
AQUAPARKU
Dyskotek

i!

Neptunali
Karaoke..

a!

.

JAROSŁAWIEC - miejscowość wypoczynkowa pomiędzy Ustką a Darłowem. Spośród
wielu miejsc na środkowym wybrzeżu, z całą pewnością warto odwiedzić ten kurort
kuszący wspaniałymi zachodami słońca, pięknymi piaszczystymi plażami, bogactwem
lasów oraz specyficznym klimatem. Badania wykazują najwyższą czystość morza właśnie na środkowym wybrzeżu. Sam Jarosławiec otoczony jest lasami, w których występują sosna czarna, modrzew, daglezja. Charakterystycznym elementem krajobrazu
jest 33,3 metrowa latarnia morska, której światło widoczne jest z odległości 16 mil
morskich oraz ciągnące się przez 2 km klifowe brzegi dochodzące miejscami do 45 m
wysokości. Porośnięte roślinnością wydmową z chronionym mikołajkiem nadmorskim,
stanowią oprócz latarni niewątpliwą atrakcję turystyczną.

GRY,
KONKURSY
I ZABAWY!

ZAKWATEROWANIE
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BARKA - położony w centrum Jarosławca, 200m od zejścia
na plażę i 100 m od latarni morskiej. Ośrodek
jest ogrodzony i strzeżony. Pokoje 5, 6 osobowe z TV i łazienkami, mogą być łóżka piętrowe.
Do dyspozycji uczestników: restauracja, bar-bistro, kawiarenka-cukiernia, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stoły bilardowe,
do ping-ponga, piłkarzyki, sprzęt do nordic walking, świetlice ze sprzętem rekreacyjnym i rtv,
suchy basen dla młodszych dzieci.

PROGRAM
• plażowanie, kąpiele w morzu, kąpiele w krytym basenie z podgrzewaną wodą pod opieką ratownika,
• gry zespołowe na plaży, zawody pływackie i zawody sportowe: w piłkę nożną, siatkówkę, badmintona,
tenisa stołowego
• karaoke, dyskoteki, konkurs piosenki, projekcje filmowe, konkursy plastyczne, kredą malowane, konkurs rzeźby w piasku
• neptunalia, chrzest morski
• gry i zabawy terenowe: szukanie skarbu, kolonia na medal, bieg patrolowy
• gry i zabawy integracyjne: śluby kolonijne, miniplayback show, pidżama party
• wybory Miss i Mistera kolonii

TRANSPORT

• rejs statkiem po morzu, rejs żaglówkami po Jeziorze Wicko

autokar lub PKP. Tabela z rozkładem jazdy i
szczegółowe informacje na stronie internetowej biura.

• przejażdżka konna w siodle
• zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa - Dom Rybaka, zwiedzanie latarni morskiej w Jarosławcu
• super zabawa w Aquaparku w Jarosławcu
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem: zwiedzanie Ustki: port, molo, Muzeum chleba oraz Słowińskiego Parku Narodowego - spacer po ruchomych wydmach
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie (w systemie self service 3xdziennie + podwieczorek + prowiant na drogę
powrotną), transport (autokar lub PKP), opiekę kadry (kierownik, wychowawcy - animatorzy, ratownik
na plaży i basenie, pielęgniarka całodobowo, lekarz na telefon, licencjonowani przewodnicy w czasie
wycieczki), ubezpieczenie NNW (5000 pln), program, podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast.

TURNUS/TERMIN

CENA AUTOKAR

CENA PKP

1.

22.07 - 04.08.2016

1680

1580

2.

