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RABAT 

100ZŁ 
OD OSOBY

Przy rezerwacji oferty Lato 2023 do 28/02/2023 r. w wybranych Ośrodkach sieci NATURA TOUR
naliczony zostanie rabat w wysokości 100 zł/os. Rabat liczony jest od ceny pakietu wczasowego, 
dotyczy dorosłych i dzieci. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

DOTYCZY OŚRODKÓW:
~ MEDUZA w Świnoujściu
~ ZŁOTA RYBKA w Dziwnówku
~ SŁONECZNY BRZEG w Mielnie
~ KORAB w Ustroniu Morskim
~ RADOŚĆ w Ustce
~ PÓŁWYSEP w Jastarni
~ ZACISZE w Spale
~ STOKROTKA w Karpaczu
~ KOLEJARZ w Zakopanem

NASZE BIURA PODRÓŻY:

Biuro Podróży w Katowicach
ul. Tadeusza Kościuszki 9

40-049 Katowice 
tel. (+48) 518 249 339
tel. (+48) 600 065 577

bpkatowice@naturatour.pl

Biuro Podróży w Poznaniu
ul. Taczaka 10

61-818 Poznań
tel.  (+48) 600 065 568
tel. (+48) 518 687 865

bppoznan@naturatour.pl

Biuro Podróży w Warszawie
ul. Thomasa Edisona 2

04-510 Warszawa 
tel. (+48) 600 089 314
tel. (+48) 600 065 572 

bpwarszawa@naturatour.pl



Lubisz podróże? Ukończyłeś 60 rok życia? To świetnie, bo dzięki temu zyskujesz przy zakupie wypoczynku zniżkę 
10%. Rabat przysługuje osobie, która w dniu rezerwacji ukończyła 60 r.ż. Rabat nie łączy się z innymi promocjami 
oraz nie dotyczy ofert specjalnych: Majówka, Święta Wielkanocne oraz Oferty Lato. Rabat obowiązuje w Ośrodkach 
własnych CS Natura Tour.

PROMOCJA  
SENIOR
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Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują rabat w wysokości 10% na pakiety  
wczasowe, pobyty weekendowe i inne formy wypoczynku w Ośrodkach własnych 
Natura Tour. Wszystkie Ośrodki Natura Tour posiadają łóżeczka oraz krzesełka  
dziecięce. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.

KARTA 
DUŻEJ 
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www.naturatour.pl 

 In
fo

lin
ia

: 2
2 

26
6 

87
 6

5



Wszystkie zawarte w katalogu oferty dla dzieci i młodzieży zapewniają przewóz autokarem lub przelot samolotem.  
Szczegóły rozkładów jazdy dostępne w Biurach Podróży. Zakwaterowanie, wyżywienie, program i transport będą dosto-
sowane do aktualnie obowiązujących wytycznych i przepisów sanitarnych. 

Dąbki, Mielno, Władysławowo

Międzyzdroje, Dziwnówek
Mrzeżyno, Łeba 

Bęsia, Spała, Zamrzenica

Karpacz, Zawoja, Polańczyk
Murzasichle, Pewel Ślemeńska

Grecja, Bułgaria, Hiszpania, 
Chorwacja, Włochy, Malta, Cyprwww.naturatour.pl 
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WIELKANOC

MEDUZA BUDYNEK A 07 - 10.04.2023 r.

ŚWINOUJŚCIE

studio 1 100
standard 790

W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki) - śniadania bufetowe, obiadokolacja serwowana. Pobyt od obiadokolacji  
w pierwszym dniu pobytu, do śniadania w ostatnim dniu pobytu, w Wielki Piątek obiadokolacja postna,  w Wielką 

Sobotę  możliwość wspólnego poświęcenia pokarmów w kościele, w Niedzielę tradycyjne polskie śniadanie 
Wielkanocne, świąteczne menu w I i II Dzień Świąt, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata uzdrowiskowa -  

zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 30 zł/doba.

RADOŚĆ POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

USTKA
standard 790

W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki), powitalna niespodzianka, świąteczne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 10 zł/doba.

ZACISZE POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

SPAŁA

1-os. 880

2-, 3-, 4-os. 770
apartament  

(cena za 2 osoby) 1 930
W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki) od obiadokolacji do śniadania, w Wielką Sobotę możliwość poświęcenia 
własnych koszyczków wielkanocnych w Ośrodku z udziałem proboszcza parafii, dla najmłodszych wspólne zdobienie 
pisanek, pokój zabaw, w niedzielę tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne, świąteczne menu, wieczorek z muzyką 

i poczęstunkiem, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym  
przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  bezpłatny.

TERMIN: 07 - 10.04.2023 r.

KARTA  

DUŻEJ RODZINY

RABAT
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MEDUZA BUDYNEK A 07 - 10.04.2023 r.

ŚWINOUJŚCIE

studio 1 100
standard 790

W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki) - śniadania bufetowe, obiadokolacja serwowana. Pobyt od obiadokolacji  
w pierwszym dniu pobytu, do śniadania w ostatnim dniu pobytu, w Wielki Piątek obiadokolacja postna,  w Wielką 

Sobotę  możliwość wspólnego poświęcenia pokarmów w kościele, w Niedzielę tradycyjne polskie śniadanie 
Wielkanocne, świąteczne menu w I i II Dzień Świąt, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata uzdrowiskowa -  

zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 30 zł/doba.

RADOŚĆ POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

USTKA
standard 790

W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki), powitalna niespodzianka, świąteczne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 10 zł/doba.

ZACISZE POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

SPAŁA

1-os. 880

2-, 3-, 4-os. 770
apartament  

(cena za 2 osoby) 1 930
W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki) od obiadokolacji do śniadania, w Wielką Sobotę możliwość poświęcenia 
własnych koszyczków wielkanocnych w Ośrodku z udziałem proboszcza parafii, dla najmłodszych wspólne zdobienie 
pisanek, pokój zabaw, w niedzielę tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne, świąteczne menu, wieczorek z muzyką 

i poczęstunkiem, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym  
przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  bezpłatny.

ZNIŻKI I DOPŁATY:  patrz strona 18.

HALNY POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

KARPACZ

standard 690
studio z widokiem  

na Śnieżkę 770
W CENIE: noclegi z wyżywieniem (śniadanie bufet szwedzki i obiadokolacja), tradycyjne Śniadanie Wielkanocne  
ze święconką, sauna, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym  

przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 25 zł/doba.  
Konieczność rezerwacji parkingu, ilość miejsc ograniczona.

STOKROTKA POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

KARPACZ

standard 690
podwyższony standard 770

W CENIE: noclegi z wyżywieniem  (śniadanie bufet szwedzki i obiadokolacja), tradycyjne Śniadanie Wielkanocne  
ze święconką, sauna, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym  

przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KOLEJARZ POKÓJ 07 - 10.04.2023 r.

ZAKOPANE

standard 805
podwyższony standard 

studio 875

apartament 935
W CENIE: noclegi z wyżywieniem (2 posiłki), uroczyste menu w I i II Dzień Świąt Wielkanocnych, wspólne malowanie 
pisanek, podatek VAT,  ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. 

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking  płatny 20 zł/doba.

11INFOLINIA 22 266 87 65 CENNIK - WIELKANOC



WEEKEND MAJOWY

MEDUZA BUDYNEK Termin A, B STUDIO (min. 2 os.) Termin A, B

ŚWINOUJŚCIE

A 900 A 950
B, C 790 C 820

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  
podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Termin A, B

DZIWNÓWEK
standard 790

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG  

POKÓJ Termin A, B

MIELNO
standard 790

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KORAB POKÓJ Termin A, B

USTRONIE 
MORSKIE

w budynku H i R 850
 studio (min. 3 os.) 850

apartament (min. 2 os.) 1 010
W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  

zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

segment 4-os. 2 760
segment 5-os. 3 335

W CENIE: zakwaterowanie (4 noclegi) bez wyżywienia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Obowiązkowo min. 1 rodzaj 
posiłku dziennie przez okres pobytu (śniadanie 20 zł lub obiadokolacja 25 zł) dla każdej zakwaterowanej osoby. Opłata 

klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena za segment. Parking bezpłatny.

RADOŚĆ POKÓJ Termin A, B POKÓJ Termin A, B

USTKA
standard 900 apartament (min. 2 os.) 1 250

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatycz-
na - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba.

TERMIN: A: 28.04 - 02.05.2023 r., B: 29.04 - 03.05.2023 r.

KARTA  

DUŻEJ RODZINY

RABAT
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MEDUZA BUDYNEK Termin A, B STUDIO (min. 2 os.) Termin A, B

ŚWINOUJŚCIE

A 900 A 950
B, C 790 C 820

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  
podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Termin A, B

DZIWNÓWEK
standard 790

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG  

POKÓJ Termin A, B

MIELNO
standard 790

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KORAB POKÓJ Termin A, B

USTRONIE 
MORSKIE

w budynku H i R 850
 studio (min. 3 os.) 850

apartament (min. 2 os.) 1 010
W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  

zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

segment 4-os. 2 760
segment 5-os. 3 335

W CENIE: zakwaterowanie (4 noclegi) bez wyżywienia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Obowiązkowo min. 1 rodzaj 
posiłku dziennie przez okres pobytu (śniadanie 20 zł lub obiadokolacja 25 zł) dla każdej zakwaterowanej osoby. Opłata 

klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena za segment. Parking bezpłatny.

RADOŚĆ POKÓJ Termin A, B POKÓJ Termin A, B

USTKA
standard 900 apartament (min. 2 os.) 1 250

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatycz-
na - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba.

TERMIN: A: 28.04 - 02.05.2023 r., B: 29.04 - 03.05.2023 r. ZNIŻKI I DOPŁATY:  patrz strona 18.

PÓŁWYSEP DOMEK Termin A, B

JASTARNIA
drewniany 480

W CENIE: nocleg bez  wyżywienia, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem  
określonym przez Radę Gminy. Cena za dobę za domek. Parking bezpłatny.

ZACISZE POKÓJ Termin A, B

SPAŁA

1-os. 680
2-, 3-, 4-os. 640

apartament (min. 2 os.) 925
W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  

podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. 
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

HALNY POKÓJ Termin A, B

KARPACZ

standard 750
studio z widokiem 

na Śnieżkę 850
W CENIE: 4 noclegi ze śniadaniem, podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem  

określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 25 zł/doba.  
Konieczność rezerwacji parkingu, ilość miejsc ograniczona.

STOKROTKA POKÓJ Termin A, B

KARPACZ

standard 770
podwyższony standard 870

W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  
podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna  - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. 

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KOLEJARZ POKÓJ Termin A, B

ZAKOPANE

standard 830
podwyższony standard 910

apartament 1 055
W CENIE: 4 noclegi z  wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  

podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna  - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 20 zł/doba.
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PROMOCJE WIOSNA

MEDUZA BUDY-
NEK

5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

ŚWINOUJŚCIE

A 650 820 860 910 1 120 1 300
B, C - - 770 - - 1 200

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), 
1 x biesiada regionalna za obiadokolację, lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI 

DZIWNÓWEK
standard 670 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), 1 x grill, 1 x ciasto i lampka wina,  
ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG 

POKÓJ Sezon C / 5 DNI Sezon C / 7 DNI 

MIELNO
standard 660 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), powitalna niespodzianka, grill w zależności  
od warunków pogodowych, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KORAB POKÓJ Sezon C / 5 DNI Sezon C / 7 DNI 

USTRONIE 
MORSKIE

 standard 795 1 130
segment 995 1 330

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, słodki poczęstunek, voucher do Aquaparku Helios, 1 x kolacja grillowa, 
 ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

RADOŚĆ POKÓJ
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

USTKA
standard 660 780 825 930 1 075 1 180

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny,  ubezpieczenie NNW, podatek 
VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba.

SEZON A: 01.03-07.04.2023 r.    SEZON B: 11.04- 29.04.2023 r.     Sezon C: 04.05- 24.06.2023 r.

KARTA  

DUŻEJ RODZINY

SENIOR 60+

RABAT
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MEDUZA BUDY-
NEK

5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

ŚWINOUJŚCIE

A 650 820 860 910 1 120 1 300
B, C - - 770 - - 1 200

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), 
1 x biesiada regionalna za obiadokolację, lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI 

DZIWNÓWEK
standard 670 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), 1 x grill, 1 x ciasto i lampka wina,  
ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG 

POKÓJ Sezon C / 5 DNI Sezon C / 7 DNI 

MIELNO
standard 660 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), powitalna niespodzianka, grill w zależności  
od warunków pogodowych, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KORAB POKÓJ Sezon C / 5 DNI Sezon C / 7 DNI 

USTRONIE 
MORSKIE

 standard 795 1 130
segment 995 1 330

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, słodki poczęstunek, voucher do Aquaparku Helios, 1 x kolacja grillowa, 
 ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

RADOŚĆ POKÓJ
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

USTKA
standard 660 780 825 930 1 075 1 180

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny,  ubezpieczenie NNW, podatek 
VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba.

PÓŁWYSEP DOMEK
04.05 - 30.05.2023 r.

5 DNI 7 DNI

JASTARNIA

drewniany 1 485 1 980
W CENIE: noclegi bez wyżywienia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena za domek 4-osobowy. Parking bezpłatny.

DOMEK 31.05 - 24.06.2023 .

drewniany 650 900
murowany 770 1 020

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, wieczór muzyczny z lampką wina i ciastem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.  
Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

ZACISZE POKÓJ
Sezon A, B, C  

5 DNI 7 DNI

SPAŁA

1-os. 615 800
2-, 3-, 4-os. 570 745

W CENIE: noclegi w pokojach standardowych z wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.  
Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

HALNY POKÓJ
Sezon A, B, C  

5 DNI 7 DNI

KARPACZ

standard 540 750
studio z widokiem  

na Śnieżkę 620 840
W CENIE: noclegi ze śniadaniem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna -  

zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 25 zł/doba.  
Konieczność rezerwacji parkingu, ilość miejsc ograniczona.

STOKROTKA POKÓJ
Sezon A, B, C  

5 DNI 7 DNI

KARPACZ

standard 570 780
podwyższony  

standard 670 920
W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), ubezpieczenie NNW, podatek VAT.  

Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KOLEJARZ POKÓJ
Sezon A, B, C

5 DNI 7 DNI

ZAKOPANE
standard 675 955

W CENIE: noclegi w pokojach standardowych z wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.  
Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem Rady Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 20 zł/doba.

SEZON A: 01.03-07.04.2023 r.    SEZON B: 11.04- 29.04.2023 r.     Sezon C: 04.05- 24.06.2023 r. ZNIŻKI I DOPŁATY:  patrz strona 18.
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PROMOCJE JESIEŃ

MEDUZA BUDYNEK
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon A Sezon B

ŚWINOUJŚCIE

A 900 640  1 380 950
B, C 800 - 1 260 -
W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (od obiadokolacji do śniadania) 1 x biesiada regionalna za obiadokolację,  

lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem  
określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI 

DZIWNÓWEK
standard 670 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, 1 x grill, 1 x ciasto i lampka wina, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata 
klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG 

POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI

MIELNO
standard 660 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - 
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny. 

KORAB POKÓJ
31.08 - 30.09.2023 r. 

5 DNI
 31.08 - 30.09.2023 r. 

7 DNI

USTRONIE 
MORSKIE

 standard 820 1 180
segment 1 000 1 310

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, słodki poczęstunek,1 x kolacja grillowa, voucher do Aquaparku Helios,  
ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny. 

RADOŚĆ POKÓJ
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon A Sezon B

USTKA
standard 825 660 1 180 930

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny, ubezpieczenie NNW,  
podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba. 

SEZON A: 27.08 - 16.10.2023 r.      SEZON B: 17.10 - 23.12.2023 r.       SEZON C: 27.08-30.09.2023 r. 

KARTA  

DUŻEJ RODZINY

SENIOR 60+

GWARANCJA 

CENY

PRZY ZAKUPIE  

DO 30.06.2023 r.

RABAT
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MEDUZA BUDYNEK
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon A Sezon B

ŚWINOUJŚCIE

A 900 640  1 380 950
B, C 800 - 1 260 -
W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (od obiadokolacji do śniadania) 1 x biesiada regionalna za obiadokolację,  

lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem  
określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 30 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI 

DZIWNÓWEK
standard 670 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, 1 x grill, 1 x ciasto i lampka wina, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata 
klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

SŁONECZNY 
BRZEG 

POKÓJ Sezon C / 5 DNI  Sezon C / 7 DNI

MIELNO
standard 660 980

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - 
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny. 

KORAB POKÓJ
31.08 - 30.09.2023 r. 

5 DNI
 31.08 - 30.09.2023 r. 

7 DNI

USTRONIE 
MORSKIE

 standard 820 1 180
segment 1 000 1 310

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, słodki poczęstunek,1 x kolacja grillowa, voucher do Aquaparku Helios,  
ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny. 

RADOŚĆ POKÓJ
5 DNI 7 DNI

Sezon A Sezon B Sezon A Sezon B

USTKA
standard 825 660 1 180 930

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny, ubezpieczenie NNW,  
podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy.  

Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 10 zł/doba. 

SEZON A: 27.08 - 16.10.2023 r.      SEZON B: 17.10 - 23.12.2023 r.       SEZON C: 27.08-30.09.2023 r. ZNIŻKI I DOPŁATY:  patrz strona 18.

PÓŁWYSEP DOMEK
Sezon C

5 DNI 7 DNI

JASTARNIA

drewniany 1 485 1 980
murowany 1 485 1 980

W CENIE: noclegi bez wyżywienia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem  
określonym przez Radę Gminy. Cena za domek 4 osobowy. Parking bezpłatny.

ZACISZE POKÓJ
Sezon A, B

5 DNI 7 DNI

SPAŁA

1-os. 640 830
2-, 3-, 4-os. 595 780

W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB (od obiadokolacji do śniadania), ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klima-
tyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

HALNY POKÓJ
Sezon A, B

5 DNI 7 DNI

KARPACZ

standard 560 790
studio z widokiem 

na Śnieżkę 650 880
W CENIE: noclegi ze śniadaniem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem  

określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 25 zł/doba.  
Konieczność rezerwacji parkingu, ilość miejsc ograniczona.

STOKROTKA POKÓJ
Sezon A, B

5 DNI 7 DNI

KARPACZ

standard 575 820
podwyższony 

standard 690 960
W CENIE: noclegi z wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - 

zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking bezpłatny.

KOLEJARZ POKÓJ
Sezon A, B

5 DNI 7 DNI

ZAKOPANE
standard 675 990

W CENIE: noclegi w pokojach standardowych z wyżywieniem HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Opłata klimatyczna - 
zgodnie z cennikiem określonym przez Radę Gminy. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Parking płatny 20 zł/doba.
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Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie pobytów do 30.04.2023 r.

Ceny pakietów jesiennych gwarantowane przy zakupie do 30.06.2023 r.

ZNIŻKI I DOPŁATY W OBIEKTACH CS NATURA TOUR

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - pobyt nieodpłatnie.

Dziecko od 4 do lat 10 - zniżka 15%.

Dopłata dla 1 osoby w pokoju 2- i 3-os. 20% ceny za każde niewykorzystane miejsce.

Zakwaterowanie w pokojach 3-os. min. 2 osoby, w pokojach/segmentach 4-os. min. 3 osoby, a w pokojach/ 
segmentach 5-os. min. 4 osoby, bez dopłaty.

W przypadku zakwaterowania w pokoju/segmencie mniejszej liczby osób niż wymagane minimum dopłata 
10% ceny za każde niewykorzystane miejsce.

Brak możliwości sprzedaży pokoi czteroosobowych dla 1 osoby.

Brak możliwości zakupu samej usługi hotelowej.

Zwierzęta odpłatnie 35 zł/doba (tylko w pokojach typu standard i po wcześniejszym uzgodnieniu).

DODATKOWE ZNIŻKI I DOPŁATY W OBIEKTACH

OW Półwysep w Jastarni OW Kolejarz w Zakopanem

W terminie 24.06-27.08 przy zakupie domku 3-  
jako 2-os. lub 4- jako 3-os. obowiązuje dopłata 20% 
od ceny pakietu za niewykorzystane miejsce.

W pokojach typu studio  
i apartamentach 

 możliwość zakwaterowania  
dodatkowej osoby  

na dostawce - zniżka 10%.

W pozostałych terminach zakwaterowanie w dom-
kach 3-os. min. 2 osoby, a w domkach 4-os. min. 3 
osoby – bez dopłaty. Przy zakupie domku 4-os. jako 
2-os. dopłata wynosi 10% od ceny pakietu za niewy-
korzystane miejsce.