05.08 - 16.08.2016

1680

1580

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Polska, Niechorze
Impreza

12-13-14

Kolonia 7-13 lat Obóz 14-17 lat

dni

Morze Bałtyckie

BOGATY PROGRAM

DODATKOWO:
ZUMBA®FITNESS
SKATE
CESARSKIE
KĄPIELISKA
PARKI
ROZRYWKI

NIECHORZE jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk morskich w województwie
zachodniopomorskim. Należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne,
szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka wąskotorowa.
PROGRAM
• plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika – do plaży tylko 200 m
• wycieczka autokarowa do Świnoujścia i Międzyzdrojów – zwiedzanie Fortu Gerharda w skórze rekruta. Fort ten jest
nadmorską twierdzą na wyspie Wolin, w której do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał, a na placach musztry
ćwiczą Pruscy żołdacy! Zwiedzanie ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści zwiedzają fortecę
pod opieką   „podłego” i oczywiście umundurowanego pruskiego żołdaka . W czasie marszu po terenie i wnętrzach
Fortu zwiedzający poznają jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje
się do wojskowej służby! W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych. Oprócz
tego w Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Wzgórze Gosań.
• wejście na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 45
metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich,
• zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką
Pomorza i Gminy Rewal,
• wycieczka Nadmorską Kolejką Wąskotorową do Trzęsacza i Rewala - jedna z największych atrakcji na Wybrzeżu,
przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowozem po ponad 100 letniej trasie kolejowej. W Trzęsaczu zwiedzamy ruiny
średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji oraz jedynego w Europie Multimedialnego Muzeum
15-go Południka, przejście plażą do Rewala, spacer po kurorcie – Aleja Róż i Zakochanych, deptak.
• dyskoteki tematyczne, konkursy, wybory Miss i Mistera, NEPTUNALIA – Chrzest Kolonijny, zawody i imprezy sportowe, m.in. rozgrywki w piłkę nożną, piłkę siatkową, badmintona, siatkówkę plażową, zawody pływackie
• wycieczka do rezerwatu przyrody - fotografowanie i podpatrywanie ptaków w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków ptaków),
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.
DODATKOWE ATRAKCJE
ROZTAŃCZONE WAKACJE „ZUMBA®FITNESS” + 80 zł/os (realizacja przy min. 8 os.): 8 godzin zajęć prowadzonych przez instruktora fitness oraz Zumba®Fitness, dobierane w zależności od upodobań wychowanków oraz grupy
wiekowej. Zumba®Fitness jest to świetna zabawa w oparciu o podstawowe kroki – nie jest potrzebne doświadczenie
taneczne. Dla uczestników obozu jest również możliwość przeprowadzenia zajęć z fitnessu – m.in. wzmacniającego,
rozciągającego nie tylko na sali, ale również na plaży. Należy zabrać buty sportowe.
„SKATE’ OWY ZAWRÓT GŁOWY” + 120 zł/os (realizacja przy min. 8 os.): Super zajęcia prowadzone z zachowaniem
maksymalnego bezpieczeństwa pod okiem pasjonatów tego sportu na terenie specjalnie przygotowanego skateparku
wyposażonego w quarter z london gapem, rurą w dół i murkiem, london gap piramidka z murkiem prostym, funbox z
murkiem (małym) i małą rurką w dół, funbox z murkiem łamanym wysokim i prostym (zwyczajnym), 3 schody do grindów,
manual box, rail, kicke, rurka (ponad 50 cm), 2 quartery między nimi mini quarter, 6 schodów z murkami. W programie:
treningi sprawnościowe i rozciągające, rozgrzewka, bezpieczna jazda, nauka tricków, skoków, grind’ów i soul’owania,
korygowanie błędów, wiedza i terminologia dotycząca sprzętu i tricków, zawody freestylowe i best trick. Należy zabrać
własną deskorolkę, kask oraz ochraniacze.
MULTISPORT + 40 zł/os (realizacja przy min. 8 os.): dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora sportu
w wymiarze 8-10 godzin w blokach sportowych: treningi rowerowe wzdłuż szlaków rowerowych okolic Niechorza,
zaprawa poranna – biegi wzdłuż plaży, siatkówka, siatkówka plażowa, piłka ręczna, piłka nożna, podstawy Zumby, zośka,
pływanie i ratownictwo.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf - Ahlbeck - Świnoujście - cena: 50 zł + 10 euro na wstęp
• Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.de - cena: 200 zł + 25 euro na wstęp
• Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” www.tropical-islands.de - cena: 180 zł + 30 euro na wstęp
• OCEANARIUM w Stralsundzie - cena: 160 zł + 15 euro na wstęp
Zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych. Opisy programów na
stronie internetowej biura.

ZAKWATEROWANIE
OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY HARYZMA
położony 200 m od morza. Wygodne pokoje 3-5-os. z
łazienkami, TV i bardzo dobrym wyposażeniem. Na terenie ośródka WIFI, świetlica z video, stół do tenisa, sala
dyskotekowa z lustrami i drabinkami, boisko typu mini
orlik, do siatkówki plażowej, plac zabaw. Kilka kroków
od ośrodka wielki kompleks rekreacyjny gminy Rewal:
skatepark, boiska do koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, siłownia, hala sportowa.
TRANSPORT
autokar - wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:
Łódź i Poznań bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd
realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim
Busem, samochodem lub PKP - miejsca rezerwowane
(dopłata w PLN): Warszawa +80, Toruń +40, Lublin +100,
Kraków +100, Katowice +100, Wrocław +100, Opole
+100, Bydgoszcz +40, Piotrków Tryb. +60, Gliwice +100,
Częstochowa +80, Kielce +80, Radom +80, Radomsko
+80, Konin +40, Skierniewice +80. Dojazd własny - zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Tabela z rozkładem jazdy
i szczegółowe informacje na stronie internetowej biura.
CENA ZAWIERA
transport, zakwaterowanie, wyżywienie (4xdziennie
+ suchy prowiant na drogę powrotną), ubezpieczenie
Signal Iduna (NNW do 5000 zł), opiekę pedagogiczną
(kierownik, wychowawcy), opiekę medyczną, ratownik,
podatek VAT, realizację programu.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za
dodatkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne.
UWAGI
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje)
lub 25 (wycieczki) uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem.
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą
posiadać ważną legitymację szkolną.
TURNUS/TERMIN
1.

ILOŚĆ DNI

CENA

12

1465

26.06 - 07.07.2016

2.

08.07 - 21.07.2016

14

1645

3.

22.07 - 04.08.2016

14

1645

4.

05.08 - 17.08.2016

13

1555

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Polska, Muszyna
Impreza

11 dni

Muszyna Camp Zumba

Obóz Młodzieżowy 7-15 lat

ciekawy

Program
dla każdeg

o!

Muszyna to malownicza miejscowość uzdrowiskowo-wypoczynkowa położona pośród potoków
górskich i szczytów Beskidu Sądeckiego, tuż obok słynnej Krynicy Górskiej! Muszyna to również
„Państwo Muszyńskie”, ruiny zamku, Popradzki Park Krajobrazowy i Ogrody Zmysłów. Chcecie
pojechać w góry to zapraszamy do idealnego miejsca na kolonię letnią!

PROGRAM GÓRSKI MIXER CZYLI CAMPOWY BLOK OGÓLNY
obejmuje wszystkie zajęcia ogólne dla całej kolonii. Ilość zajęć dla poszczególnych programów realizowana będzie w zależności od czasu i możliwości.
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KRYNICY, niepowtarzalna okazja aby:
• poznać główne atrakcje Krynicy Górskiej (Park zdrojowy z Pijalnią Wód)
• zdobyć najwyższe wzniesienie w mieście – Górę Parkową, ze szczytu którego, roztacza się przepiękna
panorama Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, a przy dobrej widoczności nawet Tatr.
• na wszystkich czeka niespodzianka - „Rajska ślizgawka”, 2 super zjazdy torem bobslejowym w specjalnych saneczkach.
MINI ACTIV PAKIET
• euro-bungy „podniebne szaleństwo”: akrobatyczne ewolucje i skoki powietrzne na specjalistycznej
trampolinie z asekuracją. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie wykwalifikowana obsługa.
• przepychanie kuli zorbing: przypięci specjalnymi pasami wewnątrz kuli zorbing, będziecie „kulani”
przez swoich kolegów/koleżanki
• spodnie podwójne: oj będzie zabawa, będzie się działo... podczas wyścigu w podwójnych spodniach
olbrzyma, w których utrudnieniem jest wspólna nogawka dla obu zawodników ;)
• narty poczwórne: kilka osób na jednych nartach? Czemu nie! W tej konkurencji liczy się współpraca
wszystkich członków grupy, bo bieg na 4-osobowych nartach to niezła gratka!
• taśma wieloosobowa: zabawa przypominająca gąsienicę czołgu. Będąc w specjalnej gumowej taśmie,
będziecie musieli dopasować tempo, aby się nie wywrócić i zwyciężyć.
MIXER ROZMAITOŚCI
• kąpiele w naszym ośrodkowym aquaparku!
• nocna gra terenowa z dreszczykiem -„Camp Muszyna pełen zagadek”: wcielicie się w postać detektywa i za pomocą wskazówek rozwiążecie zagadkę tajemniczego zniknięcia Kierownika obozu.
• murale i grafitti – nauczycie się malowania i wspólnie z przyjaciółmi stworzycie grupowe logo
• gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, fresbee
• gra w design czyli projektowanie gier planszowych: wymyśl fabułę, wybierz mechanikę i stwórz własną, niepowtarzalną planszę do gry
• Campowe Kino pod Gwiazdami: ulubione filmy z nutką słodkości
• wieczorna integracja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
• Muszyna Tour, czyli piesze wycieczki po Muszynie, spacery do pobliskich pijalni wód mineralnych,
• wizyta w ogrodach sensorycznych (największych w Polsce), gdzie będziecie mogli pobudzić wszystkie
swoje zmysły, ogrody podzielone są na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową,
dźwiękową
• spacer do ruin XIV wiecznego zamku nad zakolem rzeki Poprad, gdzie z tarasu widokowego rozciąga
się przepiękna panorama na całą Muszynę
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MIASTECZKO
WODNE NA
TERENIE
OŚRODKA!
CAMPOWY
BLOK
TEMATYCZNY I
OGÓLNY