Brak możliwości zakupu domku dla 1 osoby.

Zwierzęta 35 zł/doba (tylko w domkach drewnia-
nych, po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem).

ZNIŻKI I DOPŁATY

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dostępne na stronie www.naturatour.pl oraz w Biurach Podróży.
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www.naturatour.pl 

FIRMA GODNA

ZAUFANIA

CERTYFIKAT 
POLSKIEJ IZBY 
TURYSTYKI



Do kolejki bez kolejki. 
Bilet bez komplikacji kup w aplikacji!



MORZE   |   JEZIORA   |   RZEKI   |   LASY   |   GÓRY

Wypoczynek w Polsce
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CENA ZAWIERA:
6 noclegów, wyżywienie HB, 1x w  turnusie obiadokolacja w formie 
biesiady regionalnej z muzyką na żywo, ubezpieczenie NNW,  
podatek VAT. 

DODATKOWO PŁATNE: 
•  opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem określonym przez 

Radę Gminy,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – oferta  

w recepcji.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
patrz str. 18.

Świnoujście
Meduza

MEDUZA - ŚWINOUJŚCIE

OW „Meduza” położony jest 150 m od piaszczystej plaży, 50 m od promenady, w centrum dzielnicy nadmorskiej.  
Przy przystanku autobusowym, 3 km od dworca PKP, BUS i przeprawy promowej. OW Meduza dysponuje 168 miej-
scami noclegowymi w kompleksie trzech budynków zawierającym 72 pokoje, kameralną kawiarenkę z tarasem dla Go-
ści, jadalnię oraz przestronną salę konferencyjną. 

TERMIN  
(6 noclegów)

TYP POKOJU
CENA  

ZA OSOBĘ

24.06 – 30.06
01.07 – 07.07
08.07 – 14.07
15.07 – 21.07
22.07 – 28.07
29.07 – 04.08
05.08 – 11.08
12.08 – 18.08
19.08 – 25.08

Pokój standard
BUDYNEK A 1 860

Pokój standard
BUDYNEK B,C 1 700

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje: 1-, 2-, 3-, 4 - osobowe z łazienkami, 
TV, lodówką, radiem i czajnikiem w każdym 
pokoju. Pokoje w budynku A posiadają 
w  większości loggie lub balkony. Pokoje 
rodzinne 4 – osobowe znajdują się tylko w 
budynku B. 

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie z podziałem na dwie tury: 
(śniadania bufetowe w godz. 8:00-10:00 
i obiadokolacje serwowane w godz. 16:00-
18:00); pierwsze świadczenie – obiadoko-
lacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie 
świadczenie – śniadanie w  dniu zakończe-
nia turnusu.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Ośrodek posiada 15 niestrzeżonych miejsc 
parkingowych dla Gości, opłata wynosi  
30 zł za dobę.

ROZRYWKA I SPORT:
W budynku A znajduje się kawiarenka  
z zewnętrznym tarasem wypoczynkowym 
wraz z grillem wyłącznie dla Gości ośrodka. 
W odległości ok. 100 m od ośrodka zloka-
lizowany jest duży, ogólnodostępny plac 
zabaw dla dzieci oraz basen miejski. 

OW „Meduza”
ul. Orkana 7
72-600 Świnoujście
tel./fax (91) 321 20 41
+48 518 249 504
meduza@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:

Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie pobytów do 30.04.2023 r.
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, 7 obiadokolacji, 7 bufetów śnia-
daniowych, wstęp na basen, ubezpieczenie, 
podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE: 
•  opłata klimatyczna ok. 2 zł/os./doba.

ZNIŻKI: 
•  dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego 

spania i wyżywienia - gratis.

Międzywodzie
Gryf

OW Gryf 
ul. Armii Krajowej 12
72-515 Międzywodzie

GRYF - MIĘDZYWODZIE

OW „GRYF” położony jest w centrum miejscowości, 350 m deptakiem do zejścia na plażę przystosowanego dla rodzin 
z wózkami.

TERMIN
POKÓJ 2 OSOBOWY

(cena za os.)  
POKÓJ 3 OSOBOWY

(cena za os.) 

13.05 – 20.05
20.05– 27.05
27.05 – 03.06
03.06 – 10.06
10.06 – 17.06

1 435 1 260

17.06 – 24.06
24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08

1 785 1 512

19.08 – 26.08
26.08 – 02.09
02.09 – 09.09
09.09 – 16.09
16.09 – 23.09

1 435 1 260

OŚRODEK WCZASOWY 
50 pokoi w budynku murowanym 3-kon-
dygnacyjnym typu hotelowego. W ośrodku 
recepcja, jadalnia, basen kryty z  przeciw-
prądem, hydromasażem, ścieżką do masażu 
stóp, jacuzzi oraz trzy rodzaje saun, plac  
zabaw dla dzieci do lat 6. 

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2-, 3-os. (wszystkie pokoje z balko-
nami). Meble hotelowe, TV, chłodziarka, 
czajnik, szklanki, łyżeczki, suszarka do wło-
sów, suszarka do rzeczy, ręczniki 2 szt./os.

WYŻYWIENIE
Wyżywienie 2 razy dziennie tj. śniadania 
– bufet szwedzki i obiadokolacje. Obiado-
kolacja, serwowana tradycyjnie do stolika 
w  godz. od.17.00-19.00, składająca się  
z 3 posiłków (zupa, drugie danie, deser 
surówka, owoce oraz woda, możliwość 
dokupienia dodatkowych napoi). Urozma-
icony i bogaty bufet śniadaniowy podajemy 
w  godz. 8.00-10.00. Pierwsze świadczenie 
w dniu przyjazdu - obiadokolacja, ostatnie 
w dniu wyjazdu - bufet śniadaniowy.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 17:00,  
wykwaterowanie do godz. 11:00.

PARKING 
Na terenie ośrodka - monitorowany, płatny 
20 zł/doba.

ZWIERZĘTA 
Przyjazd ze zwierzętami domowymi wyma-
ga wcześniejszego uzgodnienia (nie wszyst-
kie zwierzęta są przyjmowane), pobyt 
ze zwierzętami płatny 50 zł/doba.
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CENA ZAWIERA:
6 noclegów w budynku A lub B, wyżywienie HB,  
biesiada rybna, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE:
• opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym 

przez Radę Gminy,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – 

oferta w recepcji.

UWAGI:
•  na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 18.

Dziwnówek
Złota Rybka

OW „Złota Rybka”
ul. Kamieńska 14
72-420 Dziwnówek
tel/fax (91) 381 11 01
kom. +48 518 249 509
zlotarybka@naturatour.pl 

Obiekt należy do sieci:

ZŁOTA RYBKA - DZIWNÓWEK

OW „Złota Rybka” położony jest w samym centrum miejscowości, przy głównej promenadzie, w sąsiedztwie sklepi-
ków, restauracji oraz kawiarni. Usytuowany jedynie 150 m od morza i szerokiej plaży. Teren ośrodka jest ogrodzony 
oraz zadrzewiony. Do najbliższego przystanku autobusowego i BUS jest ok. 150 m. Ośrodek składa się z 3 budynków: 
A, B, C. W budynku A znajduje się recepcja, natomiast w budynku C jadalnia. Pokoje w budynkach A i B posiadają  
balkony. 

TERMIN 
(6 noclegów)

TYP POKOJU
CENA  

ZA OSOBĘ

24.06 – 30.06
01.07 – 07.07
08.07 – 14.07
15.07 – 21.07
22.07 – 28.07
29.07 – 04.08
05.08 – 11.08
12.08 – 18.08
19.08 – 25.08

Pokój standard
BUDYNEK A, B 1 440

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje: 2-, 3-os. z łazienkami. W każdym  
pokoju TV, lodówka i czajnik. 

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie z podziałem na dwie tury 
(śniadania w formie bufetu w godz. 8:00-
10:00, obiadokolacje serwowane w godz. 
16:00-18:00). Pobyt rozpoczyna się obia-
dokolacją, a kończy śniadaniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Przy ośrodku, wyłącznie dla gości ośrodka, 
niestrzeżony, płatny 10 zł za dobę.

ROZRYWKA I SPORT
Obiekt posiada: salę dyskotekową, plac 
zabaw, zjeżdżalnię, drabinki, wiaty rekre-
acyjne, miejsce na ognisko, mini bawialnię 
dla dzieci, boisko do koszykówki i siatkówki, 
boisko do gry w bule, stół do ping – ponga, 
stół do bilarda, salę do ćwiczeń (atlas, bież-
nia, orbitex, rower), kijki do Nordic Walking.

Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie pobytów do 30.04.2023 r.



25INFOLINIA 22 266 87 65

Pobierowo
Gryf

OW Gryf 
ul. Graniczna 1
72-346 Pobierowo

GRYF - POBIEROWO

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2-os. z łazienką, wyposażone w me-
ble hotelowe o wysokim standardzie, TV, 
radio, lodówkę, łóżka hotelowe, łazienkę, 
suszarkę do włosów, ręczniki.

DOMEK „BRDA” 
Domek dwukondygnacyjny. Na parterze 
znajdują się: pokój dzienny, kuchnia i łazien-
ka. W pokoju dziennym: rozkładana sofa 
dwuosobowa, stolik, fotele, szafa, komoda 
na ubrania, telewizor, elektryczne grzejniki. 
W kuchni: stół z krzesłami, szafki kuchenne, 
lodówka, zlewozmywak, płyta grzewcza, 
sztućce i naczynia kuchenne. W łazience: 
toaleta, umywalka z blatem, lustro, bro-
dzik z kabiną, elektryczny podgrzewacz 
wody i  grzejnik. Na wyposażeniu łazienek 
nie ma ręczników. Powierzchnia parte-
ru ok. 50  m. Na piętrze są dwie sypialnie. 
Pierwsza zamykana z trzema 1-os. tapcza-
nami, druga otwarta z dwoma tapczanami. 
Na wyposażeniu są: komody na ubrania, 
szafki nocne, w jednej z sypialń biurko. Po-
wierzchnia sypialń ok. 25 m. Domek Brda 
jest przeznaczony do pobytu dla rodziny  
do 7 osób.

DOMEK „WAGUS”
Domek dwukondygnacyjny. Na parterze 
znajdują się: pokój dzienny, aneks kuchenny 
i łazienka. W pokoju dziennym: rozkładana 
sofa 2-os., stół z krzesłami, szafa, komoda 
na ubrania, telewizor, elektryczne grzej-
niki. W kuchni: szafki kuchenne, lodówka, 
zlewozmywak, płyta grzewcza, sztućce 
i  naczynia kuchenne. W łazience: toaleta, 
umywalka z blatem, lustro, brodzik z kabiną, 
elektryczny podgrzewacz wody i grzejnik. 
Na wyposażeniu łazienek nie ma ręczni-
ków. Powierzchnia parteru ok. 25 m. Na 
piętrze znajduje się jedna sypialnia z trzema 
1-os. tapczanami. Na wyposażeniu sypialni:  
komoda na ubrania, szafki nocne.  
Powierzchnia sypialni ok. 15 m. Domek  
Wagus jest przeznaczony do pobytu dla  
rodziny od 4 do 5 osób.

WYŻYWIENIE 
Dwa posiłki dziennie ((śniadanie i obiadoko-
lacja w formie bufetu szwedzkiego lub por-
cjowane w zależności od sezonu). Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śnia-
danie.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 17.00,  
wykwaterowanie do godz. 11.00.

PARKING
Dozorowany, postój pierwszego samocho-
du w cenie 30 zł za dobę, Goście zakwa-
terowani w pokojach parkują na parkingu 
głównym, goście zakwaterowani w dom-
kach parkują przy domku.

ZWIERZĘTA 
Ośrodek przyjmuje małe psy (do 20 kg) 
tylko w wyznaczonych pokojach, opłata wy-
nosi 385 zł za turnus. Inne zwierzęta nie są 
akceptowane.

TERMIN 
(ceny z wyży-

wieniem)

Pok. 2-os.  
STANDARD

(cena za 1 os.) 

Pok. 3-os.  
FAMILY

(cena za 1 os.) 

Apartament  
2-os. JUNIOR
(cena za 1 os.) 

Apartament 
3 os.

(cena za 1 os.) 

03.06 – 10.06
10.06 – 17.06 1 365 1 365 1 540 1 540

17.06 – 24.06
24.06 – 01.07 1 540 1 680 1 925 1 855

01.07 – 08.07
08.07 – 15.07 1 680 1 750 2 135 2 065

15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08

1 855 2 030 2 345 2 240

12.08 – 19.08
19.08 – 26.08 1 680 1 750 2 135 2 065

26.08 – 02.09 1540 1680 1925 1855

02.09 – 09.09
09.09 – 16.09
16.09 – 23.09

1 295 1 295 1 400 1 400

CENA PAKIETU ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie HB (w przypadku domków dodatkowo płatne, 
obowiązkowe), korzystanie z otwartego basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, podatek VAT, ubezpieczenie.

DODATKOWO: PŁATNE: 
• opłata klimatyczna 2,50 zł/doba (dorośli i dzieci), sprzęt plażowy, ręczniki kąpielowe.

UWAGI DO ZAKWATEROWANIA W POKOJACH I APARTAMENTACH:
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia – ryczałt 210 zł,
• dzieci do 12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – zniżka 350 zł za turnus.

UWAGI DO ZAKWATEROWANIA W DOMKACH:
•  obowiązkowa dopłata za wyżywienie HB – 735 zł za turnus osoba dorosła i 385 zł ½ wyżywienia dla dzieci od 3-12 lat. 
• pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł (pobierana i rozliczana z klientem na miejscu przez ośrodek). Pobierana jest 

dodatkowo opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazań licznika (pobierana i rozliczana z klientem na miejscu przez ośrodek).

UWAGI: 
• przydział numerów pokoi i domków odbywać się będzie podczas meldowania. Wszystkie atrakcje oraz posiłki są dostępne wyłącznie 

dla Gości, którzy są zameldowani oraz posiadają opaski hotelowe na ręku.

OW „GRYF” położony jest przy samej plaży (30 m) i posiada własne zejście, w spokojnej części Pobierowa, oddzielony 
od głównego centrum pięknym sosnowym lasem. Dysponuje szeroką gamą sprzętu sportowo-rekreacyjnego.  
Do dyspozycji Gości jest kawiarnia, basen z podgrzewaną wodą, sprzęt plażowy, brodzik dla dzieci z zabawkami, liczne 
miejsca do grillowania. Ośrodek idealnie nadaje się dla ludzi, którzy szukają spokoju i ciszy, a na jego terenie nie są 
organizowane głośne imprezy plenerowe. Domki „Brda” i „Wagus” usytuowane są w drugiej części Ośrodka Gryf,  
na terenie zalesionym, w całości ogrodzonym, z osobnym podgrzewanym basenem kąpielowym. W odległości ok. 50 m 
od zejścia na plażę. Każdy domek ma drewniany stół ogrodowy oraz miejsce do grillowania.

TERMIN 
(ceny bez 

wyżywienia)

Domek WAGUS  
(4-os.)  

(cena za domek)

Domek BRDA  
(6-os.)  

(cena za domek)

02.06 – 09.06
09.06 – 16.06 1 925 2 310

16.06 – 23.06
23.06 – 30.06 2 100 2 555

30.06 – 07.07
07.07 – 14.07 2 695 3 605

14.07 – 21.07
21.07 – 28.07
28.07 – 04.08
04.08 – 11.08

2 975 3 990

11.08 – 18.08
18.08 – 25.08 2 695 3 605

25.08 – 01.09 2 100 2 555
01.09 – 08.09
08.09 – 15.09
15.09 – 22.09

1 540 2 170
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Pobierowo
Bagińscy SPA

Bagińscy SPA
ul. Polna 5 
72-346 Pobierowo

BAGIŃSCY SPA - POBIEROWO

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2-, 3-os. z komfortowym wyposaże-
niem. Każdy pokój posiada łazienkę, TV SAT, 
lodówkę oraz balkon.

WYŻYWIENIE
W miesiącach: lipiec - sierpień – 2 posiłki 
dziennie (śniadanie, obiadokolacja). Pierw-
sze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie – 
śniadanie. W czerwcu – wrześniu: 3 posiłki 
dziennie.

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie od godz. 15.00,  
wykwaterowanie do godz. 11.00.

DODATKOWO PŁATNE 
Opłata klimatyczna – 2,5 zł os. dorosła 
oraz dziecko za dobę, dodatkowe masaże  
i zabiegi SPA, parking.

PARKING
Parking płatny – 15 zł/doba.

ZWIERZĘTA 
Ośrodek nie akceptuje przyjazdów ze zwie-
rzętami.

ROZRYWKA I SPORT
Na terenie ośrodka: restauracja,  
kawiarnia, sala fitness, basen, sauna  
parowa i na podczerwień, jacuzzi. Można  
również skorzystać z wypożyczalni  
rowerów (odpłatnie), piłki do siatkówki 
i koszykówki oraz rakietek do tenisa stoło-
wego. Ośrodek posiada rozbudowaną bazę  
odnowy biologicznej (możliwość skorzysta-
nia z zabiegów i pakietów SPA – CENTRUM 
URODY).

CENA PAKIETU ZAWIERA: 

PAKIET BEZ ZABIEGÓW: 
7 noclegów, wyżywienie, korzystanie z basenu, sauny, 
jacuzzi, sali fitness, zabawa taneczna przy muzyce 
i  wieczór grillowy (odbywa się raz w turnusie), 
Internet, podatek VAT, ubezpieczenie.

PAKIET Z ZABIEGAMI:
jak wyżej plus badanie wstępne i dwa zabiegi dzien-
nie w dni robocze (elektroterapia, laseroterapia, 
magnetoterapia, krioterapia, lampa sollux, okłady  
borowinowe, 1 x masaż klasyczny częściowy na  tur-
nus w pakiecie).

ZNIŻKI I DOPŁATY:
•  dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania 

i wyżywienia – pobyt gratis,
•  dzieci od 3 do 10 lat – zniżka 25%,
•  pokój 1-os. dopłata 560 zł za turnus,
•  łóżeczko dla dziecka 25 zł/dzień.

TERMIN TYP POKOJU
BEZ ZABIEGÓW

(cena za os.) 
Z ZABIEGAMI  

(cena za os.)

10.06 – 17.06
17.06 – 24.06 
24.06 – 01.07

2 os. 1 810 2 055

3 os. 1 705 1 950

01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

2 os. 2 300 2 545

3 os. 2 195 2 440

26.08 – 02.09
2 os. 2 230 2 475

3 os. 2 125 2 370

Turnusy  
wrześniowe

2 os. 1 810 2 055

3 os. 1 705 1 950

Ośrodek „BAGIŃSCY SPA” położony jest w pięknym otoczeniu lasu świerkowego, w odległości 500 metrów od morza. 
Ośrodek zapewnia prawdziwy odpoczynek i ucieczkę od pędzącego świata. Szukający kontaktu z naturą i miejsca 
do  komfortowego wypoczynku, wykwalifikowanej obsługi oraz szerokiego wachlarza odnowy biologicznej, znajdą 
tu coś dla siebie. Ośrodek Wypoczynkowy typu hotelowego, dysponuje 60 pokojami na 3 kondygnacjach. 
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie, korzystanie ze 
sprzętu sportowego i grilla, wieczorek gril-
lowy z kiełbaską i kaszanką przy muzyce bie-
siadnej, podatek VAT, ubezpieczenie na tere-
nie ośrodka.

DODATKOWO PŁATNE: 
• koszty imprez fakultatywnych organizo-

wanych przez ośrodek w trakcie trwania 
turnusu, 

• rejsy po morzu, 
• opłata klimatyczna płatna w ośrodku - ok. 

3 zł za dobę.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego 

spania i wyżywienia – ryczałt 225 zł,
• osoby dodatkowe na wspólnym spaniu –

taniej o 220 zł,
• dopłata do pokoju 1- osobowego 225 zł.

Mrzeżyno
Bałtyk

Dom Wypoczynkowy „Bałtyk”
ul. Śliska 2
72-330 Mrzeżyno

BAŁTYK - MRZEŻYNO

DW „Bałtyk” zlokalizowany jest 100 m od morza na dużej zalesionej działce. Najbliższa stacja PKP znajduje się  
w Kołobrzegu, a przystanek PKS usytuowany jest 200 m od Ośrodka. Mrzeżyno słynie z szerokich piaszczystych plaż.

TERMIN TYP POKOJU
OSOBA 

DOROSŁA
DZIECKO DO LAT 8

(z dziecięcą porcją wyżywienia)

03.06 – 10.06
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 400 1 280
1 310 1 190

10.06 – 17.06
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 450 1 320
1 360 1 240

17.06 – 24.06
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 500 1 370
1 400 1 280

24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08

pokoje, domki premium 1 600 1 460

domki drewniane 1 500 1 370

05.08 – 12.08
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 500 1 370
1 400 1 280

12.08 – 19.08
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 450 1 320
1 360 1 240

19.08 – 26.08
pokoje, domki premium

domki drewniane
1 400 1 280
1 310 1 190

OŚRODEK 
Na terenie znajdują się dwa murowane  
pawilony z pokojami oraz domki campin-
gowe z łazienkami. Obiekt posiada dużą 
stołówkę, kawiarnię, pokój zabaw dla dzieci, 
plac zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki 
i koszykówki, siłownię, bazę zabiegową.

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os. z łazienkami, WC, 
balkonem oraz 2-, 3-, 4-, 5-os. domki cam-
pingowe z łazienkami i WC. Pokoje i domki 
wyposażone są w TV SAT, WiFi, radio, leżak, 
parawan, lodówkę, czajnik i ręczniki.

WYŻYWIENIE 
3 razy dziennie (FB) - śniadanie, obiad,  
kolacja. Pierwsze świadczenie - kolacja, 
ostatnie - śniadanie.

DOBA WCZASOWA  
Zakwaterowanie od godz. 17.00,
wykwaterowanie do godz. 10.00.

PARKING 
Ośrodek posiada własny, dozorowany  
parking dla Gości - płatny 20 zł/doba.

ZWIERZĘTA 
Psy (małe i średnie), koty - opłata 15 zł/
dziennie.
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie HB, bezpłatne korzystanie z basenu i jacuzzi 
w godzinach 11-17, drink powitalny, podatek VAT, ubezpieczenie; 
w przypadku wykupu turnusu z zabiegami cena zawiera dodatkowo: 
konsultację medyczną plus 2 zabiegi lecznicze dziennie (oprócz sobót, 
niedziel i świąt). 

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
•  dzieci do 2 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia – 

ryczałt 250 zł za turnus,
• dzieci do lat 7 – 1450 zł za turnus,
• dodatkowa osoba w pokoju 2-osobowym - 1650 zł za turnus,
• dodatkowa osoba w studio 2+1 bez balkonu (3 osoby w studio 

płacą cenę podstawową bez balkonu, dodatkową osobą jest osoba 
czwarta) – 1600 zł za turnus,

• dopłata do pokoju jednoosobowego 950 zł za turnus,
• dopłata do pokoju COMFORT 950 zł za pokój za turnus,
• dopłata do zabiegów 350 zł od osoby za turnus.

Kołobrzeg
SeaPark Wellness & Spa

SeaPark Wellness & Spa
ul. Norwida 1
78-100 Kołobrzeg

SEAPARK WELLNESS & SPA - KOŁOBRZEG

„SeaPark Wellness & Spa”, dawna „Poznanianka”  to kameralny hotel o niepowtarzalnej, rodzinnej atmosferze,  
położony w samym centrum uzdrowiska, zaledwie kilka kroków od piaszczystej plaży i kortów tenisowych, jedynie  
800 metrów od centrum miasta. SeaPark Hotel oferuje własną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne, regio-
nalne posiłki,  klimatyczną kawiarnię Pod Papugami, bar letni Grill & CoffeePark, basen i strefę SPA. Skorzystać można 
z wypożyczalni rowerów. 

TERMIN TYP POKOJU CENA bez zabiegów

11.06 – 18.06
2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 050
1 850

18.06 – 25.06
2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 150
1 900

25.06 – 02.07
02.07 – 09.07

2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 350
2 050

09.07 – 16.07
16.07 – 23.07
23.07 – 30.07
30.07 – 06.08
06.08 – 13.08
13.08 – 20.08

2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 450
2 150

20.08 – 27.08
27.08 – 03.09

2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 450
2 150

03.09 – 10.09 2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 350
2 050

10.09 – 17.09
17.09 – 24.09

2-os. z balkonem
2-os. bez balkonu

2 150
1 900

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2-os. z łazienkami STANDARD 
i  COMFORT oraz pokoje rodzinne (2+1 
typu studio). Wszystkie pokoje wyposażone 
są w TV-SAT, telefon, lodówkę, set kawowy.  

WYPOSAŻENIE
Obiekt wyposażony w basen z jacuzzi, trzy 
sauny, bazę SPA, gabinet kosmetyczny oraz 
nową bazę rehabilitacyjną.

WYŻYWIENIE
2 posiłki (śniadanie i obiadokolacja w formie 
bufetu), pierwsze świadczenie: obiadokola-
cja, ostatnie: śniadanie w dniu wyjazdu.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 15:00,  
wykwaterowanie do godz. 11:00.

PARKING 
Parking na miejscu, płatny 50 zł/doba,  
konieczna wcześniejsza rezerwacja.

DODATKOWE PŁATNE 
Opłata klimatyczna 5,40 zł/osobę/dobę,  
dodatkowe zabiegi lecznicze (okłady  
borowinowe, gimnastyka w basenie, kąpiel 
wirowa kończyn górnych i dolnych, kąpiel 
CO

2
 sucha, magnetoterapia, krioterapia, 

elektroterapia, laser, bioptron, tlenotera-
pia), masaże lecznicze, zabiegi kosmetyczne 
i SPA.

ZWIERZĘTA 
Obiekt akceptuje pobyt małych zwierząt, 
opłata 90 zł/doba – tylko w pokojach na 
parterze.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
W sezonie letnim organizowane są wyciecz-
ki statkiem w morze; coraz popularniejszy 
staje się Jarmark Solny - impreza handlowo-
rozrywkowa nawiązująca do dawnego Jar-
marku Mariackiego oraz festiwal „Interfolk” 
- Międzynarodowe Spotkania z Folklorem.
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CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie 
w  formie śniadań i obiadokolacji, 1 raz w pakiecie  
obiadokolacja w formie biesiady rybnej z rybą z kutra  
i  piwem przy muzyce mechanicznej, słodki poczęstunek, 
4 godzinny pobyt w Aquaparku, wstęp do Western Parku, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

CENA PAKIETU PROMOCYJNEGO ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie 
w  formie śniadań i obiadokolacji, 1 raz w pakiecie 
obiadokolacja biesiada rybna z rybą z kutra i piwem, 
3 godzinny pobyt w  Aquaparku, słodki poczęstunek, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
• apartament (opłata za pokój) cena wyższa o 200 zł  

za turnus,
• opłata uzdrowiskowa/klimatyczna - zgodnie z cennikiem 

określonym przez Radę Gminy,
• Patrz str. 18.

UWAGI: 
•  W segmentach do ceny zryczałtowanej obowiązkowa dopłata za całodzienne wyżywienie w cenie 270 zł za turnus od osoby dorosłej 

i 234 zł za dziecko w wieku od 4 do 10 lat.
•  W segmentach możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby na dostawce (wersalka w salonie). W pakiecie promocyjnym zniżka 

100 zł, w pakiecie standard dopłata 620 zł + wyżywienie,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – oferta w recepcji.

Ustronie 
Morskie
Korab

KORAB - USTRONIE MORSKIE

OW „Korab” jest położony w samym centrum miejscowości, w odległości 20 m od morza, w sąsiedztwie wydm, przy-
stani rybackiej, smażalni ryb oraz licznych restauracji. Nowoczesny kompleks wypoczynkowy oferujący prawie 200 
miejsc noclegowych w pokojach zlokalizowanych w budynkach hotelowych oraz dwupoziomowych segmentach.

PAKIET  
STANDARD
(6 noclegów)

TYP  
SEGMENTU

 RYCZAŁT  
(za segment bez 

wyżywienia)

 TYP  
POKOJU

 CENA  
(za osobę  

z wyżywieniem  
w pokoju)

03.07 – 09.07                
10.07 – 16.07                
17.07 – 23.07               
24.07 – 30.07                
31.07 – 06.08                 
07.08 – 13.08                
14.08 – 20.08

4-os. 4 500

2-, 3-,  
4-os. 1 750

5-os. 5 680

PAKIET  
PROMOCYJNY
(6 noclegów)

TYP  
SEGMENTU

 CENA  
(za osobę  

z wyżywieniem 
w segmencie)

 TYP 
POKOJU

 CENA  
(za osobę  

z wyżywieniem 
w pokoju)

21.08 – 27.08 4-, 5-os. 1 580 2-, 3-, 
4-os. 1 380

BUDYNEK RECEPCYJNY 
Na parterze znajduje się recepcja i jadalnia.
Pokoje 2-, 3-, 4-os. oraz apartamenty. 
Wszystkie zlokalizowane na piętrze. 
Każdy pokój z balkonem, TV, lodówką,  
radiem, czajnikiem oraz podstawową 
zastawą kawową. 

BUDYNEK HOTELOWY WOLNOSTOJĄCY: 
pokoje 2-, 3-os. oraz studia 4-os. Pokoje 
położone na 2 kondygnacjach. Każdy pokój 
posiada własny balkon lub taras, TV, lodów-
kę, radio, czajnik oraz podstawową zastawę 
kawową.

SEGMENTY DWUPOZIOMOWE: 
4-, 5-osobowe. Na parterze znajduje się sa-
lonik z wersalką, TV, radiem, łazienką, anek-
sem kuchennym wyposażonym w lodówkę, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik oraz podsta-
wowe naczynia kuchenne. Na piętrze dwie 
sypialnie, w tym jedna przechodnia bez 
drzwi z dwoma pojedynczymi łóżkami, sy-
pialnia zamykana posiada łoże małżeńskie.

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie (śniadania w formie bu-
fetu w godz. 8:00-10:00, obiadokolacje – 
serwowane w godz. 16:00-18:00). Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Przy ośrodku, wyłącznie dla Gości ośrodka, 
bezpłatny, niestrzeżony dla ok. 60 samo-
chodów.

ROZRYWKA I SPORT
Ośrodek posiada dwa nowoczesne tarta-
nowe boiska do gry w kosza i do gry w siat-
kówkę, stół do ping-ponga oraz plac zabaw 
dla dzieci z huśtawkami i zjeżdżalniami. Na 
terenie ośrodka alejki, ławeczki i altanka re-
kreacyjna. Goście wypoczywający w ośrod-
ku mają możliwość bezpłatnego wypoży-
czenia rowerów (ilość ograniczona).

OW „KORAB”  
ul. B. Chrobrego 15
78-111 Ustronie Morskie
tel./fax. (94) 351 56 46
kom. +48 518 249 523
korab@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:

Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie pobytów do 30.04.2023 r.
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CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie, wyżywienie HB, powitalna niespo-
dzianka, grill, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

DODATKOWO PŁATNE
• opłata uzdrowiskowa - zgodnie z cennikiem określo-

nym przez Radę Gminy,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – 

oferta w recepcji.

UWAGI:
•  apartament – (opłata za pokój) cena wyższa o 360 zł 

za turnus 6 noclegów i 540 zł za turnus 9 noclegów.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
patrz. str. 18.

Ustka
Radość

OW „Radość”
ul. Limanowskiego 10
76-270 Ustka 
tel. (59) 81 44 074, (59) 81 44 075 
kom. +48 518 249 533
radosc1@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:

RADOŚĆ - USTKA

Ośrodek „Radość” położony jest przy spacerowej Promenadzie Nadmorskiej, w odległości 50 m od piaszczystej plaży. 
Jest najwyżej wysuniętym ośrodkiem w Ustce. Usytuowany jest 800 m od stacji PKP, 700 m od stacji PKS. 

TERMIN  
(6 noclegów)

TYP POKOJU CENA ZA OSOBĘ

02.07 – 08.07
09.07 – 15.07
16.07 – 22.07
23.07 – 29.07
30.07 – 05.08
06.08 – 12.08
13.08 – 19.08
20.08 – 26.08

Pokój z łazienką  
i balkonem

parter, 1 i 2 piętro 
pokoje od nr 2 

do nr 228

1 890

TERMIN  
(9 noclegów)

TYP POKOJU CENA ZA OSOBĘ

03.07 – 12.07 
13.07 – 22.07
23.07 – 01.08
02.08 – 11.08
12.08 – 21.08

Pokój z łazienką  
i balkonem

3 piętro
pokoje od nr 300 

do nr 327

2 580

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem  
sanitarnym. 
Apartamenty 2 osobowe składające się 
z  dwóch pomieszczeń (w sypialni łoże  
małżeńskie, w  pokoju dziennym sofa). 
Większość pokoi posiada balkon. Wszystkie 
pokoje na wyposażeniu posiadają TV, radio, 
ręczniki, parawany i leżaki. Na korytarzu 
znajduje się dystrybutor z gorącą i zimną 
wodą oraz czajnik. 

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie. Śniadanie w formie  
bufetu w godz. 8:00-10:00, a obiadokolacja 
serwowana w godz. 16:00-18:00. Pobyt 
zaczyna się obiadokolacją, a kończy śnia-
daniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Ogrodzony, niestrzeżony oraz monitorowa-
ny, płatny 15 zł za dobę.

ROZRYWKA I SPORT
Na terenie ośrodka znajduje się miejsce 
do  grillowania oraz stół do ping-ponga. 
Dzieci zapraszamy do sali zabaw oraz 
na  plac zabaw. 

Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie 
pobytów do 30.04.2023 r.
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Ustka

MED&SPA

Radość

MED & SPA - USTKA

W naszym Ośrodku Wypoczynkowym „Radość” w Ustce dostępna jest strefa MED & SPA, w której można  
skorzystać z pakietów medycznych oraz oferty SPA. Terapeutyczna moc dotyku w połączeniu z naturalnymi kosmety-
kami Organique sprawi, że skóra zostanie odżywiona i nabierze zdrowego blasku.

PAKIET MED ZAKRES PAKIETU
CENA ZA OS./PA-

KIET

3 SESJE

3 x sesja w komorze hiperbarycznej 
1 x kąpiel perełkowa
1 x lampa Bioptron
1 x okłady borowinowe 

360

5 SESJI

5 x sesja w komorze hiperbarycznej 
1 x kąpiel perełkowa
1 x lampa Bioptron
1 x okłady borowinowe 

480

10 SESJI

10 x sesja w komorze hiperbarycznej 
2 x kąpiel perełkowa
1 x lampa Bioptron
1 x okłady borowinowe 

960

Z
A

B
IE
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ZABIEGI POZA PAKIETEM CENA ZA OS.

Sesja w komorze hiperbarycznej 120

Kąpiel perełkowa 40

Okłady borowinowe 35

Lampa Bioptron 30

Z
A

B
IE

G
I S

PA

MASAŻE SPA RODZAJ MASAŻU CENA ZA OS.

RYTUAŁY  
AROMATYCZNEGO 
ODPRĘŻĘNIA

Czarna orchidea 150

Pomarańcza i chili 150

Morski detoks 150

KLASYCZNY
Masaż całego ciała 120

Masaż częściowy 80

OFERTA MED 
TERAPIA TLENOWA W KOMORZE 
HIPERBARYCZNEJ 
W komorze hiperbarycznej ENPOL OXY-
LIFE C 3-4-os., PREMIUM 1,4 ATA, która 
zwiększa ilość tlenu w organizmie, regene-
ruje, usprawnia tkanki i zwiększa energię 
do życia. 

OKŁADY BOROWINOWE
Rozszerzają naczynia krwionośne popra-
wiając krwioobieg w organizmie. Poprzez 
rozgrzanie i rozluźnienie mięśni i stawów, 
odczuwalnie zmniejszają uczucie bólu.

ZABIEGI LAMPĄ BIOPTRON 
Pozwalają na zapewnienie dziennej dawki 
promieni słonecznych i pobudzają procesy 
regeneracyjne organizmu. Lampa Bioptron 
aktywizuje układ odpornościowy, przyspie-
sza metabolizm, działa przeciwzapalnie 
i przeciwbólowo.

KĄPIELE PEREŁKOWE
Polecane przy zaburzeniach układu ner-
wowego, schorzeniach układu krążenia czy 
bezsenności. Zapewniają odprężenie, relaks,  
regenerację organizmu i wzrost sił witalnych.

OFERTA SPA
MASAŻE KLASYCZNE
Przynoszą ulgę zmęczonym mięśniom  
i relaksują.

RYTUAŁY AROMATYCZNEGO ODPRĘŻENIA
Bazują na antystresowym masażu całego 
ciała, poprzedzonym peelingiem solnym 
i dodatkowo pobudzają zmysły. 

UWAGI:
1.  Rytuały aromatycznego odprężenia 

trwają 70 min.
2.  Masaż całego ciała: 50 min.
3.  Masaż częściowy: 25 min.

Warunkiem skorzystania z poszczególnych zabiegów jest wypełniony i potwierdzony formularz zdrowotny dotyczący przeciwwska-
zań zdrowotnych oraz wyrażone zgody przez przystąpieniem do zabiegu.

UWAGI:
1.  Sesja w komorze hipebarycznej trwa 

50 min.
2.  Kąpiel perełkowa: 20 min.
3.  Zabiegi lampą Bioptron: od 4-10 min. 

w zależności od schorzenia.
4.  Okłady borowinowe: 20 min.
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CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie HB, grill, biesiada rybna, parking, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE
• opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym 

przez Radę Gminy,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – 

oferta w recepcji.

UWAGI:
•  na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz. str. 18.

Mielno
Słoneczny Brzeg

OW „Słoneczny Brzeg”
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. (94) 318 95 17 
kom. +48 600 065 628
slonecznybrzeg@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:

SŁONECZNY BRZEG - MIELNO

Ośrodek „Słoneczny Brzeg” zlokalizowany jest przy ulicy wiodącej wprost na plażę, zaledwie 120 m od morza oraz  
150 m od Jeziora Jamno. Dysponuje ok. 250 miejscami noclegowymi w 5 budynkach 1 lub 2 piętrowych (bez win-
dy). Położony jest na terenach trawiastych pośród drzew i łagodnych pagórków. Całość jest ogrodzona i dozorowana. 
W odrębnym budynku znajduje się recepcja, kawiarnia oraz stołówka. Ośrodek jest sezonowy.  

TERMIN
(6 noclegów)

TYP POKOJU CENA ZA OSOBĘ

02.07 – 08.07
09.07 – 15.07
16.07 – 22.07
23.07 – 29.07
30.07 – 05.08
06.08 – 12.08
13.08 – 19.08
20.08 – 26.08

Pokój z łazienką  
bud. A, B, C, D, E 1 600

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje: 2-, 3-, 4 -, 5-os. w 5 budynkach  
(A, B, C, D, E) – wszystkie z łazienkami, TV 
oraz czajnikiem. W budynku A, C i E zlo-
kalizowane są pokoje typu studio 3-, 4–os. 
Większość pokoi posiada balkony. W bu-
dynku  A i B wszystkie pokoje posiadają 
lodówki.

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie (śniadania w formie  
bufetu w godz. 8:00-10:00, obiadokolacje 
– serwowane w godz. 16:00-18:00). Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Przy ośrodku, wyłącznie dla Gości ośrodka, 
bezpłatny oraz niestrzeżony.

ROZRYWKA I SPORT
Ośrodek posiada plac zabaw dla dzieci, stół 
do ping-ponga, kawiarenkę oraz dużą wiatę 
grillową, udostępnianą również dla Gości 
ośrodka. W odległości 100 m od ośrodka 
znajduje się Centrum Kultury, w którym 
w  okresie letnim prowadzone są ogólno-
dostępne imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

Ceny pakietów letnich gwarantowane są przy zakupie pobytów do 30.04.2023 r.
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Rowy
Bryza

OW Bryza
ul. Bałtycka 8
76-212 Rowy

BRYZA - ROWY

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2-os. z możliwością dokupienia  
dostawek (2 wersalki w każdym pokoju) 
z  balkonami i pełnym węzłem sanitarnym, 
telewizorem, lodówką, parawanami plażo-
wymi, czajnikiem i WIFI. 

WYŻYWIENIE 
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) 
Pierwsze świadczenie w dniu przyjazdu 
obiad, a ostatnie śniadanie. 

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 14.00,  
wykwaterowanie do godz. 10.00.

PARKING
Płatny 10 zł za dobę za samochód.

ZWIERZĘTA 
Ośrodek nie wyraża zgody na przyjazd  
ze zwierzętami!