ZAKWATEROWANIE
DW KOLEJARZ położony jest w uzdrowiskowej
części Muszyny-Złockiem pośród gór i lasów. Na
rozległym ogrodzonym terenie (ok. 4 ha terenu
zielonego) znajduje się bogata infrastruktura
sportowo-rekreacyjna: MIASTECZKO WODNE
z basenem ze zjeżdżalniami oraz basenem do
nauki pływania o wymiarach 25,0 x 15,0 x 1,8
m i brodzikiem, a także ścieżką zdrowia, boiska
do gier zespołowych (koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej), plac zabaw, wiata
do grillowania.

Ponadto będziecie mogli korzystać z: sali telewizyjnej, stołów do ping-ponga, piłkarzyków, profesjonalnej sali dyskotekowej z nagłośnieniem i
oświetleniem, sali tanecznej z lustrami, świetlic,
sklepiku - baru w budynku i na terenie ośrodka,
bilardu (odpłatnie).
Specjalnie dla Was stworzyliśmy studio aktywnego wypoczynku „Activ Max”. Na terenie ośrodka
Kolejarz proponujemy: pole do paintballa, zjeżdżalnię wodną, stanowisko euro-bungy, stanowisko łucznictwa, zorbing i aquazorbing oraz wiele
innych aktywności dostosowanych do wieku i
możliwości uczestników. Nad bezpieczeństwem
zajęć czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy.
W bliskim sąsiedztwie Ośrodka znajduje się stadnina koni - Stajnia Złockie.
Ośrodek posiada własne ujęcie wody mineralnej oraz dostęp do internetu bezprzewodowego
w holu recepcyjnym. Ośrodek jest ogrodzony i
dozorowany, a dodatkowo dla Waszego bezpieczeństwa zapewniamy opiekę medyczną 24 h.
Zakwaterowanie w przytulnych pokojach 2-5
osobowych lub typu studio 2-3 osobowych z
pełnym węzłem sanitarnym i TV (w budynku
LORD).
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„Strefa Zumby”

Muszyna Camp Zumba

Maximum zabawy i ruchu w tym samym czasie, propagowanie zdrowego stylu życia i połączenie
tańca i fitnessu, to wszystko na Was czeka w Strefie Zumby. Zumba skutecznie kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową, a także dostarcza pozytywnej energii
i rozładowuje emocje. Zumba to praca zespołowa i ćwiczenie pamięci i kreatywności podczas
nauki podstawowych kroków.
PROGRAM STREFA ZUMBY - CAMPOWY BLOK TEMATYCZNY
• skąd pochodzi i dlaczego Zumba opanowała już cały świat
• nauka podstawowych kroków
• choreografia, czyli elementy różnych tańców: hip-hop, breakdance, taniec brzucha, samba, salsa w
układach tanecznych dostosowanych do umiejętności i wieku uczestników
• fitness - ćwiczenia rozciągające i modelujące sylwetkę
NASZ CEL czyli co będzie później...
• rozwinięcie koordynacji, równowagi, pamięci i kreatywności, zdrowy styl życia
• rozwinięcie takich zdolności jak: umiejętność pracy w grupie, pewność siebie, odpowiedzialność
• poznanie nowych koleżanek i kolegów, nauka tworzenia pierwszych przyjaźni, pozbycie się nieśmiałości i zyskanie większej wiary w siebie i swoje możliwości
WIELKI FINAŁ
pokaz Zumby dla całej kolonii na zakończeniu turnusu!
Pamiętajcie o zabraniu ze sobą wygodnych butów sportowych, stroju sportowego.