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Piesze wycieczki (po Słowińskim Parku 
Narodowym, nad morzem, po pobliskich 
lasach). Szlaki rowerowe: Trasa Zwinię-
tych Torów, Szlak Trzech Jezior (J. Gardno,  
J. Dołgie Małe, J. Dołgie Duże). Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Przy-
rodnicze w Smołdzinie. Góra Rowokół 
z wieżą widokową. Słowiński Park Narodo-
wy, ruchome wydmy i latarnia w Czołpinie. 
Rowy - port rybacki, rejsy kutrami, pro-
menada. Ustka, Słupsk, Dolina Charlotty. 
Spływy kajakowe Łupawą i Słupią. J.Gardno 
- wędkarstwo, windserfing.

TERMIN
1 i 2 OSOBA W POKOJU 3 i 4 OSOBA W POKOJU

pełne  
wyżywienie

½ wyżywienia
pełne  

wyżywienie
½ wyżywienia

10.06 – 17.06
17.06 – 24.06
24.06 – 01.07

1 075 995 880 820

01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08

1 370 1 290 1 115 1 035

19.08 – 26.08 1 075 995 880 820

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, WIFI, telewizję kablową w każdym 
pokoju, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, 
kolacja), lodówka z zamrażarką i czajnik bezprzewo-
dowy w każdym pokoju, sprzęt sportowy, trawiaste 
boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz boisko do mini-
koszykówki, namiot – świetlica przeznaczony do gier 
i zabaw, ognisko z pieczonymi kiełbaskami w każdym 
turnusie.

DODATKOWO PŁATNE: 
• opłata klimatyczna ok. 2 zł od osoby za dobę.

ZNIŻKA: 
•  dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania 

i wyżywienia - ryczałt 350 zł,
• ½ wyżywienia dostępna dla dzieci do 10 lat.

OW „BRYZA” położony jest na ogrodzonym terenie o powierzchni 2,5 ha, w odległości 500 m od morza (dojście 
pięknym lasem sosnowym). Ośrodek składa się z dwóch pawilonów, każdy z 32 pokojami. Wczasowicze mają możliwość 
wypożyczenia rowerów i dodatkowego sprzętu turystycznego. Dodatkowo Ośrodek posiada trawiaste boisko do piłki 
nożnej i siatkówki, boisko do minikoszykówki. Wszystko to umiejscowione jest wśród zieleni i drzew.
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie, podatek VAT, ubezpieczenie.

DODATKOWO PŁATNE: 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych - 
oferta w recepcji, opłata klimatyczna płatna w ośrodku 
w wysokości ok. 3 zł za osobę dziennie.

UWAGI: 
•  dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania  

i wyżywienia - ryczałt 220 zł,
•  dzieci do 7 lat z ½ wyżywienia i osobnym miejscem 

do spania – zniżka 146 zł.

Władysławowo
Willa Daria

Willa Daria
ul. Brzozowa 17
84-120 Władysławowo

WILLA DARIA - WŁADYSŁAWOWO

„Willa Daria” położona jest 50 m od morza. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, ogród wypoczynkowy oraz miejsce i sprzęt 
do grillowania. Stacja PKP - 10 min. od ośrodka, przystanek PKS - 10 min od ośrodka. 20 m od ośrodka duży plac zabaw dla dzieci. 

TERMIN TYP POKOJU OSOBA DOROSŁA

03.06 – 10.06
10.06 – 17.06
17.06 – 24.06
24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

2-, 3-, 4-os. 1 500

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 2-, 3-, 4-os. z pełnym węzłem  
sanitarnym, pokoje 2- i 4-os. z balkona-
mi, pokoje 3-os. bez balkonów z wyjściem 
bezpośrednio na podwórze i placyk zabaw. 
Każdy pokój wyposażony jest w  TV, para-
wan i koc plażowy, czajnik i serwis kawowy. 
Żelazko i deska do prasowania ogólnodo-
stępne.

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie (HB) - śniadanie, obiadoko-
lacja. Pierwsze świadczenie – obiadokola-
cja, ostatnie - śniadanie.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING
Dla zmotoryzowanych darmowe miejsce 
postojowe na terenie posesji - niestrzeżone.

ZWIERZĘTA 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt domowych.
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TERMIN TYP POKOJU OSOBA DOROSŁA

03.06 – 10.06
10.06 – 17.06
17.06 – 24.06
24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

2-, 3-, 4-os. 1 500

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie, podatek VAT, ubezpieczenie.

DODATKOWO PŁATNE: 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych - 
oferta w recepcji, opłata klimatyczna płatna w ośrodku 
w wysokości ok. 3 zł za osobę dziennie.

UWAGI: 
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania  

i wyżywienia - ryczałt 220 zł,
•  dzieci do 7 lat z ½ wyżywienia i osobnym miejscem 

do spania – zniżka 146 zł.

Władysławowo
Pensjonat Dalia

Pensjonat DALIA
ul. Żeromskiego 21
84-120 Władysławowo 
Chłapowo

PENSJONAT DALIA - WŁADYSŁAWOWO

Pensjonat „Dalia” usytuowany jest w sąsiedztwie plaży (ok. 100 metrów do zejścia klifowego, 500 metrów do zejścia 
płaskiego), na ogrodzonym terenie. Ośrodek dysponuje windą.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Na terenie ośrodka znajdują się miejsca do 
gry i zabaw dzieci, miejsce na grill i ognisko. 
Część mieszkalna, stołówka oraz świetlica 
znajdują się w tym samym budynku. 

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 2- i 3-os., a także 4-os. typu 
studio (w jednej sypialni łoże małżeńskie, 
w  drugiej sypialni 2 łóżka pojedyncze). 
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, 
TV, parawan i koc plażowy, czajnik i serwis 
kawowy. Żelazko i deska do prasowania 
ogólnodostępne.

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie (HB) - śniadanie, obiadoko-
lacja. Pierwsze świadczenie – obiadokola-
cja, ostatnie - śniadanie.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING
Dla wszystkich zmotoryzowanych na tere-
nie posesji znajduje się darmowy parking 
niestrzeżony, monitorowany z  zamykaną 
na noc bramą wjazdową.

ZWIERZĘTA 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt domowych.
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CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (od obiadokolacji do śniadania), 
wieczór grillowy z kiełbaskami i grzańcem, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT.

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz. str. 18.

Jastarnia
Półwysep

OW „Półwysep”
ul. Mickiewicza 162
84-140 Jastarnia
tel./fax (58) 675 22 70
kom +48 600 065 629
polwysep@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:

PÓŁWYSEP - JASTARNIA

Ośrodek „Półwysep” położony jest ok. 150 m od plaży i morza oraz 300 m od ciepłej i płytkiej Zatoki Puckiej, oddalony 
o ok. 1 km od centrum miasta. W pobliżu ośrodka znajduje się przystanek PKP Jastarnia Wczasy, skąd można udać się 
m.in. na wycieczkę do Trójmiasta (ok. 60-80 km) oraz do Helu (ok. 15 km).

TERMIN 
(9 noclegów)

TYP DOMKU
CENA ZA  

1 i 2 OSOBĘ
CENA ZA  

3 i 4 OSOBĘ

25.06 – 04.07 
05.07 – 14.07
15.07 – 24.07
25.07 – 03.08
04.08 – 13.08
14.08 – 23.08

Drewniany  
nr 61-90 2 245 1 670

TERMIN
(6 noclegów)

TYP DOMKU
CENA ZA  

1 i 2 OSOBĘ
CENA ZA  

3 i 4 OSOBĘ

24.06 – 30.06
01.07 – 07.07
08.07 – 14.07
15.07 – 21.07
22.07 – 28.07
29.07 – 04.08
05.08 – 11.08
12.08 – 18.08
19.08 – 25.08

Murowany  
nr 3-24 1 950 1 380

Drewniany  
nr 31-60 1 810 1 250

ZAKWATEROWANIE 
Obiekt składa się z 24 domków murowa-
nych parterowych (3-, 4-os.) oraz 66  dom-
ków drewnianych piętrowych 4-os., usytu-
owanych na rozległym terenie. Na terenie 
ośrodka znajduje się jadalnia.

DOMKI
Domki wyposażone są w łazienkę z pryszni-
cem, WC, TV, czajnik elektryczny, lodówkę, 
2 leżaki, parawan. 

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie (śniadania w  formie  
bufetu w godz. 8:00-10:00, obiadokolacje 
– serwowane w godz. 16:00 18:00). Forma 
podawania śniadań może ulec modyfika-
cji. Pierwsze świadczenie – obiadokolacja 
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świad-
czenie – śniadanie w dniu zakończenia  
turnusu.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 17:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem 
określonym przez Radę Gminy.

PARKING 
Dla Gości na terenie ośrodka, ogrodzony, 
niestrzeżony oraz bezpłatny.

ROZRYWKA I SPORT
Na terenie ośrodka znajduje się boisko 
do  siatkówki, plac zabaw dla dzieci, stoły 
do ping-ponga, cymbergaj, piłkarzyki, a tak-
że altany grillowe. Ośrodek dysponuje wy-
pożyczalnią sprzętu sportowego i rowerów. 
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Serwy
Albatros

SERWY K/ AUGUSTOWA   
Hotel Albatros & Spa
16-326 Płaska, Serwy 18

ALBATROS - SERWY

DO DYSPOZYCJI GOŚCI HOTELU
Restauracja z daniami a la carte oraz 
śniadania hotelowe i posiłki dla Gości 
korzystających z pakietów w wersji HB, 
lobby bar oraz klub muzyczny, letni bar  
pod parasolami nad jeziorem, NOWOŚĆ 
pomost widokowy z bezpłatnymi leżakami 
do opalania, miejsce do kąpieli z pomostami, 
wiaty grillowe umożliwiające organizację 
imprez plenerowych z grillem, ogrodzony 
plac zabaw dla małych dzieci nad jeziorem, 
boiska do siatkówki plażowej, koszykówki 
i badmintona, wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery 
wodne, wypożyczalnia rowerów turystycz-
nych, hotelowe SPA, w którym znajdują się:  
2 sauny fińskie (sucha i mokra), sauna na 
podczerwień (INFRARED), 2 sauny parowe,  
3 wanny jacuzzi, słoneczne łąki, prysznic 
wrażeń, ścieżka Kneippa, kapsuła zabiegowa  
Neo Qi Energy. Ponadto w skład kompleksu 
wchodzi duża grota solna oraz sala trenin-
gowa: bieżnie i rowery treningowe, drabinki 
i atlas siłowy.

POKOJE 
Hotel dysponuje łącznie 96 pokojami.

POKOJE KOMFORT
2-os. pokoje w skrzydle B, wyposażone 
w eleganckie meble hotelowe - 2 łóżka 
z  szafkami nocnymi, szafę, biurko, bagaż-
nik i telewizor, posiadają łazienki z kabiną 
prysznicową i suszarką do włosów. Część 
pokoi wyposażona jest w rozkładane  
kanapy i może być wykorzystana jako  
pokój 3-os. Każdy z pokoi dysponuje tara-
sem lub balkonem.

APARTAMENTY 
2-os., na III p. skrzydła B, składają się z sy-
pialni oraz saloniku – w części pokoi sypial-
nia oddzielona jest drzwiami, w pozostałych 
stanowi wspólną przestrzeń. Posiadają duże 
łazienki z kabiną prysznicową i suszarką do 
włosów. Każdy z apartamentów dysponuje 
tarasem. Duża powierzchnia mieszkalna  
zapewnia znakomite warunki wypoczynku 
dla rodzin oraz Gości ceniących komforto-
we warunki pobytu.

WYŻYWIENIE 
HB (śniadania i obiadokolacje), śniadanie 
w formie bufetu, serwowane w godz. 8.00 
– 10.00, obiadokolacja serwowana jest 
w godz. 17.00 – 19.00, w jej skład wchodzi: 
zupa, danie główne i deser.

ZWIERZĘTA 
Opłata za psa (lub inne zwierzę)  
w pokoju hotelowym – 35 zł/doba.

DOBA HOTELOWA: 
Zakwaterowanie od godz. 16.00,  
wykwaterowanie do godz. 12.00.

PARKING
Płatny: opłata wg aktualnego cennika  
(ok. 99 zł za tydzień).

TERMIN TYP POKOJU CENA ZA OS.

24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08
26.08 – 02.09

Pokój Komfort 1 799

Apartament  
III piętro 2 149

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, 6 obiadokolacji w restauracji oraz 1 kolacja plenerowa 
w  wiacie przy ognisku, pobyt w SPA 3 x 1,5 h (nie dotyczy zabiegów: 
masaże, kąpiele solankowe i kapsuła Neo Qi Energy).

DODATKOWO PŁATNE:
opłata miejscowa wg. aktualnych stawek Urzędu Gminy Płaska (2 zł/os./
doba), korzystanie z części atrakcji Spa tj: masaże, kąpiele solankowe, 
i kapsuła Neo Qi Energy, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerowego. 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• dzieci do 4 lat bezpłatnie – bez wyżywienia i oddzielnego miejsca 

do spania (przy 2 osobach dorosłych),
•  dzieci do lat 12 z 2 dorosłymi – 699 zł (w cenie 1/2 porcji wyżywienia),
•  pokój 1 os. – dopłata 700 zł w pokojach typu Komfort,
•  dostawka trzecia osoba pow. 12 lat w pokoju – 1299 zł. 

„Hotel Albatros & Spa” położony jest na 4 h., częściowo zalesionym terenie z bezpośrednim dostępem do jeziora 
Serwy. Czyste i malownicze jezioro pozwala na korzystanie z plaży i kąpieliska oraz łodzi, kajaków i rowerów wodnych. 
Wędkarzom zapewnia bardzo dobre warunki do łowienia ryb z 2 pomostów oraz możliwość wypożyczenia łodzi 
(obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej i wykupienie zezwolenia na połów od dzierżawcy jeziora). Bezpośrednią 
okolicę hotelu stanowi Puszcza Augustowska – największy zwarty kompleks leśny w Europie. Jest to idealne miejsce 
dla miłośników turystyki aktywnej, grzybiarzy i wszystkich zainteresowanych kontaktem z dziewiczą przyrodą. 
Okolice hotelu to znakomite miejsce do turystyki rowerowej. Przez Puszczę Augustowską i Wigierski Park Narodowy 
prowadzi wiele tras rowerowych. Bezpośrednio przy hotelu przebiega międzynarodowy szlak Euro Velo R-11 
prowadzący z Aten w Grecji do Przylądka Północnego w Norwegii. 
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie (3 x dziennie), podatek 
VAT, parking, Internet bezprzewodowy.

DODATKOWO PŁATNE: 
• opłata klimatyczna ok. 2 zł/os/doba.

ZNIŻKI: 
• dzieci do 3 lat nie korzystające z osobnego 

spania i wyżywienia - bezpłatnie,
• dzieci do lat 10 – zniżka 165 zł.

Charzykowy
Rejs

„REJS” Charzykowy
ul. Długa 89
89-606 Charzykowy

REJS - CHARZYKOWY

Charzykowy to miejscowość wypoczynkowa nad Jeziorem Charzykowskim (Łukomie), położona w południowo- 
zachodniej części województwa pomorskiego. Jej popularność związana jest z rozwojem żeglarstwa. W 1919 roku 
powstało tu pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Żeglarskie. Pobliskie Jezioro Charzykowskie jest drugim pod 
względem wielkości, po jeziorze Wdzydze, zbiornikiem wodnym w Borach Tucholskich. Obecnie Charzykowy to duży 
ośrodek wczasowo-turystyczny. Latem odbywają się tutaj liczne koncerty muzyczne, m.in. festiwal folklorystyczny 
oraz festiwal piosenki żeglarskiej Shanties.

TERMIN
CENA ZA DOMEK 
(przy zakw. 4-os.)

CENA ZA DOMEK 
(przy zakw. 3-os.)

CENA ZA DOMEK 
(przy zakw. 2-os.)

03.06 – 10.06
10.06 – 17.06 4 060 3 620 3 130

17.06 – 24.06 4 160 3 720 3 230
24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08

4 410 3920 3 430

19.08 – 26.08 4 160 3 720 3 230

POŁOŻENIE 
Ośrodek oddalony 6 km od Chojnic, poło-
żony jest bezpośrednio nad jeziorem Cha-
rzykowskim, przez które przepływa jedna 
z najbardziej malowniczych rzek w Europie, 
rzeka Brda. Na terenie ośrodka znajduje 
się restauracja, tawerna, grill, Beach Bar, 
przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego  
i pomostem oraz szkoła windsurfingu.

OW „REJS” oferuje 60 miejsc w domkach  
4 osobowych. 

DOMKI PARTEROWE
Pokój dzienny z TV, sypialnia, aneks kuchen-
ny (lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka 
mikrofalowa) i łazienka.

DOMKI PIĘTROWE
Parter: łazienka, duży pokój z TV i aneksem 
kuchennym (lodówka, czajnik elektrycz-
ny, kuchenka mikrofalowa), piętro: duża  
sypialnia. Przy domkach jest miejsce  
na poranną kawę oraz na grilla.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadanie, obiad, kolacja. Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, a kończy śniada-
niem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16.00,
wykwaterowanie do godz. 11.00.

PARKING 
Dla Gości bezpłatny.

ZWIERZĘTA 
10 zł/doba.
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CENA ZAWIERA:
6 lub 13 noclegów, wyżywienie, konsultację lekarską, opiekę  
medyczną, badanie EKG na zlecenie lekarza, 20 lub 40 zabiegów 
w trakcie pobytu według wskazań lekarza (oprócz niedziel i świąt).

DODATKOWO PŁATNE: 
• opłata klimatyczna płatna 4,50 zł za dobę.

ZNIŻKI: 
• dzieci do 3 lat nie korzystające z osobnego spania i wyżywienia 

- bezpłatnie, 
• dzieci w wieku 4-10 lat zniżka 50% od ceny podstawowej.

Ciechocinek
Lila Medical SPA 

Lila Medical SPA 
ul. Marii Konopnickiej 37
87-720 Ciechocinek

LILA MEDICAL SPA - CIECHOCINEK

LILA MEDICAL SPA to kameralny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczący się w cichej i zielonej części 
Ciechocinka. Eleganckie wnętrza, dyskretna obsługa i domowa atmosfera sprawiają, że wszyscy się tu doskonale czują. 
Do dyspozycji gości na terenie obiektu jest w pełni wyposażona baza rehabilitacyjno-zabiegowa wraz z gabinetami 
odnowy biologicznej o łącznej powierzchni ponad 300 m wraz z kompleksem saun, jacuzzi, sali fitness. Obiekt posiada 
2 sale konferencyjne w pełni wyposażone, restaurację, kawiarnie, biblioteczkę. 

TERMIN TYP POKOI
CENA  
(7 dni)

CENA  
(14 dni)

01.05 – 30.09
Pokój Lux 2-os. 2 199 4 764

Pokój Lux 1 os. 2 699 5 847

ZAKWATEROWANIE
Pokoje typu Lux (47 pokoi 1 i 2 osobowych 
z lodówkami). Wszystkie pokoje są z pełnym 
węzłem sanitarnym, wyposażone w telewi-
zor, telefon, suszarkę do włosów, lodówkę, 
dostęp do sieci Wi-Fi.

WYŻYWIENIE
(FB) 3 posiłki dziennie: śniadanie i kola-
cja w  formie bufetu szwedzkiego, obiady  
serwowane. Pobyt zaczyna się kolacją 
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie od godz. 16.00,
wykwaterowanie do godz. 13.00.

PARKING
Parking niestrzeżony, płatny 15 zł za dobę. 
Ilość miejsc ograniczona.

ZWIERZĘTA 
Przyjmowane są po uprzednim uzgodnieniu, 
opłata 25 zł za dobę. 

ATRAKCJE 
Warzelnia Soli - stanowiąca wraz z tęż-
niami wyjątkowy na skalę światową zespół 
zabytkowych obiektów zdrojowych. Sól 
spożywcza oraz jej pochodne wytwarzane 
są tu od ponad 170 lat.
Fontanna na Parterach Hellwiga - jedna 
z najpopularniejszych atrakcji Ciechocinka. 
Dysze wodotrysku wyrzucają wodę według 
zmiennego programu, sterowanego kom-
puterowo. Wieczorami taniec wody uroz-
maicony jest pokazem świateł.
Tężnie - unikatowa i największa w Europie 
konstrukcja do odparowywania wody z so-
lanki. Jej podstawę stanowi około 7 tysięcy 
wbitych w ziemię dębowych pali, na których 
umieszczono świerkowo-sosnową kon-
strukcję wypełnioną tarniną, po której spły-
wa solanka. Wokół tężni tworzy się bogaty 
w jod mikroklimat.

UWAGI: 
oferta nie dotyczy terminów świątecznych, przydział numerów 
pokoi odbywać się będzie podczas meldowania. 
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CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie i wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja), 
rowery, kijki nordic walking, bilard, stół do tenisa stołowego, 
sala i  plac zabaw dla dzieci bez limitu, parking, podatek VAT, 
ubezpieczenie NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
•  opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem określonym przez Radę 

Gminy.

UWAGI:
W terminach turnusów wczasowych w obiekcie mogą przebywać 
zorganizowane grupy dzieci i młodzieży oraz grupy biznesowe.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
patrz str. 18.

Spała
Zacisze

ZACISZE - SPAŁA

Ośrodek „Zacisze” położony jest w malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, w Spale. Atutem 
jest bardzo dobre usytuowanie komunikacyjne: 120 km od Warszawy, 60 km od Łodzi, 80 km od Radomia,120 km 
od  Częstochowy, 9 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica wraz ze swym  
dopływem rzeczką Gać i tamami bobrów. Teren wokół Ośrodka otoczony jest lasami ze ścieżkami zdrowia, a także 
licznymi trasami rowerowymi. 

TERMIN 
24.06 – 27.08

Pakiet 
2 doby standard

Pakiet
7 dób standard

Typ pokoju osoba dorosła osoba dorosła

2-, 3-, 
4-osobowy 330 970

1-osobowy 350 1 060

Apartament 440 1 320

ZAKWATEROWANIE 
Obiekt dysponuje 171 miejscami nocle-
gowymi w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-os. oraz 
dwuosobowych apartamentach. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w pełny węzeł sa-
nitarny, lodówkę i telewizor. Część pokoi 
dostosowana jest dla osób na wózkach in-
walidzkich, są również podjazdy na holach 
budynku wraz z dostępem do sal szkolenio-
wych i stołówki.

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bu-
fetu w godz. 8:00-10:00, obiadokolacja 
serwowana w godz. 16:00-18:00. Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Na terenie ogrodzonego ośrodka, wyłącz-
nie dla Gości, bezpłatny oraz niestrzeżony. 

ROZRYWKA I SPORT:
Pobyt można sobie uprzyjemnić grając 
w  bilard, piłkarzyki, tenis stołowy lub ko-
rzystając z wypożyczalni rowerów. Dla naj-
młodszych przygotowany jest kącik zabaw 
z mini zjeżdżalnią i basenem z piłeczkami. 
Na terenie obiektu znajduje się zadaszo-
ny kompleks ogniskowy składający się z 7 
altan, przygotowany specjalnie do imprez 
w plenerze. Z myślą o najmłodszych klien-
tach wśród zieleni znajduje się plac zabaw 
z huśtawkami, zjeżdżalnią i dużą piaskow-
nicą. Cały teren Ośrodka jest ogrodzony. 
W całym obiekcie jest bezpłatny dostęp  
do Internetu WiFi.

OKS  „Zacisze”
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Spała
tel. (44) 724 23 56,  (44) 710 14 15
kom. +48 600 065 562
spala@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:
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CENA ZAWIERA:
6 noclegów, wyżywienie HB (śniadanie 
bufet szwedzki i obiadokolacja z deserem 
serwowana do stolika), sauna, tenis 
stołowy, monitorowany parking bezpłatny, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE: 
•  opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem 

określonym przez Radę Gminy,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakul-

tatywnych – oferta w recepcji.

UWAGI:
•  na terenie ośrodka mogą przebywać grupy 

kolonijne.

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 18.

Karpacz
Stokrotka

STOKROTKA - KARPACZ

OW „Stokrotka” znajduje się w Karpaczu Górnym na wysokości 810 m n.p.m. tuż obok Przełęczy pod Czołem.  
To właśnie ta niezwykła lokalizacja czyni nasz obiekt doskonałym punktem widokowym na przepiękną panoramę gór 
z majestatyczną Śnieżką (1602 m) na czele. Atutem kompleksu jest nieduża odległość od centrum Karpacza (7 km), 
do którego można bez problemu dotrzeć wsiadając w autobus na przystanku PKS znajdującym się tuż przy ośrodku. 

TERMIN 
(6 noclegów) 

TYP POKOJU  CENA ZA OSOBĘ

24.06 – 30.06

Pokój z łazienką 795

Pokój o podwyższonym  
standardzie 910

01.07 – 07.07
08.07 – 14.07
15.07 – 21.07
22.07 – 28.07
29.07 – 04.08
05.08 – 11.08
12.08 – 18.08
19.08 – 25.08

Pokój z łazienką 930

Pokój o podwyższonym  
standardzie 1 010

26.08 – 01.09

Pokój z łazienką 795

Pokój o podwyższonym  
standardzie 910

OBIEKT
OW „Stokrotka” posiada 112 miejsc 
noclegowych w czterech budynkach:  
Stokrotka, Rusałka, Kaprys, Jodełka, w któ-
rych znajdują się pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os., 
pokoje typu studio oraz pokoje o podwyż-
szonym standardzie. W głównym budynku 
„Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, 
2  jadalnie obok siebie, sauna, kącik zabaw 
dla dzieci, stół do tenisa stołowego oraz 
sejf. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce  
na ognisko lub grill. W ośrodku klimatyzo-
wana sala konferencyjna dla 120 osób oraz 
mała sala dla 20 osób.

ZAKWATEROWANIE 
Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny 
węzeł sanitarny, TV i lodówkę. Pokoje typu 
studio składają się z dwóch pomieszczeń. 
Pokoje o podwyższonym standardzie skła-
dają się z sypialni (z łożem małżeńskim) 
oraz pokoju dziennego (z rozkładaną sofą). 
Część pokoi posiada taras z widokiem na 
pasmo górskie Karkonoszy.

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie: śniadanie bufet szwedzki 
w godz. 8:30 – 10:00, obiadokolacja z dese-
rem serwowana do stolika w godz. 16:30 – 
18:00. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją 
i kończy śniadaniem. Polecamy domową 
kuchnię, smaczną i urozmaiconą.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Bezpłatny, monitorowany.

OW „Stokrotka”   
ul. Karkonoska 55
58-550 Karpacz
tel:  (75) 761 94 15
kom. +48 518 249 343
kom. +48 600 065 529
stokrotka@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów ze śniadaniem, ubezpieczenie 
NNW, podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE: 
•  opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem 

określonym przez Radę Gminy.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
patrz str. 18.

Karpacz
Halny

HALNY - KARPACZ

Ośrodek „Halny”  usytuowany jest u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki (1602 m n.p.m.) z doskonałymi  
widokami na pasmo Karkonoszy, panoramę Karpacza oraz Kotlinę Jeleniogórską. Do centrum Karpacza ok. 20 minut 
pieszo. Na atrakcyjność położenia pensjonatu wpływa niewątpliwie bliskość szlaków turystycznych i Świątyni Wang. 
Dojazd do ośrodka autobusem PKS lub prywatnym przewoźnikiem do przystanku Pegaz w Karpaczu Górnym.

TERMIN 
(7 noclegów) 

TYP POKOJU  CENA ZA OSOBĘ

24.06 – 25.08

Pokój standard 780

Pokój  
z widokiem na Śnieżkę 885

OBIEKT
OW „Halny” posiada 38 miejsc noclego-
wych w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-os. oraz pokoje 
typu studio. W budynku znajduje się jadal-
nia, sauna (płatna). Na terenie ośrodka znaj-
duje się miejsce na ognisko lub grilla. 

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe wyposażone 
w łazienkę, TV, lodówkę. Pokoje typu studio 
z łazienką, składające się z dwóch niezależ-
nych pokoi wyposażonych w TV, lodówkę. 

WYŻYWIENIE
Śniadanie – bufet szwedzki w godz. 8:00– 
10:00.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Płatny 25 zł za dobę, ilość miejsc ograniczo-
na, obowiązuje rezerwacja miejsc.

OW „Halny”   
ul. Kamienna 3a
58-540 Karpacz
kom. +48 600 065 538
halny@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:
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Szczyrk
Zagroń

ZAGROŃ - SZCZYRK

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie, bezpłatne korzystanie z basenu 
w  godzinach otwarcia, jaccuzi, sali gimnastycznej, tenisa 
stołowego, saun (suchej, mokrej), sali relaksacyjnej, siłowni,  
internetu bezprzewodowego,  podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE: 
• pozostała oferta rekreacji (zabiegi, masaże) płatne wg  

cennika.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
• dzieci do lat 3 – bez świadczeń - bezpłatnie,
• dzieci do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia.

Szczyrk: miejscowość leżąca w Beskidzie Śląskim w głębokiej i wąskiej dolinie potoku Żylica, 15 km od Bielska - Białej. 
Granice Szczyrku biegną otaczającymi go pasmami górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skały, Magury i Klimczoka. 
Jest to największy polski ośrodek narciarstwa zjazdowego i snowboardu. Jednak Szczyrk to nie tylko kurort zimowy, 
w sezonie letnim okolica kusi licznymi szlakami turystycznymi oraz rowerowymi, możliwością rekreacji w czystym, 
beskidzkim klimacie. Miasto należy do Euroregionu Beskidy, położone jest na wysokości od 500 do 600 m n.p.m. 

TERMIN OSOBA DOROSŁA  DZIECKO DO LAT 10

24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08
26.08 – 02.09

2 397 2 242

wrzesień 
(pakiet 7 dni) 2 067 1 912

OBIEKT
OTS „ZAGROŃ”: Obiekt hotelarski po ge-
neralnym remoncie w 2022 roku, oferujący 
Gościom bogate zaplecze rekreacyjne oraz 
konferencyjne. Obiekt posiadający 208 
miejsc noclegowych w jednym budynku. Do 
dyspozycji gości: sauny (sucha, mokra), stre-
fa relaksu, kryty basen z jacuzzi (6×12,5m, 
gł. 1 – 1,8m), sala gimnastyczna, tenis sto-
łowy, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, 
sala zabaw dla dzieci, jadalnia, kawiarnia, 
parking niestrzeżony, letni taras z leżakami, 
WI-FI.

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 1-, 2-os. z łazienkami, TV. Pokoje 
posiadają balkon z widokiem na Skrzyczne.

WYŻYWIENIE
Posiłki 2 razy dziennie (HB): śniadanie 
i obiadokolacja. Pobyt rozpoczyna się obia-
dokolacją, a kończy śniadaniem. Możliwość 
zamówienia posiłków wegetariańskich.

DOBA HOTELOWA 
Zakwaterowanie od godz. 15:00,  
wykwaterowanie do godz. 11:00.

PARKING 
Dla Gości hotelowych 30 zł/doba, niestrze-
żony przy ośrodku. 

ZWIERZĘTA
Możliwość przyjęcia po wcześniejszym 
zgłoszeniu, opłata 50 zł/doba.

OTS Zagroń
ul. Wrzosowa 21 
43-370 Szczyrk



44 WWW.NATURATOUR.PL

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, nieod-
płatny dostęp do sali fitness, Internet WI-FI, 
1 h jacuzzi na pobyt, pokój zabaw dla dzieci, 
bezpłatny monitorowany niestrzeżony parking, 
podatek VAT.

DODATKOWO PŁATNE: 
• opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/os/doba.

UWAGI: 
•  dzieci do 4 lat – pobyt gratis,
•  dopłata do pokoju 1- osobowego - 280 zł.

Krynica Zdrój
Pensjonat Gaborek

Pensjonat Gaborek 
ul. Szkolna 7
33-380 Krynica Zdrój

PENSJONAT GABOREK - KRYNICA ZDRÓJ

„PENSJONAT**** GABOREK” przygotował dla swoich Gości idealnie wyposażone pokoje, 1- i 2-os. apartamenty w okazyjnych cenach, 
oraz inne atrakcje. Spędzając wczasy w Krynicy warto wybrać hotel, który umili Państwu ten pobyt. Nasz hotel posiada urokliwe, 
ekskluzywne SPA. Seans w saunie mokrej lub suchej, fińskiej lub parowej, wyjątkowo komfortowe noclegi, siłownia, masaże oraz jacuzzi 
- to tylko niektóre z atrakcji, które udostępniamy Państwu w naszym wyjątkowym Pensjonacie. 

TERMIN
TYP  

POKOJU
OSOBA  

DOROSŁA
DZIECKO DO LAT 12                 

(1/2 wyżywienia)

03.06 – 10.06
10.06 – 17.06
17.06 – 24.06
24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08
26.08 – 02.09
02.09 – 09.09
09.09 – 16.09
16.09 – 23.09

2-, 3-, 4-os. 1 920 1 250

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, WC, 
balkonem (stolik i krzesła). Pokoje wyposa-
żone są w TV SAT, Internet WI-FI, suszarkę 
do włosów, sprzątanie i wymiana bielizny 
hotelowej – na życzenie.

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie (HB) - śniadanie, obiadoko-
lacja. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, 
ostatnie - śniadanie.

DOBA WCZASOWA
Doba zaczyna się od godziny 15:00, 
a kończy się o godzinie 11:00.

PARKING
Ośrodek posiada własny, bezpłatny parking 
dla Gości.
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie HB, podatek VAT, 
ubezpieczenie NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
• opłata klimatyczna - zgodnie z cennikiem 

określonym przez Radę Gminy.

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
patrz str. 18.

Zakopane
Kolejarz

KOLEJARZ - ZAKOPANE

Ośrodek Wypoczynkowy „Kolejarz” to obiekt o świetnym usytuowaniu, wysokim standardzie zakwaterowania,  
jak również kompleksowej obsłudze. Przybywając do nas można znaleźć idealną bazę wypadową do okolicznych atrak-
cji, a niezwykła góralska atmosfera nastrajając pozytywnie sprawi, że urlop, wypad ze znajomymi, wyjazd służbowy  
czy samotna podróż z pewnością na długo pozostaną w pamięci. Pobliskie miejsca warte odwiedzenia – Krupówki,  
Gubałówka, skocznia narciarska, szlaki górskie, czy malownicze uliczki pełne niezwykłych perełek architektury góral-
skiej sprawiają, że wizyta u nas zapewni moc wrażeń.

TERMIN   
(7 noclegów)

TYP POKOJU  CENA ZA OSOBĘ

24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

Pokój standard 1 450

Podwyższony standard  
typu studio 1 650

Apartament 1 760

OBIEKT
Ośrodek „Kolejarz” posiada doskonałe po-
łożenie, dojście spacerkiem do  Krupówek 
zajmuje 5 minut. Jest to idealny punk starto-
wy do wycieczek w góry, w tym na Kasprowy 
Wierch, Gubałówkę, do licznych dolinek albo 
na relaksacyjne wizyty w termach. Obiekt 
posiada 199 miejsc noclegowych w 91 po-
kojach oraz dwie w pełni wyposażone sale 
konferencyjne. 

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe standard wyposa-
żone w TV, radio, lodówkę, czajnik elektrycz-
ny, łazienkę. Pokoje typu studio o podwyż-
szonym standardzie – 2-os. (z możliwością  
dostawki), wyposażone w TV, radio, lodówkę, 
czajnik elektryczny i łazienkę. Do dyspozycji 
Gości salonik z rozkładaną sofą i sypialnia 
z  łóżkiem małżeńskim. Apartamenty: 2-, 3- 
i 4-os. (z możliwością dostawki) wyposażone 
w TV, radio i lodówkę. Do dyspozycji gości 
salonik i sypialnia z łóżkiem małżeńskim.  
W łazienkach suszarka do włosów.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, w formie bufetu, śniadanie 
w godz. 8:00-10:00, obiadokolacja w godz. 
16:00-18:00. Pobyt rozpoczyna się obiado-
kolacją, a kończy śniadaniem.

DOBA WCZASOWA 
Zakwaterowanie od godz. 16:00,  
wykwaterowanie do godz. 10:00.

PARKING 
Ogrodzony, niestrzeżony oraz monitorowa-
ny, płatny 20 zł za dobę. 

ROZRYWKA I SPORT 
Do dyspozycji Gości są: jadalnia, bilard,  
tenis stołowy, Internet bezprzewodowy, 
a  najmłodszym uczestnikom proponujemy 
animacje w mini klubie „Bajlandia”.

OW „Kolejarz”   
ul.  Kościuszki 23
34-500 Zakopane
tel: (18) 201 59 73
tel/fax: (18) 201 54 68
kom. +48 518 249 412
kolzakopane@naturatour.pl

Obiekt należy do sieci:
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Włochy | Bułgaria | Chorwacja | Francja | Grecja | Macedonia 

Wypoczynek za granicą
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Włochy
Padwa - Rzym -
Watykan - Wenecja

PADWA - RZYM - WATYKAN - WENECJA - WŁOCHY

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według roz-
kładu. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch na obia-
dokolację i nocleg tranzytowy. Trasa ok.1200 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd do Padwy, zwiedzanie: ba-
zylika św. Antoniego, Prato Della Valle z bazyliką św. Justy-
ny, Uniwersytet - jeden z najstarszych w Europie, Palazzo 
Della Ragione, oraz Piazza Erbe i Piazza Frutta. Spacer  
po urokliwych, średniowiecznych uliczkach. Przejazd  
na obiadokolację i nocleg w okolicę Rzymu. Trasa ok. 650 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Piazza di Spa-
gna – plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpański-
mi, Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek, Panteon 
– najwspanialsza i najlepiej zachowana budowla z czasów 
starożytnego Rzymu, fontanna di Trevi - zaliczana do naj-
piękniejszych budowli wodnych świata. Następnie Piazza 
Venezia – plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny. Kapitol 
– centrum starożytnego Rzymu, Forum Romanum. Zwie-
dzanie Colosseum - Amfiteatru Flawiuszów, najwspanial-
szej rzymskiej areny i symbolu Wiecznego Miasta. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 50 km. 

DZIEŃ 4: Śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: bazylika 
św. Piotra z Pietą Michała Anioła, posągiem św. Piotra, 
przepięknym baldachimem wykonanym przez Berninie-
go. Chwila zadumy przy grobie Jana Pawła II. Następnie 
zwiedzanie Muzeów Watykańskich z wyjątkową kolekcją 
arcydzieł gromadzonych przez wieki. Kaplica Sykstyńska 
z freskami Michała Anioła. Panteon – najwspanialsza i naj-
lepiej zachowana budowla z czasów starożytnego Rzymu. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 50 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie. Audiencja generalna z papieżem  
(jeżeli będzie obecny w Watykanie). Przejazd do hotelu 
w  okolicy Wenecji na obiadokolację i nocleg. Trasa ok.  
550 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie. Przejazd tramwajem wodnym 
do Piazza San Marco – głównego placu Wenecji: bazylika  
Św. Marka – najcenniejszy zabytek sakralny Wenecji, 
Palazzo Dukale - Pałac Dożów (z zewnątrz), Campanila 
– dzwonnica św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto. 
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy do Polski. Trasa ok. 
400 km.

DZIEŃ 7: Przyjazd do kraju. Powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 800 km. Całość trasy: ok. 3800 km.

Program jest ramowy, kolejność odwiedzanych miejsc może 
ulec zmianie.

TRASA ZAGRANICZNA: ok. Udine (1) – 
Padwa – ok. Rzymu (3) - Rzym – Watykan – 
ok. Wenecji (1) – Wenecja.

CENA ZAWIERA
•  przejazd autokarem (klimatyzacja, DVD, WC),
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 

2-osobowych z łazienką,
•  5 śniadań i 5 obiadokolacji (bez napojów),
•  opiekę pilota,
•  ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 

EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 160 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, taksa kli-
matyczna, przejazd tramwajem wodnym 
w Wenecji, bilety komunikacji miejskiej, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł,
•  dopłata do pokoju 1-osobowego: 750 zł.

Osoby podróżujące samotnie, które 
nie  chcą dopłacać do pokoju 1–os., będą 
dokwaterowane do innej osoby tej samej 
płci w pokoju 2-, 3-os. W przypadku braku 
drugiej osoby na dokwaterowanie Podróż-
ny będzie zobligowany do zapłaty połowy 
stawki dopłaty do pokoju 1–os.

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa - DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 00:30,

• Łódź - DW Autobusowy Łódź Kaliska,  
al. Włókniarzy 203/205, st. Międzynaro-
dowe, godz. 02:30,

• Katowice - Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 
5, godz. 06:00.