IMPREZY FAKULTATYWNE
• ENERGYLANDIA - cały dzień w najnowocześniejszym, pierwszym, prawdziwym Parku Rozrywki w
Polsce – ENERGYLANDII. Energylandia to atrakcja na światowym poziomie, porównywalna do włoskiej Mirabilandii czy niemieckiego Europa Parku. Na ogromnej przestrzeni 26 hektarów znajduje już
blisko 60 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych, a kończąc na tych dla najmłodszych. Przez cały dzień będziecie mogli korzystać bez limitu i
do woli ze wszystkich urządzeń. Cena 155 PLN
• PARK LINOWY - dla lubiących extreme, ciekawa przygoda, szalone zjazdy i duża dawka adrenaliny
w Krynickim Parku Linowym. Proponujemy trasy dostosowane do wieku dzieci, tak aby każdy mógł
poczuć się jak prawdziwy Tarzan (zajęcia pod opieką instruktora, konieczna pisemna zgoda rodziców).
Cena 45 PLN
• PAINTBALL/NERF - (pakiet startowy + 100 kulek). Specjalnie przygotowane scenariusze dopasowane
do wieku i umiejętności uczestników (np. obrona twierdzy, walka o flagę, ochrona prezydenta i inne).
Zajęcia odbywają się na polu paintballowym przygotowanym specjalnie do rozgrywek dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych zamiast klasycznych markerów używamy imitacji broni typu Nerf (zamiast
żelowych kulek, piankowe strzałki), zajęcia pod opieką instruktora. Cena 45 PLN
• ZORBING - zabawa polega na staczaniu się po specjalnie przygotowanym torze w ogromnej 3,5-metrowej kuli. W DW Kolejarz mamy unikatowy wykopany w ziemi tor o długości ok. 50 m oraz olbrzymią
(12 m), dmuchaną zjeżdżalnię na której Zorbing się rozpędza (zajęcia pod opieką instruktora). Cena
29 PLN
• AQUAZORBING - zabawa na tafli basenu, która polega na „chodzeniu” po wodzie w przeźroczystej
kuli o średnicy 2 m. W kuli można chodzić, biegać, skakać, rzucać się, a nawet robić „fikołki” (zajęcia
pod opieką instruktora). Cena 19 PLN
• ZJEŻDŻALNIA WODNA - 1 godzina szalonej jazdy na ogromnej 12-metrowej dmuchanej zjeżdżalni
(zajęcia pod opieką instruktora). Cena 15 PLN
• TRIKKE - 1 godzina szalonej jazdy na trikkach (trójkołowe pojazdy napędzane ludzkimi mięśniami, wystarczy jedynie odpowiednio przechylać je na boki). Korzystamy tylko z oryginalnych certyfikowanych
urządzeń firmy TRIKKE (zajęcia pod opieką instruktora). Cena 39 PLN
• AQUAPARK ZAPOPRADZIE - basen rekreacyjny z: torami do pływania, parasolem wodnym, kaskadami, masażami ściennymi, a do tego grota sztucznej fali, gejzer denny, wyspa i jacuzzi - te wszystkie
atrakcje czekają na Ciebie. Dla chętnych wrażeń zjeżdżalnia o dwóch torach o długości 10 metrów!
Dodatkowo atrakcje Parku Rozrywki: park linowy - 11 wieżyczek, kilkanaście odcinków o różnym stopniu trudności (dla dzieci do 13 lat) koszt około 5 PLN/przejście całej trasy, płatne na miejscu, zjeżdżalnia Falandia - doskonała frajda dla dzieci i młodzieży, koszt około 3 PLN/5 minut, płatne na miejscu.
Cena 19 PLN
• MODELE R/C - niesamowite zajęcia! To tutaj razem z Nami nauczycie się obsługiwać różne modele
samochodów i maszyn zdalnie sterowanych radiowo (ok 3 godz.) Co będziecie z nimi robić?
Wyścigi Samochodowe 4x4. Samochód wyścigowy w skali 1:8 (ponad 50 cm długości) i Wy, a do tego
duży tor ze specjalnie przygotowanymi skoczniami.
Off-Road: prawdziwy off road z przeszkodami, wzniesieniami i schodami! Robi się ciekawie, prawda?
Mini bitwa pancerna czołgami, czyli zabawa połączona ze strzelaniem promieniem podczerwieni
Mini plac budowy - najprościej czyli najlepiej! Wielką koparką wykopiecie „budulec”, załadujecie go na
ciężarówkę i przeniesiecie dźwigiem wysoko ponad ziemię. Cena 59 PLN
• PAKIET KONNY - poznaj arkana jeździectwa podczas kursu nauki jazdy konnej 3 dni po 1 godz. dziennie pod okiem profesjonalnych i odpowiedzialnych trenerów. Zaszczepimy jeździecką pasję i miłość do
koni. Zajęcia odbywają się w profesjonalnej Szkole Jazdy Konnej „Stajnia Złockie”, która jest oddalona
niespełna 500 m od naszego miejsca zamieszkania. Ośrodek jeździecki posiada 6 łagodnych koni oraz
dwa kuce dla maluchów. Obok stajni znajduje się ujeżdżalnia oraz mały tor przeszkód. Cena 99 PLN.