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY CENA KATALOGOWA

11.03 – 17.03 2 799

07.04 – 13.04 2 799

13.05 – 19.05 2 799

10.06 – 16.06 2 799

01.07 – 07.07 2 799

19.08 – 25.08 2 799

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
7 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Bułgaria
Znana i nieznana
 

ZNANA I NIEZNANA - BUŁGARIA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według roz-
kładu. Przejazd przez Słowację, Węgry na nocleg tranzytowy 
w Serbii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 1200 km.
DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd przez Serbię do Bułgarii. Przy-
jazd w okolice Sofii – stolicy Bułgarii. Zakwaterowanie w ho-
telu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 700 km.
DZIEŃ 3: Śniadanie. Zwiedzanie Sofii, m.in.: sobór Aleksandra 
Newskiego, cerkiew patronki miasta św. Sofii, uniwersytet, 
Zgromadzenie Ludowe, dawny pałac carski, teatr narodowy, 
rotunda św. Jerzego, meczet Bania Baszi Dżamija. Przejazd i 
zwiedzanie Rylskiego Monastyru – największego klasztoru w 
Bułgarii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 
250 km.
DZIEŃ 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do 
Płowdiwu, spacer po starym mieście, zwiedzanie, m.in.: Ode-
on, fragment Stadionu Rzymskiego, Teatr Starożytny – jeden 
z najlepiej zachowanych przykładów rzymskiej architektu-
ry publicznej w Bułgarii, domostwa z okresu Bułgarskiego 
Odrodzenia. Następnie przejazd na południowe wybrzeże. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 
400 km.
DZIEŃ 5: Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem 
lub dla chętnych popołudniowa wycieczka do Sozopolu (płat-
ne dodatkowo) – zwiedzanie cerkwi św. Cyryla I Metodego z 
relikwiami Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 100 km)

DZIEŃ 6: Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem 
lub dla chętnych popołudniowa wycieczka do Nesebyru (płat-
ne dodatkowo) – starożytnego miasteczka wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po mieście, zwie-
dzanie m.in.: zespół średniowiecznych cerkwi i obwarowań. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km)
DZIEŃ 7: Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. 
Wieczorek folklorystyczny z regionalną kuchnią bułgarską 
oraz winem. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 8: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Doliny Królów Trackich. Zwiedzanie muzeum z wystawą 
skarbów kultury trackiej. Następnie przejazd do Doliny Róż, 
wizyta w Muzeum Róż. Przejazd do miejscowości Szipka, 
zwiedzanie grobowca Trackiego Króla Seuthesa III – jednego 
z największych grobowców trackich z IV w. p.n.e.  Następnie 
zwiedzanie cerkwi wotywnej Narodzenia Pańskiego. Prze-
jazd przez przełęcz Szipka z punktem widokowym do wioski 
etnograficznej Etyr. Przejazd w okolice Wielkiego Tyrnowa. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 
300 km.
DZIEŃ 9: Śniadanie. Wykwaterowanie, zwiedzanie Wielkie-
go Tyrnowa – twierdza Carewec z Wieżą Baldwina, rezyden-
cją patriarchy oraz Skałą Straceń, cerkiew św. Dymitra. Prze-
jazd na nocleg tranzytowy do Serbii. Obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 750 km.

DZIEŃ 10: Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Przyjazd do 
Polski w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót do niektó-
rych miejscowości w godzinach porannych dnia następnego. 
Trasa ok. 1200 km. Całość trasy: ok. 4900 km.

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: Czechy – Węgry 
– Serbia (1) – Bułgaria (Sofia (2) – Monastyr 
Rylski – Płowdiw – południowe wybrzeże (4) 
– Sozopol – Nesebyr – Dolina Królów Trac-
kich – Dolina Róż – Szipka – Etyr – Wielkie 
Tyrnowo (1)) – Serbia (1) – Węgry – Czechy.

CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, DVD, WC),
• 9 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 

2-3-osobowych z łazienką,
• 9 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów),
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 PLN, 

NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 195 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, taksa kli-
matyczna, wieczór bułgarski, opłaty admi-
nistracyjne oraz wjazdowe do niektórych 
miast i regionów, opłaty graniczne i parkin-
gowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 790 zł,
• wycieczka do Sozopolu: 30 EUR (fakulta-

tywnie, wymagane minimum 15 osób),
• wycieczka do Nesebyru: 30 EUR (fakul-

tatywnie, wymagane minimum 15 osób).

Osoby podróżujące samotnie, które nie 
chcą dopłacać do pokoju 1–os., będą do-
kwaterowane do innej osoby tej samej 
płci w pokoju 2-, 3-os. W przypadku braku 
drugiej osoby na dokwaterowanie Podróż-
ny będzie zobligowany do zapłaty połowy 
stawki dopłaty do pokoju 1–os. 

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa- DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 00:30,

• Łódź- DW Autobusowy Łódź Kaliska,  
al. Włókniarzy 203/205, st. Międzynaro-
dowe, godz. 02:30,

• Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, 
godz. 06:00.

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY
CENA  

KATALOGOWA

28.04 – 07.05
02.06 – 11.06
01.09 – 10.09

3 799

06.10 – 15.10 3 599

ORGANIZATOR:

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.



50 WWW.NATURATOUR.PL

Chorwacja
Gościnna
 

GOŚCINNA - CHORWACJA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkła-
du. Przejazd do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię. 
Zakwaterowanie w okolicy Rijeki. Obiadokolacja i nocleg. Trasa 
ok. 1300 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Podróż malowniczą trasą wzdłuż malowni-
czego wybrzeża Dalmacji z widokami na wysokie góry i morze. 
Przeprawa na wyspę Pag. Spacer po promenadzie palmowej 
w  kurorcie Novalja. Tajemnice miasta Pag. Zwiedzanie Zadaru. 
Wędrówka labiryntem ścieżek pośród wodospadów w Parku 
Narodowym Krka. Wizyta w mieście Šibenik. Zakwaterowanie w 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 350 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Zwiedzanie malowniczego położonego na 
wyspie Trogiru: Twierdza Kamerlengo z XV w., Brama Morska, 
Stary Port, katedra św. Wawrzyńca, plac Jana Pawła II, Loggia 
Sądowa. Zakupy na słynnym trogirskim targu. Następnie prze-
jazd do Splitu – 200 tysięcznego miasta, które jest dla Chorwa-
cji morskim oknem na świat. Dla zwiedzających główną atrak-
cją jest Stare Miasto położone w obrębie murów ogromnego 
pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana (III w. n.e). Następnie 
zwiedzanie m.in.: Pałacu Dioklecjana, murów obronnych, Brą-
zowej Brama, katedry św. Dujama ze Skarbcem, Złotej Bramy, 
pomnika Grzegorza z Ninu, Kwartał Wenecki, Riva – nabrze-
że palmowe. Wieczorem przejazd do nadmorskiego kurortu.  
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 300 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika, zwanego 
„Perłą Chorwacji”, zwiedzanie: Brama Pile, gotycki klasztor 
Franciszkanów, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza z XVI 
w., mury miejskie, spacer słynną ulicą Stradun, czas wolny. Dla 
chętnych (płatne dodatkowo) rejs na Lokrum – „wyspę Ryszar-
da Lwie Serce”, wędrówka na punkt widokowy, wizyta w ruinach 
klasztoru i kąpiel w „Morzu Martwym” pod skałkami. 

W godzinach wieczornych powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. Trasa ok. 150 km. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie 
lub dla chętnych (płatne dodatkowo) całodzienna wycieczka do 
Czarnogóry. Wycieczka trasą nadmorską: Kotor, Budva, Stary 
Bar, Ulcinj; z możliwością eskapady na szczyt Lovćen. W godzi-
nach wieczornych powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 500 km)

DZIEŃ 6: Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie 
lub dla chętnych (płatne dodatkowo) całodzienna wycieczka 
do Mostaru oraz Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Wizyta 
w zabytkowym Mostarze. Przejazd do miejsca objawień Matki 
Bożej – Królowej Pokoju. Góra Objawień oraz na wzgórzu Kri-
żewac, które pełni rolę kalwarii tutejszego sanktuarium. Wę-
drówka do spektakularnych wodospadów w ukrytym kanionie. 
W godzinach wieczornych powrót do  hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 300 km)

DZIEŃ 7: Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie 
lub dla chętnych (płatne dodatkowo) Dalmatyńska Przygoda 
– wycieczka na Wyspę Hvar, Wyspę Brać i Makarską Riwierę. 
Eskapada wzdłuż wybrzeża połączona z rejsami na dwie wyspy. 
W godzinach wieczornych powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km)

DZIEŃ 8: Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do jednej z naj-
piękniejszych atrakcji turystycznych Chorwacji – Parku Naro-
dowego Plitwickie Jeziora. Na obszarach porośniętych przez 
buki, jodły, świerki i klony, znajduje się 16 turkusowych jezior 
położonych tarasowo na długości 8 km i połączonych ze sobą 
72 wodospadami. Obszar parku zaliczany jest do  światowe-
go dziedzictwa naturalnego i jest chroniony przez UNESCO.  
Następnie przejazd w okolice Zagrzebia. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 500 km.

DZIEŃ 9: Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Przyjazd do Pol-
ski w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót do niektórych 
miejscowości w godzinach porannych dnia następnego. Trasa 
ok. 1200 km. Całość trasy: ok. 4000 km.

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: Czechy – Austria 
– Słowenia – Chorwacja: ok. Rijeki (1) – Pag 
– Zadar – Park Narodowy Krka – Šibenik 
– ok. Šibenika (1) – Trogir – Split – ok. Pel-
ješac (5) – Dubrownik – Plitwickie Jeziora 
– ok. Zagrzebia (1) – Słowenia – Austria – 
Czechy.

CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja, WC),
• 8 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 

2-3-osobowych z łazienką,
• 8 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów),
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 

EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 150 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, opłaty wjazdowe do niektó-
rych miast i regionów, opłaty parkingowe, 
przeprawy promowe lokalne, zestaw słu-
chawkowy Tour Guide) płatny obligato-
ryjnie pilotowi wycieczki

• dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
Osoby podróżujące samotnie, które nie 
chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, 
będą dokwaterowane do innej osoby tej 
samej płci w pokoju 2-, 3-os. W przypadku 
braku drugiej osoby na dokwaterowanie 
Podróżny będzie zobligowany do zapłaty 
połowy stawki dopłaty do pokoju 1–os.

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa - DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 00:30

• Łódź - DW Autobusowy Łódź Kaliska,  
al. Włókniarzy 203/205, st. Międzynaro-
dowe, godz. 02:30

• Katowice - Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 
5, godz. 06:00

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY
CENA  

KATALOGOWA

29.04 – 07.05 3 599

02.09 – 10.09 3 599

14.10 – 22.10 3 399

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
9 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Praga
Wiedeń - Budapeszt
 

WIEDEŃ - BUDAPESZT - PRAGA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według roz-
kładu. Przyjazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 650 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie, zwiedzanie Pragi, m.in.: Hradczany:  
Zamek Praski, katedra św. Wita, Pałac Królewski, złota ulicz-
ka, Loreta, Strahovski Klasztor. Przejście do zabytkowej 
dzielnicy Mala Strana. Następnie kościół św. Mikołaja, Wyspa 
Kampa, spacer po średniowiecznym Moście Karola, stare 
miasto: ratusz staromiejski ze słynnym zegarem „Orloj”, Parla-
ment (z zewnątrz), Muzeum Narodowe (z zewnątrz), Kościół 
Matki Bożej Śnieżnej. Obiadokolacja w jednej z regionalnych 
restauracji (fakultatywnie), powrót do hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 10 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie pałacu 
Schoenbrunn – dawnej letniej rezydencji cesarskiej. Objazd 
Ringstrasse: Urania, Muzeum Sztuki Użytkowej, Park Miej-
ski, Opera Narodowa, plac Marii Teresy, Hofburg, Parlament,  
Ratusz, Teatr Zamkowy, Uniwersytet, Kościół Wotywny,  
budynek Giełdy. Spacer po starówce: dom Mozarta, plac Gra-
ben z kolumną Zarazy, wejście (w miarę możliwości) do ka-
tedry św. Szczepana. Obiadokolacja w jednej z regionalnych 
winiarni w słynnej wiosce winiarzy Grinzing (fakultatywnie). 
Przejazd do hotelu, nocleg. Trasa ok. 400 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie.  Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie 
miasta: wjazd na Wzgórze Gellerta z pomnikiem Wyzwolenia 
i Cytadelą, Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i kościołem 
Macieja, Zamek Królewski (z zewnątrz), centrum handlowe 
Pesztu, Parlament (z zewnątrz), bazylika św. Stefana, Plac 
Bohaterów z pomnikiem Millenium, Muzeum Sztuk Pięk-
nych (z zewnątrz). Obiadokolacja z winem w typowej węgier-
skiej csardzie (fakultatywnie). Przejazd do hotelu na terenie  
Słowacji, nocleg. Trasa ok. 400 km.

DZIEŃ 5 : Śniadanie. Powrót do Polski, przyjazd do poszcze-
gólnych miejscowości. Trasa ok. 620 km. Całość trasy: ok. 
2100 km.

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: ok. Pragi (2) – 
Praga  – Wiedeń – ok. Wiednia (1) – Buda-
peszt – Słowacja (1)

CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja, WC) 

lub wygodnym busem (klimatyzacja, DVD),
• 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 

2-osobowych z łazienką,
• 4 śniadania,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 

EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 90 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obliga-
toryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 480 zł,
• dopłata do 3 regionalnych obiadokolacji: 

420 zł.

Osoby podróżujące samotnie, które nie 
chcą dopłacać do pokoju 1–os., będą do-
kwaterowane do innej osoby tej samej 
płci w pokoju 2-, 3-os. W przypadku braku 
drugiej osoby na dokwaterowanie Podróż-
ny będzie zobligowany do zapłaty połowy 
stawki dopłaty do pokoju 1–os.

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa- DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 6:00

• Łódź- DW Autobusowy Łódź Kaliska,  
al. Włókniarzy 203/205, st. Międzynaro-
dowe, godz. 8:00

• Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, 
godz. 11:30

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY CENA KATALOGOWA

29.04 – 03.05 1 699
07.06 – 11.06 1 699
12.07 – 16.07 1 699
23.08 – 27.08 1 699
13.09 – 17.09 1 699

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
5 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Paryż
Zamki nad Loarą
 

ZAMKI NAD LOARĄ -  PARYŻ 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według roz-
kładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. 
Trasa ok. 1100 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Przyjazd do Paryża, spacer paryskimi 
Wielkimi Bulwarami - galeria handlowa Lafayette z przepięk-
ną secesyjną kopułą oraz kunsztownymi zdobieniami, plac 
Opery ze słynną operą Garnier, plac Vendome z kolumną z po-
sągiem Napoleona, hotel Ritz, dom, w którym mieszkał i zmarł 
Fryderyk Chopin. Zwiedzanie muzeum perfum Fragonard. 
Obiadokolacja (fakultatywnie). Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, nocleg. Trasa ok. 550 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Spacer przez: plac Zgody (Place de la 
Concorde) i najstarszy park w Paryżu: ogrody Tuileries. Zwie-
dzanie Luwru - jednego z największych muzeów na świecie: 
m.in. Mona Lisa, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. Następnie 
zwiedzanie muzeum d’Orsay z dziełami największych im-
presjonistów, m.in. Van Gogh, Gaugin, Degas. Obiadokolacja 
(fakultatywnie). Wieczorem spacer po Polach Elizejskich oraz 
wejście na Łuk Triumfalny. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 
20 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Wycieczka do Wersalu, rezydencji 
królów francuskich - zwiedzanie kompleksu pałacowego.  
Powrót do Paryża, wejście do Hôtel des Invalides z gro-
bowcem Napoleona Bonaparte. Awangardowe Centrum 
Pompidou (z zewnątrz), spacer na wyspę Cité z katedrą  
Notre Dame, Pałacem Sprawiedliwości oraz Sainte Chapelle. 
Pont Neuf – najstarszy most w mieście. Następnie Dzielnica  
Łacińska - Sorbona, Panteon z grobem m. in. Marii Skłodow-
skiej - Curie, Ogród Luksemburski. Wjazd na wieżę Eiffla, 
Pola Marsowe. Obiadokolacja (fakultatywnie). Rejs statkiem 
po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 60 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przejazd w Dolinę Loary. Zwiedzanie 
rezydencji królewskiej, zamku BLOIS, największego zam-
ku CHAMBORD oraz najczęściej odwiedzanego, zamku 
CHENONCEAUX. Wizyta w winnicy, możliwość zakupu 
wina z  Doliny Loary. Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót  
do Paryża, nocleg. Trasa ok. 470 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie. Zwolnienie pokoi w hotelu. Wizyta 
w  dzielnicy Montmartre, zwiedzanie bazyliki Sacre Coeur, 
spacer na plac Artystów – Place du Tertre, miejsce spotkań 
paryskiej bohemy. Następnie plac Blanche z kabaretem  
Moulin Rouge oraz plac Pigalle. Czas wolny. Przejazd na noc-
leg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa ok. 550 km.

DZIEŃ 7: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Powrót do poszcze-
gólnych miejscowości. Trasa ok. 1000 km. Całość trasy:  
ok. 3900 km.

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

TRASA ZAGRANICZNA: Niemcy (1 noc-
leg) – Paryż – ok. Paryża (4 noclegi) – Wersal 
– Dolina Loary (zamki: BLOIS, CHAMBORD, 
CHENONCEAUX) - Niemcy (1).

CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, DVD, WC),
• 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 

2-osobowych z łazienką,
• 6 śniadań,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 

EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR 

- osoby powyżej 26 lat, 160 EUR - osoby 
poniżej 26 lat (rezerwacje i wstępy do 
zwiedzanych obiektów, usługi przewod-
nickie, wjazd na wieżę Eiffla, rejs statkiem 
po Sekwanie, wjazdy do miasta, taksa 
klimatyczna, bilety komunikacji miejskiej, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 900 zł,
• dopłata do 5 obiadokolacji (bez napojów): 

580 zł.
Osoby podróżujące samotnie, które nie 
chcą dopłacać do pokoju 1–os., będą do-
kwaterowane do innej osoby tej samej 
płci w pokoju 2-, 3-os. W przypadku braku 
drugiej osoby na dokwaterowanie Podróż-
ny będzie zobligowany do zapłaty połowy 
stawki dopłaty do pokoju 1–os.

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa – DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 06:00,

• Łódź – DW Autobusowy Łódź Kaliska,  
al. Włókniarzy 203/205, st. Międzynaro-
dowe, godz. 8:00,

• Poznań – Dworzec Autobusowy w Zinte-
growanym Centrum Komunikacji, ul. Sta-
nisława Matyi 2, godzina 11:30.

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY CENA KATALOGOWA

27.04 – 03.05 2 899

06.07 – 12.07 2 899

03.08 – 09.08 2 899

07.09 – 13.09 2 899

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
7 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Bałkańskim
Szlakiem
Macedonia - Albania -
Serbia

MACEDONIA - ALBANIA-SERBIA - BAŁKAŃSKIM SZLAKIEM

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według  
rozkładu. Przejazd przez Czechy i Węgry na nocleg tranzyto-
wy w Serbii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 1200 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Wyjazd w dalszą drogę. Przejazd przez Ser-
bię w kierunku Macedonii. Po drodze wizyta w okazałej Twierdzy 
Petrovaradin – drugiej największej fortecy w Europie, oraz spa-
cer po nastrojowym miasteczku Sremski Karlovaci. Przystanek 
w Sokobanja. Wędrówka do wodospadu i ruin zamku Soko Grad. 
Dalsza podróż do Macedonii Zakwaterowanie w hotelu w okoli-
cy Skopje. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 650 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Zwiedzanie Skopje – stolicy Macedonii 
– m.in.: forteca Kale, cerkiew św. Spasa, Stary Bazar, meczet 
Mustafa Paszy, Kamienny Most na rzece Vardar – symbol mia-
sta, Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się 
w Skopje. Dla chętnych (płatne dodatkowo) rejs do groty w Ka-
nionie Matka. Przejazd do słynnego winnego regionu Tikves. 
Wizyta w jednej z najstarszych winnic macedońskich, degu-
stacja wina i mały poczęstunek. Po południu przejazd w stronę 
Ochrydy. Krótki postój w Bitola – mieście położonym w dolinie 
Pelagonia, zwiedzanie starożytnego miasta Heraclea i cerkwi  
św. Dymitra, która jest najokazalszym prawosławnym budyn-
kiem w mieście. Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych obia-
dokolacja z programem folklorystycznym w regionalnej restau-
racji (płatne dodatkowo). Nocleg. Trasa ok. 300 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Zwiedzanie Ochrydy – „Jerozolimy Bałka-
nów”, m.in. monastyr św. Pantalejmona, cerkiew Bogurodzicy, 
twierdza cara Samuila, z której roztacza się piękny widok na mia-
sto, ruiny amfiteatru z czasów rzymskich, cerkiew św. Klimenta 
i Pantelejmona, cerkiew św. Jana z Kaneo, cerkiew św. Sofii. 
Przejazd do stolicy Albanii – Tirany, zwiedzanie, m.in. plac Skan-
denbega, Muzeum Narodowe, uniwersytet, meczet Ethem Beja. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w wybranym kurorcie 
nadmorskim na Riwierze Albańskiej. Trasa ok. 450 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie. Wypoczynek nad Adriatykiem. Dla chęt-
nych (płatne dodatkowo) wycieczka do Berat oraz starożytnej 
greckiej Apollonii. Berat – „miasto tysiąca okien”, spacer po tym 
urokliwie położonym na zboczu góry Tomorr mieście z labiryn-
tem uliczek i potężną cytadelą. Zwiedzanie średniowiecznego 
zamku na skalistym wzgórzu oraz muzeum ikon Onufrego. Po-
wrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).