WYŻYWIENIE
Smaczna, domowa kuchnia: 3 posiłki dziennie +
podwieczorek serwowane w stołówce ośrodka.
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek obiad
+ suchy prowiant.
TRANSPORT
autokar/pociąg, na miejsce zbiórki prosimy o
przybycie 20 minut wcześniej, wyjazd z Krakowa godz. 14.00 - Parking przy dworcu PKP Kraków Płaszów, ul. Dworcowa, (dopłata: 80 PLN),
pozostałe miasta wyjazdowe - tabela z rozkładem jazdy i szczegółowe informacje dotyczące
transportu na stronie internetowej biura.
CENA ZAWIERA
transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, program, opiekę BUT kadry:
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie AXA NNW.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (zakładka transport), imprez fakultatywnych.
INFORMACJE DODATKOWE
obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 150
PLN + imprezy fakultatywne. Planowana liczba
uczestników 20 os. Uwaga: Potrzebna pisemna zgoda rodziców na korzystanie z aktywnych
wycieczek fakultatywnych (info przy wycieczkach). W turnusie 1 ze względu na długość
trwania kolonii może nastąpić zmniejszenie ilości realizowanego programu.

TURNUS/TERMIN

CENA

1.

26.06 - 05.07.2016

1329

2.

03.07 - 13.07.2016

1499

3.

11.07 - 21.07.2016

1499

4.

19.07 - 29.07.2016

1499

5.

27.07 - 06.08.2016

1499

6.

04.08 - 14.08.2016

1499

Cena za turnus podana w PLN za osobę.

HARCTUR KRAKÓW BIURO PODRÓŻY | REZERWACJA TEL. 12 634 00 11 | WWW.HARCTUR.KRAKOW.PL

21

Polska, Kretowiny
Impreza

11 dni

Obóz Młodzieżowy 7-15 lat

Kretowiny Camp - Mazury

SESJE TANECZNE,
FOTOGRAFICZNE
+ NAGRANIE
TELEDYSKU!
Najlepsi

Instrukto
Tańca

Kretowiny koło Morąga i Ostródy to niewielka miejscowość turystyczna u wrót Warmii i Mazur.
Jezioro Narie, lasy, duża plaża z pomostem, a zarazem centrum miasteczka ze sklepikami, grami zręcznościowymi, placem zabaw i imprezami sezonowymi to czeka na Was! A dla bardziej
aktywnych też coś mamy: sportowe atrakcje wodne: żeglarstwo, windsurfing, nurkowanie. To
wszystko sprawi, że Kretowiny będą Waszą WAKACYJNĄ PRZYGODĄ!
PROGRAM MAZURSKI MIXER CAMPOWY BLOK OGÓLNY
obejmuje wszystkie zajęcia ogólne dla całej kolonii. Ilość zajęć dla poszczególnych programów realizowana będzie w zależności od czasu i możliwości.
• Activ Team czyli:
coś dla chłopaków - Beach Soccer - piłka nożna plażowa. Podstawowe zasady, mecze i turniej kolonijny
siatkówka, koszykówka, ringo, badminton - gry zespołowe
coś dla dziewczyn - aerobik w sali fitness i aqua aerobik na plaży i w basenie
• Ratownik team czyli:
mini szkółka pływacka dla początkujących, a dla już pływających doskonalenie technik pływackich
wodna olimpiada na sportowo: przeciąganie liny, podwodny tor przeszkód. Rywalizacja z nagrodami!
• Warsztat team czyli:
Kuchenne Ewolucje - zrobicie pizzę według własnego przepisu, słodki deser a na koniec wizyta w
prawdziwej kuchni! Każdy zostanie ubrany we własnoręcznie przygotowany strój kucharza!
eco świat czyli kreatywne kartonowe fantazje - mega samochód, łódka czy rakieta!
teleturnieje: Mam talent, Familiada, Voice of Poland, X-factor i wiele innych
• Globtroter team czyli:
gra terenowa „Mazury - czy to cud natury?”
wycieczki piesze po okolicy
• Relax team czyli:
fireshow - wieczorna integracja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
balonowa bitwa wodna
muzyki rytm, tańca moc - dyskoteki, karaoke i pidżamowe party
plażowanie na piaszczystej plaży
kąpiele w jeziorze i na basenie pod opieką ratownika
• WYCIECZKA AUTOKAROWA W CENIE!
Zapraszamy do Strusiolandii! Zobaczycie prawdziwe 2,5 metrowe strusie i mnóstwo innych zwierząt w
mini zoo, a do tego przejażdżka zaprzęgiem i na koniu; na koniec ognisko.
+ DLA CHĘTNYCH CIEKAWE ZAJĘCIA Z RATOWNICTWA WODNEGO I PIERWSZEJ POMOCY:
• nocna medyczna akcja ratowniczo - poszukiwawcza
• zawody z pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego
• leśne podchody
• poznanie pracy ratownika WOPR, ratownika medycznego, pielęgniarza
• wszystkie zajęcia prowadzone przez ratownika, instruktora ratownictwa medycznego z kilkuletnim
stażem, posiadającego własną drużynę ratowniczo/medyczną
• sprzęt ratunkowy i medyczny: rzutka rękawowa, pas ratowniczy typu „węgorz”, koła ratownicze, bojki
„Pamelki”, torba medyczna taka jaką można spotkać w karetce, defibrylator
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rzy

CIEKAWE
ZAJĘCIA
I WARSZTATY

ZAKWATEROWANIE
MAZURY SPORT CLUB ośrodek położony w
Krainie Tysiąca Jezior, dokładnie nad jeziorem
Narie na końcu półwyspu w otoczeniu przepięknych lasów.

Do Waszej dyspozycji oddajemy rozbudowaną
bazę rekreacyjno - wypoczynkową:
- basen odkryty,
- boiska do siatkówki i koszykówki,
- sala fitness,
- siłownia z sauną,
- boisko do beach soccera,
- bilard 6 stopowy,
- piłkarzyki,
- wiata na ognisko i grilla,
- klubokawiarnia z karaoke,
- plac zabaw z trampoliną,
- prywatna plaża,
- sale konferencyjno - świetlicowe,
- sala TV,
- własna marina z plażą i pomostem. Ponadto na
terenie ośrodka budynek restauracji i internet
bezprzewodowy (w wyznaczonych godzinach).
Wokół obiektu znajduje się wiele ścieżek spacerowych i rowerowych oraz w pobliżu wypożyczalnie sprzętów do uprawiania sportów wodnych.
Zakwaterowanie w pokojach typu studio 2-3
osobowych z łazienką i toaletą. W każdym pokoju
balkon.
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Obóz Taneczny z Gwiazdami

Kretowiny Camp - Mazury

Taniec - pasja i sposób na życie? W tym roku po raz pierwszy zapraszamy na OBÓZ TANECZNY prowadzony przez instruktorów tańca - gwiazdy polskiej sceny tanecznej! Sesje taneczne,
fotograficzne + nagranie teledysku! Nie musicie umieć tańczyć, może to być dopiero początek
Waszej przygody, będziecie mieli 11 dni na sprawdzenie czy taniec to pasja na całe lata.
PROGRAM MAZURY DANCE - CAMPOWY BLOK TEMATYCZNY
Taniec, znani instruktorzy, profesjonalna kadra to wszystko na naszym obozie! Dajemy Wam niepowtarzalną okazję nauki tańca z gwiazdami polskiej sceny tanecznej!
• zajęcia taneczne będą odbywać się pod okiem wyszkolonej kadry instruktorów tańca, gwarantujemy
około 4 h dziennie tańca przez 9 dni
• podział na grupy pod względem umiejętności i zaawansowania, tak aby każdy nauczył się jak najwięcej.
• spróbujecie różnych stylów tańca: współczesny, modern jazz, hip-hop, dancehall i inne techniki
• cały obóz to 36 godz. zajęć tanecznych! + nagranie teledysku, sesje fotograficzne z instruktorami,
sesje taneczne
• na każdych zajęciach nauka jednej choreografii,
• taniec to nie tylko kroki ale nauka budowania świadomości ciała, manipulowania własnymi uczuciami.
Na zakończenie Certyfikat ukończenia obozu tanecznego z ilościami przetańczonych godzin z każdej
techniki.
Uwaga! Przypominamy o zabraniu wygodnego stroju (spodenki, koszulka) i butów sportowych (trampki)
do zajęć.

INSTRUKTORZY
• turnus 07.07-17.07.2016: Dasza Wasiak, Eugeniusz Salamon, Jarek Kowalczyk
• turnus 18.07-28.07.2016: Paweł Pidi Dunst, Marta Jaoko, Jarek Kowalczyk
• turnus 29.07-08.08.2016: Ela Pruszko, Leonid Gordienko, Jarek Kowalczyk
Więcej informacji o instruktorach na stronie internetowej.