DZIEŃ 6: Śniadanie. Wypoczynek nad Adriatykiem. Dla chęt-
nych (płatne dodatkowo) wycieczka do Butrintu i Sarandy, 
w  tym stanowisko archeologiczne w Butrint, wypoczynek 
na „Albańskich Karaibach” z widokiem na grecką wyspę Korfu, 
baśniowy krajobrazy gór i morza, drzew cytrusowych, gajów 
oliwnych w kurorcie Saranda. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).

DZIEŃ 7: Śniadanie. Przed pożegnaniem z Albanią wizyta 
w  Gjirokastër, określanym jako „Miasto Muzeum” i uznawa-
nym za jedną z większych atrakcji turystycznych na Bałkanach.  
Następnie podróż malowniczą trasą górskich krajobrazów. 
Przejazd do Parku Narodowego Mavrovo i wizyta w klasztorze 
św. Jana Chrzciciela w Macedonii. Sesja zdjęciowa nad spekta-
kularnym jeziorem. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Skopje. 
Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 600 km.

DZIEŃ 8: Śniadanie. Przejazd przez Serbię. Przejazd do „Mia-
sta Diabła” – Ðavolja Varoš – sesja zdjęciowa. Dalsza podróż 
do stolicy Serbii. Zwiedzanie Belgradu, jednego z najstarszych 
miast Europy, m.in. Parlament, Bulwar Kniazia Michała, uliczka 
artystów – Skadarlji. Spacer po Parku Kalemegdan z ruinami 
rzymskiej warowni i twierdzą, skąd rozpościera się widok na łą-
czące się rzeki Sawę i Dunaj. Przejazd na nocleg tranzytowy 
nieopodal granicy serbsko-węgierskiej. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 650 km.

DZIEŃ 9: Śniadanie. Przejazd do Polski przez Węgry i Czechy. 
Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych. 
Uwaga! Powrót do niektórych miejscowości w godzinach po-
rannych dnia następnego. Trasa ok. 1200 km. Całość trasy:  
ok. 4600 km.

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: Węgry/Serbia 
(1 nocleg) – Nowy Sad – Skopje (1 noc-
leg) – Stobi – Prilep – Bitola – ok. Ochrydy 
(1 nocleg) – Ochryda – Tirana – Riwiera 
Albańska (3 noclegi) – (Berat – Apollonia – 
Butrint – „Albańskie Karaiby”) – Gjirokastër 
– Mavrovo – ok. Skopje (1 nocleg) – Đavolja 
Varoš – Belgrad – Serbia/Węgry (1 nocleg).

CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, wc),
• 8 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 

2-3-osobowych z łazienką ,
• 8 śniadań i 7 obiadokolacji (bez napojów),
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 EUR, 

NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 170 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, degusta-
cja wina w winnicy, rejs łódką, taksa kli-
matyczna, opłaty administracyjne, opłaty 
graniczne i parkingowe, zestaw słuchaw-
kowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł, 
• rejs do groty w Kanionie Matka: 20 EUR 

(wymagane minimum 15 osób), 
• macedoński wieczór folklorystyczny z po-

siłkiem: 40 EUR (wymagane minimum 15 
osób) wycieczka do Berat i Apollonii: 40 
EUR (wymagane minimum 15 osób),

• wycieczka do Butrint, wyspy Ksamil i Sa-
randy: 30 EUR (wymagane minimum 15 
osób).

ROZKŁAD JAZDY
• Warszawa- DW Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 
godz. 00:30

• Łódź- DW Autobusowy Łódź Kaliska, al. 
Włókniarzy 203/205, st. Międzynarodo-
we, godz. 02:30

• Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, 
godz. 06:00

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – 
szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biu-
rze Podróży lub na stronie Organizatora.

TERMINY CENA KATALOGOWA

20.05 – 28.05 3 599
09.09 – 17.09 3 599
14.10 – 22.10 3 399

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
9 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Chorwacja
Wyspa Pag
 

WYSPA PAG -  CHORWACJA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Chorwacji. Przejazd na Wyspę Pag.  
Zakwaterowanie od ok. godz. 14:00, nocleg.

DZIEŃ 3-8 lub 3-10*: Wypoczynek, możliwość korzystania 
z wycieczek fakultatywnych.

DZIEŃ 9 lub 11*: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd  
w kierunku kraju, nocny przejazd przez Chorwację.

DZIEŃ 10 lub 12*: Przyjazd w godzinach popołudniowych  
do Polski.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Wycieczki realizowane przy min 25 osobach.

PAKLENICA - górski kanion. Wycieczka autobusem, wstęp, 
pilot. Cena – ok. 35 EUR.

KORNATI - morski park narodowy. Całodzienna wycieczka 
statkiem od 8:30 do 18:00. Na statku podawane jest śniada-
nie, obiad z grilla (mięso i ryba) oraz napoje typu sok. Wstęp 
do parku narodowego, pilot. Cena – ok.45 EUR.

SPLIT i TROGIR - Wycieczka autobusem. Zwiedzanie mia-
sta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO m.in. Pałacu Dioklecjana, starożytnych piwnic, pe-
rystylu, rzymskich Świątyń i Złotych Drzwi. Przejazd do Tro-
giru, zwiedzanie starówki, katedry św. Waw-rzyńca, klasztoru  
benedyktyńskiego. Pilot, wstęp do katedry w Splicie. Cena – 
ok. 55 EUR.

WODOSPADY RZEKI KRKA & ŠIBENIK - Wycieczka auto-
busem. Na terenie parku wycieczka statkiem Po rzece Krka 
do wodospadu Skradinski buk, możliwość kąpieli, piesza prze-
chadzka. Wstęp do parku, pilot i wycieczka do miasta Sibenik.
Cena – ok. 50 EUR.

Miejsce wyjazdu: Katowice Międzynarodowy Dworzec  
Autobusowy, ul. Sądowa 5 godz. 17:00

W dniu wyjazdu należy pojawić się na miejscu zbiórki około 
15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy 
rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie  
Organizatora.

ZNIŻKI:

• Dzieci do 4 lat (bez oddzielnego spania) – opłata stała 
750 zł bez świadczeń.

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.

MIEJSCOWOŚĆ
PAG to malownicze miasteczko położone na 
wyspie o tej samej nazwie, która ciągnie się 
wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag jest znaną 
miejscowością turystyczną z niepowtarzal-
ną atmosferą Starego Miasta. W centrum 
znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy 
z pamiątkami, dyskoteki, centrum sportowe 
z basenem, w pełni wyposażona strzeżona 
piaszczysto-żwirkowa plaża miejska. W oko-
licy znajdują się jedne z najlepszych tras ro-
werowych w Chorwacji.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „CIK” lub inny o tym samym stan-
dardzie - położone ok. 300-500 m od morza 
i ok. 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują 
się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie 
w 2-, 3-, 4-os. pokojach, studiach i aparta-
mentach. Wszystkie pokoje mają lodówki 
w środku lub na korytarzu, czajniki do wody 
na życzenie, klimatyzacja płatna (5 Euro / 
pokój / dzień), TV w jadalni, w czasie trwania 
turnusu nie ma serwisu sprzątania, goście 
sami dbają o porządek. Dostępny Internet 
WI – FI - kod dostępny w jadalni, ogłoszenia 
i informacje w jadalni.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania bufet, obiadokolacja 
składająca się z 2 dań. Dodatkowo do obia-
dokolacji serwowana jest woda. Inne napoje 
dodatkowo płatne.

CENA ZAWIERA
• 7 lub 9* noclegów w pensjonacie w pokojach, 

studiach lub apartamentach,
• wyżywienie 2 x dziennie,
• opiekę pilota,
• transport autokarem,
• ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, 

NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna).

DODATKOWO PŁATNE
• składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny - 10 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 10 zł/os.,

• Opłata klimatyczna i meldunkowa 25 
EUR/os. (dot. turnusów 7 noclegowych) 
płatna na miejscu w Chorwacji - opłata 
płatna od każdego uczestnika (również 
od dzieci od 4 roku życia).

TERMIN 10 DNI CENA

24.06 – 03.07 2 149

28.07 – 06.08 2 249

04.08 – 13.08 2 249

11.08 – 20.08 2 149

18.08 – 27.08 2 149

ORGANIZATOR:

Wczasy:  
10 DNI 

Chorwacja rozpościera się od końca wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże Morza Adriatyckiego tworząc bajecz-
ny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi 
miasteczkami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z Chorwacji jeden z naj-
piękniejszych turystycznie krajów Europy.

TERMIN 12 DNI* CENA

01.07 – 12.07 2 499

10.07 – 21.07 2 499

19.07 – 30.07 2 599
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NESSEBER - BUŁGARIA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, 
Węgry, Rumunię lub Serbię.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Bułgarii do Nesseberu, zakwaterowa-
nie od godz. 14:00, nocleg.

DZIEŃ 3-10: Wypoczynek, możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych.

DZIEŃ 11: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę  
powrotną w godzinach popołudniowo - wieczornych.

DZIEŃ 12: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołu-
dniowych.

WYCIECZKI / ATRAKCJE FAKULTATYWNE:

Balczyk – Kaliakra. Zwiedzanie miasteczka Balczyk oraz 
przepięknego ogrodu botanicznego, znanego z bogatą kolek-
cję kaktusów, pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie 
ogrodu. Obiad w restauracji a potem przejazd do przylądku 
Kaliakra - to dwukilometrowy cypel, który tworzą monumen-
talne, niemal pionowe skały, sięgające 70 m. Na styku trzech 
żywiołów: morza, powietrza i ziemi powstało niepowtarzal-
ne w swym pięknie miejsce, obfitujące w jaskinie, podwodne 
skały czy skalne nisze. Kaliakra to także miejsce historyczne 
i jeden z ważniejszych w kraju rezerwatów przyrody. Jego na-
zwa oznacza „cudowny przylądek”, dzięki występującemu tam 
różowemu wapieniowi. Cena ok. 45 EUR/os.

Istambuł - 1 dzieł. Przejazd autokarem w obie strony. Pro-
gram obejmuje zwiedzanie Błękitnego meczetu, Hipodromu, 
części Azjatyckiej oraz czas na zakupy. Dla chętnych istnieje 
możliwość zapisania się na niezapomniany rejs statkiem po 
Bosforze lub bardzo ciekawy wieczór turecki (dodatkowo 
płatne). Mają Państwo niecodzienną możliwość pospacero-
wać po ulicach Istambułu, spróbowania pachnącej egzotycz-
nej kuchni tureckiej, słynnych tureckich ciast i tureckiej kawy, 
potargowania się z miejscowymi handlarzami i nacieszenia 
oczu wspaniałą architekturą. Cena ok. 80 EUR/os

Sozopol – Ropotamo. Miasteczko Sozopol znane jest ze 
swojej starówki, krętych uliczek i typowych domów z epoki 
Odrodzenia Bułgarii. Zwiedzą Państwo miasteczko Sozopol, 
pospacerują po Starówce miasta z polskojęzycznym prze-
wodnikiem. Obiad w restauracji. Potem przewidziany jest 
spływ łodzią po rzece Ropotamo – to jeden z parków narodo-
wych Bułgarii, gdzie pod szczególną ochroną znajdują się róż-
ne gatunki ptactwa wodnego i roślin wodnych. To przepiękne 
obrazy dzikiej przyrody i okazja do zrobienia niecodziennych 
zdjęć. W drodze powrotnej jest przewidziany czas wolny 
w  Burgas – drugim, co do wielkości mieście nadmorskim. 
Cena ok. 30 EUR/os.

Miejsce wyjazdu:  Katowice Międzynarodowy Dworzec  
Autobusowy, ul. Sądowa 5 godz. 06:00.

W dniu wyjazdu należy pojawić się na miejscu zbiórki około 
15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy 
rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie 
Organizatora.

ZNIŻKI DLA DZIECI:
•  dzieci do lat 2 - opłata stała 800 zł - bez świadczeń,
•  jedno dziecko 2-5,99 lat - pobyt gratis - przy 2 osobach  

dorosłych,
•  dwoje dzieci 2-11,99 lat - zniżka 50% - przy 2 osobach  

dorosłych,
•  trzecia osoba powyżej 12 lat na dostawce - zniżka 25%.

NESSEBAR to jedno z najstarszych w Eu-
ropie, leżące na półwyspie nad Morzem 
Czarnym. Zostało założone ponad 1000 
lat przed naszą erą. Jest tam skupionych 
wiele zabytków architektury pochodzących 
z różnych okresów historycznych. Miasto 
wpisano na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Jest także jednym z głównych 
kurortów na bułgarskim wybrzeżu Morza 
Czarnego, często nazywanym „Perłą Mo-
rza Czarnego”. To miasto-muzeum składa 
się z  dwóch części: starożytnej, leżącej na 
półwyspie (wcześniej wyspie), i nowocze-
snej, położonej na stałym lądzie. Stara część 
obfituje w ślady różnych cywilizacji, które 
na niej się pojawiały.

ZAKWATEROWANIE
HOTEL MELSA COOP*** - Urokliwy hotel 
z dachem wyłożonym czerwoną dachów-
ką i  bieloną fasadą jest położony w staro-
żytnym mieście Nesebyr, 2 km od cerkwi  
św. Zofii i 26 km od lotniska Burgas. Odle-
głość od plaży ok 5 minut spacerem. Prosto 
urządzone pokoje mają bezpłatny dostęp 
do sieci Wi-Fi, płaski telewizor, małą lo-
dówkę oraz balkon. Hotel dysponuje poko-
jami 2  os. z możliwością jednej lub dwóch 
dostawek. Udogodnienia obejmują bar 
w  lobby i  restaurację o swobodnej atmos-
ferze z miejscami do siedzenia na tarasie. 
Do dyspozycji gości jest też odkryty basen 
oraz strefa spa z jacuzzi, krytym basenem, 
łaźniami parowymi i saunami.

WYŻYWIENIE
Śniadania i obiadokolacje.

CENA ZAWIERA
• 8/9 noclegów w Hotelu Melsa Coop***-  

w zależności od wybranego terminu,
• 9 śniadań (bufet) i 9 obiadokolacji (bufet),
• opiekę pilota,
• opiekę rezydenta,
• przejazd autokarem,
• ubezpieczenie KL 10000 EUR, NNW 

7000 zł, BP 800 zł.

DODATKOWO PŁATNE
• opłata administracyjna i klimatyczna płat-

na na miejscu 45 EUR/os. (płatna od każ-
dej osoby - również od dzieci), 

• składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny - 10 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 10 zł/os. (Składki doliczane 
są automatycznie w momencie dokonania 
rezerwacji).

TERMINY CENA KATALOGOWA

25.06 – 05.07
11 dni 2 859

03.07 – 14.07
12.07 – 23.07
21.07 – 01.08
30.07 – 10.08
08.08 – 19.08
17.08 – 28.08

12 dni

2 859

ORGANIZATOR:

Wczasy:  
12 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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RIMINI - WŁOCHY

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Cze-
chy, Austrię.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Rimini, zakwaterowanie od godz. 
14:00, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 - 9: Wypoczynek, możliwość skorzystania z wy-
cieczek fakultatywnych.

DZIEŃ 10: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach popołudniowo-wieczornych.

DZIEŃ 11: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popo-
łudniowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

AQUAFAN (wycieczka całodniowa) - niezapomniane 
wodne szaleństwo w największym wodnym parku Euro-
py! Czeka na Was 5 ogromnych ogrzewanych basenów ze 
zjeżdżalniami wodnymi: sztuczna fala, pontony, do dyspo-
zycji wszystkich gości leżaki umożliwiające przyjemny re-
laks w otoczeniu bujnej roślinności. Na terenie obiektu ku-
szą również restauracje i liczne sklepiki. Cena ok. 35 €/os.

RZYM (wycieczka całodniowa) - Wieczne Miasto to coś, 
co każdy zobaczyć powinien! Zachwycająca i zaskakująca 
stolica świata antycznego i chrześcijańskiego. Zwiedzicie 
Watykan - najmniejsze państwo świata: Plac i Bazylikę 
Św. Piotra. W samym Rzymie zobaczycie m.in. Koloseum, 
Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Fontan-
na di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót w godzinach wie-
czornych; śniadanie oraz obiad i kolacja w formie suchego 
prowiantu. Cena ok. 70  €/os.

WENECJA (wycieczka całodniowa) - jej piękno to przede 
wszystkim niezwykłe położenie na archipelagu ponad 
stu wysepek, wśród cichych wód laguny, które odbijają 
wytworną architekturę pałaców, kościołów i klasztorów. 
To  właśnie jej romantyczny pejzaż, charakterystyczne 
morskie oświetlenie obiektów, refleksy wody i słońca były 
inspiracją wielkich weneckich malarzy. W programie: spa-
cer po Placu św. Marka, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka 
oraz słynny Most Westchnień. Cena ok. 65 €/os.

FLORENCJA (wycieczka całodniowa) - Florencja - Plac 
Michała Anioła, Pizza Della Signoria z Ratuszem, galeriami, 
Katedra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce - Katedra 
z najsłynniejszymi grobowcami. Cena ok. 70 €/os. 

SAN MARINO (wycieczka całodniowa) - średniowieczne 
miasto położone na wzgórzach. Zachwyca malowniczym 
zamkiem, klimatycznymi uliczkami, a do tego zrobicie 
zakupy po okazyjnych cenach. Zwiedzicie najważniejsze 
i najpiękniejsze zabytki. Zapraszamy do odwiedzania naj-
starszej republiki w Europie! Cena ok. 25 €/os.

Miejsce wyjazdu: Katowice Międzynarodowy Dworzec 
Autobusowy, ul. Sądowa 5 godz. 17:00. W dniu wyjazdu 
należy pojawić się na miejscu zbiórki około 15 minut przed 
planowaną godziną wyjazdu. 

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegóło-
wy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stro-
nie Organizatora.

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
wycieczki i atrakcje lokalne. 

ZNIŻKI:
• dziecko do lat 3 bez świadczeń  – opłata stała 550 zł.

RIMINI to popularny, włoski kurort poło-
żony nad Morzem Adriatyckim, który słynie 
z  jednej z najpiękniejszych plaż we Wło-
szech, luksusowych hoteli oraz intensywne-
go życia nocnego. Nie jest też pozbawiony 
wartościowych zabytków z czasów starożyt-
nych i średniowiecza.

ZAKWATEROWANIE
Rodzinny Hotel Lily jest położony w cen-
trum Rimini, zaledwie 50 m. od plaży ok. 3 km 
od historycznego centrum Rimini. Dysponu-
je 40 pokojami położonymi na 5 piętrach.  
W  hotelu dostępne jest bezpłatne WiFi, 
salon telewizyjny oraz bar przekąskowy. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i dyspo-
nują balkonem. W każdym pokoju znajduje 
się telewizor oraz łazienka z prysznicem i su-
szarką do włosów. W klimatyzowanej jadalni 
serwowane są śniadania i obiadokolacje. 
Wstęp na plażę za opłatą ok 8 €/os. (w tym 
parasol i leżak).

WYŻYWIENIE
8 śniadań (bufet) i 8 obiadokolacji (serwo-
wane).

CENA ZAWIERA
• 8 noclegów w  Rodzinnym Hotelu Lily,
• 8 śniadań (bufet),
• 8 obiadokolacji (serwowane), 
• opiekę pilota,
• opiekę rezydenta, 
• przejazd autokarem,
• ubezpieczenie KL 10000 EUR, NNW 7000 zł 

(TU Signal Iduna).