IMPREZY FAKULTATYWNE
• ABC ŻEGLARSTWA - pierwsze kroki pod żaglami czyli co młody żeglarz wiedzieć powinien. 3 godziny
zajęć z instruktorem w teorii i praktyce na żaglówkach. (potrzebna pisemna zgoda rodziców)
Cena 49 PLN
• ABC NURKOWANIA - pierwsze kroki pod wodą. Teoria i praktyka czyli podwodna wycieczka z instruktorem (potrzebna pisemna zgoda rodziców).
Cena 79 PLN
• ABC WINDSURFINGU - spełnij marzenia o pływaniu na desce z żaglem! Jezioro Narie to idealne
miejsce na Wasz pierwszy raz. Nauczycie się utrzymywać równowagę na desce, podnosić żagiel i
utrzymywać na desce. 2 godziny zajęć z instruktorem w szkole windsurfingu, zajęcia w praktyce
gwarantują, że doprowadzą Was do nowej pasji. Zapewniamy cały potrzebny sprzęt, własne buty mile
widziane (potrzebna pisemna zgoda rodziców).
Cena 69 PLN
• KAJAKI - kajakarstwo na jeziorze, bezpiecznie pod opieką ratownika możecie rozpocząć swoją przygodę z tym sportem. Kajaki to sposób na przygodę z wodą i przyrodą Mazur. Czas spływu 1-2 godz.,
kajaki 2 osobowe (potrzebna pisemna zgoda rodziców).
Cena 29 PLN
• REJS ŻAGLÓWKĄ - ok 2-3 godzinny rejs po jeziorze Narie, z pokazaniem jego najpiękniejszych miejsc
i przerwami na wyspach. Rejs żaglówką da Wam możliwość pierwszego kontaktu z żaglami.
Cena 19 PLN
• AQUAPARK MAZURY + REJS STATKIEM - 2 godziny w nowoczesnym parku wodnym w Ostródzie
(basen pływacki, rekreacyjny z masażami wodnymi i grzybkiem, rwącą rzeką i jacuzzi) + odpoczynek w
Galerii Mazurskiej (sklepy, kawiarnie) + godzinny rejs statkiem po jeziorze.
Cena 119 PLN

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + deser w stołówce ośrodka.
Pierwszy posiłek ciepła kolacja, ostatni posiłek
śniadanie + suchy prowiant.
TRANSPORT
autokar/pociąg, na miejsce zbiórki prosimy o
przybycie 20 minut wcześniej, wyjazd z Krakowa godz. 01.15 - Parking przy dworcu PKP
Kraków Płaszów, ul. Dworcowa, (dopłata: 160
PLN), pozostałe miasta wyjazdowe - tabela
z rozkładem jazdy i szczegółowe informacje
dotyczące transportu na stronie internetowej
biura.
CENA ZAWIERA
transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, program, opiekę BUT kadry:
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, instruktorów nauki tańca, pilota na trasie,
ubezpieczenie AXA NNW.
CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (zakładka transport), imprez fakultatywnych.
INFORMACJE DODATKOWE
obowiązkowa kaucja zwrotna - 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe - ok. 150
PLN+imprezy fakultatywne. Planowana liczba
uczestników 20 os. Uwaga: Potrzebna pisemna
zgoda rodziców na korzystanie z niektórych imprez fakultatywnych (info przy imprezach).

• PARK ROZRYWKI NOWA HOLANDIA - to fantastyczna i niezapomniana zabawa dla każdego! Nasze
atrakcje: Osada wikingów, mini zoo, rejs tramwajem wodnym, największa w Polsce ponad 28,5 metrowa zjeżdżalnia - Lew Gigant, przejażdżki kucykiem, Wyspa Iluzji, Wyspa Potworów - Yeti, potwór
z Loch Ness, ptaszarnia i Wyspa Nielotów, ścieżka edukacyjna o tematyce eco i wiele, wiele innych
atrakcji.
Cena 99 PLN
• PARK AKTYWNEJ PRZYGODY BARTBO - dasz radę! specjalnie wybrane atrakcje dla WAS! Park
linowy - trasy do wyboru różowa, zielona i żółta + segway pojazd elektryczny- wesoła zabawa dla
zwinnych + zorbing czyli sferyczna kula na lądzie lub na wodzie (potrzebna pisemna zgoda rodziców).
Cena 109 PLN

TURNUS/TERMIN

CENA

1.

07.07 - 17.07.2016

1619

2.

18.07 - 28.07.2016

1619

3.

29.07 - 08.08.2016

1619

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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