DODATKOWO PŁATNE
• opłata administracyjna, paliwowa i klima-

tyczna płatna na miejscu 40 € R/os. (płat-
na od każdej osoby - również od dzieci),

• składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny - 10 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 10 zł/os. (składki doliczane 
są automatycznie w momencie dokonania 
rezerwacji).

TERMIN 10 DNI CENA

25.06 – 05.07 2 355

03.07 – 13.07 2 355

11.07 – 21.07 2 355

19.07 – 29.07 2 355

27.07 – 06.08 2 355

04.08 – 14.08 2 355

ORGANIZATOR:

Wczasy:  
11 DNI 

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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KOKKINO NERO - GRECJA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez 
Słowację, Węgry, Serbię.
DZIEŃ 2: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudnio-
wych, złożenie bagaży, czas wolny na pierwsze kąpiele mor-
skie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 15:00, obiadoko-
lacja i nocleg.
DZIEŃ 3-10: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych propo-
nowanych przez rezydenta.
DZIEŃ 11: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złoże-
nie bagażu, czas wolny na pożegnanie z greckim słońcem.  
Ok. godz. 18.00 wyjazd w kierunku Polski.
DZIEŃ 12: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd 
do Polski w godz. nocnych. Przyjazd do Katowic ok. godz. 21:00.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

METEORY – ok. 55 €
Aby tam dotrzeć udajemy się piękną trasą wzdłuż pasma 
Olimpu, przez największą w Grecji równinę - Równinę Tesal-
ską do miejscowości Kalambaka, położonej u stóp Meteorów, 
skąd udamy się na zwiedzanie klasztorów zawieszone mię-
dzy niebem a ziemią. W sumie wybudowano 24 klasztory 
(każdy na innej skale). Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko 
sześć - cztery męskie i dwa żeńskie, z których zwiedzimy dwa,  
a w nich przepiękne ikony, stare rękopisy, fantastyczne freski. 
W  Kalambace odwiedzimy wytwórnię ikon. Zespół klaszto-
rów wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Przyrodniczego UNESCO.

ATENY 1 dzień – ok. 65 €
Przejedziemy koło świątyni Zeusa Olimpijskiego oraz Łuku 
Hadriana. Następnie zwiedzimy Akropol (Propyleje, Parte-
non, Erechtejon, Świątynia Nike). Z Akropolu możemy podzi-
wiać wzgórza: Pnyks, Filopapu, Aeropag oraz Teatr Dionizosa 
i Odeon Herodosa Attyka. Następnie spacer przez starożytną 
Agorę grecką oraz rzymską z  Wieżą Wiatrów. Później ruiny 
Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska oraz Plac Syntagma 
(Plac Konstytucji). Dotrzemy do stadionu Kalimarmaro – tu-
taj odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. 
Wczesnym popołudniem opuszczamy Ateny. W drodze po-
wrotnej Termopile.

OLIMP I PANTALEIMONAS – ok. 45  €
Wyprawa w najwyższe pasmo górskie Grecji, mitycznej sie-
dziby Zeusa i innych bogów. Pierwszym punktem wyprawy 
jest wjazd krętymi serpentynami na wysokość 944 m.n.p.m., 
skąd rozpościerają się piękne widoki na Olimp i Zatokę Ter-
majską. Odwiedzimy Litochoro, malownicze miasteczko po-
łożone u stóp Olimpu, a potem przejdziemy wąwozem rzeki 
Enipeas. Następnie udamy się do starej, malowniczej wioski 
położonej na wysokości około 600 m. n.p.m. gdzie w  cieniu 
dwustuletnich platanów zobaczymy jak wyglądało życie 
na Riwierze przed dziesiątkami lat. Na zakończenie odwiedzi-
ny w twierdzy zbudowanej przez krzyżowców.

SALONIKI – ok. 45  €
Założone w 315 r. p.n.e. przez macedońskiego króla Kassan-
drosa liczą sobie ponad 2.300 lat i stanowią okazję do  za-
poznania się z wielowiekowym przekrojem historycznym 
uwiecznionym w zabytkach tego miasta. Odnaleźć tu można 
ślady Cycerona, Apostoła Pawła, Cyryla i Metodego, jak rów-
nież pozostałości ze świata antycznego. Orientalny bazar, 
Łuk Triumfalny Galeriusza, średniowieczne mury obronne, 
nadmorski bulwar z Białą Wieżą oraz przyległym Muzeum  
Archeologicznym to miejsca, które pozostawiają niezapo-
mniane wrażenia. Po zwiedzaniu będzie też okazja do zaku-
pów w licznych sklepach.

Miejsce wyjazdu: Katowice Międzynarodowy Dworzec  
Autobusowy, ul. Sądowa 5, godz. 06:00. W dniu wyjazdu należy 
pojawić się na miejscu zbiórki około 15 minut przed planowaną 
godziną wyjazdu. 

Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy 
rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie 
Organizatora.

KOKKINO NERO położone na pograniczu 
Riwiery Olimpijskiej i Riwiery Gór Ossa, Po-
siada niezliczoną ilość kamienistych i drob-
no żwirkowych plaż oraz romantycznych 
zatoczek a morze ma przepiękny turkuso-
wy kolor. Miejscowość jest cicha, spokojna, 
zachęca do wypoczynku z dala od zgiełku 
dużych turystycznych aglomeracji.

ZAKWATEROWANIE
Apartamenty oddalone od morza ok. 400 
- 600 m, w otoczeniu drzew, kwiatów i wi-
norośli. Apartamenty są samodzielnymi, 
skromnie wyposażonymi mieszkankami kla-
sy turystycznej. Każdy apartament posiada 
taras lub balkon. Składa się z: pokoju, w któ-
rym znajdują się dwa lub trzy łóżka; łazien-
ki z węzłem sanitarnym: WC + umywalka 
z prysznicem; aneksu kuchennego wyposa-
żonego w lodówkę, kuchenkę, podstawowe 
naczynia i sztućce umożliwiające przygoto-
wywanie prostych posiłków. Na wyposaże-
niu apartamentu są przybory do utrzymy-
wania czystości oraz bielizna pościelowa. 
Środków czystości oraz ręczników nie ma, 
należy je zabrać ze sobą.

CENA ZAWIERA
• 9 noclegów w apartamentach,
• wyżywienie 2 razy dziennie - śniadania 

i obiadokolacje serwowane w pobliskim 
Hotelu Aqua Rossa,

• opiekę pilota i rezydenta,
• przejazd autokarem (barek, wc, klimaty-

zacja, TV),
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 

EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł.

DODATKOWO PŁATNE
• składki na TFG - 10 zł/os. oraz TFP -  

10 zł/os. (składki doliczane są automatycz-
nie w momencie dokonania rezerwacji),

• opłata administracyjna - 45 €/os. - płatna 
na miejscu w hotelu po przyjeździe. Opłata 
nie jest pobierana od dzieci w wieku 0-4 lat,

• taksa klimatyczna – ok. 0,50–1,50 €/
dzień/pokój – płatne na miejscu.

TERMINY (12 dni) CENA KATALOGOWA

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07

2 249

27.07 – 07.08
05.08 – 16.08
14.08 – 25.08

2 530

ORGANIZATOR:

Wczasy: 
12 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Malta
Niezwykła Malta
 

NIEZWYKŁA MALTA - MALTA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2 godz. przed wy-
lotem. Odprawa. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd do La Valletty, stolicy Malty, 
niezwykłego miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Zwiedzanie: konkatedra św. Jana z najważniej-
szym dziełem Caravaggia: Ścięcie św. Jana Chrzciciela, plac 
Pałacowy z Pałacem Wielkiego Mistrza, pałac Casa Rocca 
Piccola, Opera Narodowa, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum 
Archeologiczne ze słynnymi figurkami: Wenus z Malty i Sie-
dząca Kobieta. Fort St. Elmo – jeden z najważniejszych fortów 
Zakonu Maltańskiego. Czas wolny, który warto wykorzystać 
na degustację ftiry – chlebka wypełnionego lokalnymi pro-
duktami: pastą z suszonych pomidorów, serem z Gozo, oliw-
kami i tuńczykiem. Spacer po ogrodach Barracca, ze wspa-
niałym widokiem na morze, Wielki Port (Grand Harbour) i na 
Trzy Miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg. Trasa ok. 40 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do Mdiny – pierwszej stolicy 
Malty. Spacer przez główną bramę, której majestatyczność 
wykorzystano w słynnym serialu „Gra o Tron” i średniowiecz-
nymi uliczkami, obok Muzeum Historii Naturalnej do placu 
i  katedry św. Pawła. Przejście w stronę  murów obronnych, 
z których rozpościera się piękna panorama wyspy. Wizyta 
w  Rabacie, zwiedzanie największej atrakcji miasta, kościoła 
św. Pawła, zbudowanego nad grotą, w której ukrywał się świę-
ty. Przejazd na najwyższy punkt archipelagu maltańskiego, na 
klify Dingli z przepięknym widokiem na południową część wy-
spy. Następnie wizyta w miejscowości Mosta, słynącej z naj-
piękniejszego na wyspie kościoła – rotundy, którą przykrywa 
jedna z największych kopuł na świecie. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 50 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Przejazd do pięknie położonej wioski 
rybackiej Marsaxlokk, słynącej z luzzu - kolorowych łodzi 
rybackich. Czas wolny na targowisku z lokalnymi wyrobami 
oraz owocami morza. Dla chętnych Wycieczka do trzech mal-
tańskich miast, tzw. Trójmiasta, pierwszych siedzib zakonu 
Joannitów: Cospicua, słynąca z murów obronnych, następnie 
Vittoriosa, pierwsza siedziba Joannitów oraz Senglea ze słyn-
ną wartownią Point Vedette, z której roztacza się panorama 
na Wielki Port (Grand Harbour), stolicę Vallettę oraz fort 
St. Angelo, który w czasach tureckiego Wielkiego Oblężenia 
stanowił główną siedzibę dowodzenia Zakonu Maltańskiego, 
a podczas II Wojny Światowej stacjonowały tu jednostki bry-
tyjskiej marynarki wojennej. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
(fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 60 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przeprawa promowa na Gozo, wyspę 
nimfy Kalipso. Przejazd do kompleksu Ggantija – miejsca 
gigantów, gdzie znajdują się najstarsze (ok. 3600 lat p.n.e.) 
megalityczne świątynie, wpisane na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Przejazd nad zatokę Ramla, gdzie w grocie, 
nimfa Kalipso więziła ukochanego Odyseusza. Czas wolny na 
charakterystycznej dla zatoki plaży w  kolorze pomarańczo-
wym. Przejazd do Victorii, stolicy Gozo, nad którym góruje 
położona na wzgórzu Cytadela, ufortyfikowana twierdza pa-
miętająca czasy średniowiecza. Następnie jedna z najbardziej 
malowniczych na wyspie, zatoka Dwejra z widokiem na róż-
norodne formacje skalne, wyrzeźbione przez morze. Powrót 
promem na Maltę. Obiadokolacja w regionalnej tawernie 
z  maltańskimi specjałami (fakultatywnie). Nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 80 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. 
Odprawa, powrót do Polski. Całość trasy: ok. 230 km.

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: ok. Zatoka św. 
Pawła (5) - La Valletta – Mosta – Rabat – 
Mdina – Dingli – Marsaxlokk – Cospicua 
– Vittoriosa – Senglea – wyspa Gozo: Ggan-
tija, Zatoka Ramla, Victotia, Zatoka Dwejra.

CENA ZAWIERA
• przelot: Warszawa – Malta – Warszawa 
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym. 40 x 30 

x 20 cm oraz 1 szt. bagażu w formie waliz-
ki o wym. 55 x 40 x 23 cm , 

• opłaty lotniskowe i paliwowe,
• transfer lotnisko – hotel - lotnisko,
• 5 noclegów w hotelu*** w pokojach 2-os.,
• 5 śniadań,
• opiekę pilota, 
• ubezpieczenie Signal Iduna.

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, trans-
port podczas zwiedzania, przeprawa 
promowa na wyspę Gozo, opłaty klima-
tyczne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• pokój 1-osobowy: 600 zł,
• 4 obiadokolacje (bez napojów): 400 zł,
• kolacja regionalna: 50 EUR,
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 

kg:  360 zł .

TERMINY CENA KATALOGOWA

23.03 – 28.03 3 999
20.04 – 25.04 3 999
18.05 – 23.05 3 999
19.10 – 24.10 3 999

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
6 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Portugalia
Lizbona - Fatima - Porto
 

LIZBONA - FATIMA - PORTO - PORTUGALIA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Spotkanie na lotnisku w Warszawie, odprawa, prze-
lot do Lizbony. Transfer do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Zwiedzanie Lizbony: Alfama - najstarsza 
lizbońska dzielnica, wybudowana w XI wieku przez Maurów: 
katedra NMP z XII wieku, zamek św. Jerzego usytuowany 
na wzgórzu z przepiękną panoramą miasta. Dzielnica Baixa 
- serce Lizbony: Elevator de Santa Justa – żelazna winda, pro-
menada Rua Augusta, Arco da Vitória – łuk triumfalny przy 
Plaça do Comercio – głównym placu Lizbony nad brzegiem 
rzeki Tag, z którego doskonale widać olbrzymią figurę Cristo 
Rei - Chrystusa Króla. Przejazd do dzielnicy Belém:  Torre de 
Belém – wieża z XVI wieku, klasztor Hieronimitów z początku 
XVI wieku, Pomnik Odkrywców reprezentujący 33 portugal-
skich bohaterów m.in. Vasco da Gama, Ferdynant Magellan. 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 30 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie, wycieczka na Przylądek Capo da Roca – 
najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy. 
Następnie Sintra, letnia siedziba portugalskich władców: Pa-
lacio National – najstarszy portugalski pałac, Palacio da Pena 
– Pałac Skalny – bajkowo kolorowy przykład bawarskiego 
baroku oraz niezwykły kompleks pałacowo – parkowy Quinta 
da Regaleira ze słynną Studnią Inicjacji. Przejazd do Óbidos 
– ufortyfikowanego  średniowiecznego miasteczka, pełnego 
wąskich, brukowanych uliczek i białych domów z niebieskim 
lub żółtym wykończeniem. Czas wolny na degustację trady-
cyjnej wiśniowej nalewki Ginja de Óbidos. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 250 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie, wizyta w Fatimie, najważniejszym por-
tugalskim sanktuarium, związanym z objawieniami Matki Bo-
skiej: Bazylika Matki Boskiej Różańcowej, Kaplica Objawień. 
Przejazd do Coimbra, miasta w którym pod koniec XIII wieku 
został założony  najstarszy portugalski uniwersytet. Spacer 
przez  Żelazne Wrota (Porta Férrea) na uniwersyteckie patio. 
Zwiedzanie jednej z najpiękniejszych bibliotek na świecie, ba-
rokowej Biblioteki Joanina. Kościół Świętego Krzyża – Igreja 
de Santa Cruz – miejsce pochówku pierwszych królów Por-
tugalii. Przejazd w kierunku Porto, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 210 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie, zwiedzanie Porto, miasta położone-
go u  ujścia rzeki Duero. Dzielnica Ribeira:  wpisane na listę 
dziedzictwa UNESCO: monumentalna Katedra Sé oraz 
oszałamiający pozłacanym wnętrzem, kościół św. Franciszka. 
Najwyższa budowla w mieście: wieża kościoła Kleryków -Tor-
re dos Clérigos, Palácio da Bolsa – budynek giełdy z bogato 
zdobioną Salą Arabską. Dworzec São Bento, którego wnętrze 
zdobią azulejos przedstawiające sceny historyczne oraz życie 
codzienne mieszkańców Porto. Rejs po rzece Duero, z której 
rozpościera się przepiękny widok na miasto oraz na fanta-
styczne konstrukcje 6 mostów. Wizyta w winiarni w mieście 
Vila Nova de Gaia: proces produkcji oraz degustacja porto. 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 30 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie, wizyta w Batalha, zwiedzanie jednego 
z najpiękniejszych arcydzieł architektury, majestatycznego 
Convento de Santa Maria da Vitória (Opactwo Matki Boskiej 
Zwycięskiej), wybudowanego na zlecenie króla Jana I Wiel-
kiego w podzięce za zwycięstwo nad Kastylijczykami. Prze-
jazd do Nazaré  – miasteczka słynącego z rybackich tradycji 
i najwyższych w Europie fal. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ 7: Śniadanie, dzień wolny na relaks i plażowanie lub 
eksplorowanie we własnym zakresie Lizbony. Obiadokolacja, 
nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, 
odprawa. Powrót do Warszawy.

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

TRASA ZAGRANICZNA: Lizbona (3) – 
Cabo da Roca – Sintra – Óbidos - Fatima 
– Coimbra - Porto (2) – Batalha - Nazaré - 
Lizbona (2).

CENA ZAWIERA
• przelot na trasie: Warszawa Modlin – Lizbona 

– Warszawa Modlin,
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym. 40 x 30 

x 20 cm oraz 1 szt. bagażu w formie walizki 
o wym. 55 x 40 x 23 cm,  

• opłaty lotniskowe i paliwowe,
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko ,
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 

2-osobowych z łazienką,
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji (bez napojów),
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna.

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, transport 
niezbędny do realizacji programu, bilety 
komunikacji miejskiej, taksa klimatyczna, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki, 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
•  Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1200 zł,
• dopłata do 1 sztuki bagażu rejestrowane-

go do 20 kg: 360 zł.

TERMINY CENA KATALOGOWA

14.04 – 21.04 4 999

19.05 – 26.05 4 999

15.09 – 22.09 4 999

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
8 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Sycylia
Pod niebem Sycylii
 

POD NIEBEM SYCYLII - SYCYLIA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa. Przelot do Katanii. Transfer do hotelu. Zakwate-
rowanie. Zwiedzanie Katanii: plac Katedralny z katedrą św. Aga-
ty, ratusz miejski, fontanna ze Słoniem, symbolem miasta, ruiny 
amfiteatru rzymskiego. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 80 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd w kierunku Etny, czynnego wulka-
nu dominującego nad panoramą wschodniego wybrzeża Sycylii 
(3340 m n.p.m.). Wjazd na wysokość ok 2000 m n.p.m. kolejką 
linową. Dla chętnych (fakultatywnie) przejazd samochodami te-
renowymi na wysokość około 3000 m n.p.m. w pobliże głównego 
krateru. Na górze spacer wokół wygasłych i czynnych kraterów, 
podziwianie fumaroli - wyziewów pary z wnętrza Etny, jezior 
siarkowych oraz unikalnego kosmicznego krajobrazu. Następnie 
przejazd do najpiękniejszego, najbardziej malowniczego mia-
steczka Sycylii, Taorminy, które często określane jest sycylijskim 
Saint Tropez ze względu na wspaniałe plaże i średniowieczny 
charakter. Wypoczywali tu m.in. Goethe, Marlena Dietrich, Eli-
zabeth Taylor, Francis Ford Coppola. Spacer główną ulicą miasta 
Corso Umberto do starówki i do najpiękniejszego starożytnego 
teatru greckiego we Włoszech, z wyjątkowym widokiem na Etnę 
i Morze Jońskie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. Tra-
sa: ok. 180 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Rejs na Wyspy Liparyjskie. Wizyta na naj-
większej z nich, Liparii. Spacer po starym mieście z bogatą histo-
rią. Następnie wyspa Vulcano, dla chętnych kąpiel w wodach ter-
malnych i błotach siarkowych. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. Trasa ok. 180 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Przejazd do uroczego miasteczka Monre-
ale (Góry Królewskiej) położonego na przedmieściach Palermo. 
Zwiedzanie normańskiej katedry z XII wieku, najpiękniejszej na 
Sycylii, stanowiącej mieszankę architektury arabskiej, bizantyj-
skiej i normańskiej. Wnętrza katedry pokrywają mozaiki, które 
przedstawiają sceny z biblii. Przejazd do Palermo, stolicy Sycylii. 
Zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Pałac Normanów z Kaplicą 
Palatyńską, kościół normański La Martorana, fontanna Pretoria, 
Teatro Massimo, Porta Felice, katedra z miejscem spoczynku św. 
Rozalii, patronki miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokola-
cja i nocleg. Trasa ok. 380 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie Przejazd do Erice, miasteczka położonego 
na szczycie góry, które było miejscem kultu wielu bóstw staro-
żytności, głównie bogini miłości i płodności. Spacer wąskimi, bru-
kowanymi uliczkami tworzącymi labirynty pomiędzy licznymi ko-
ściółkami i klasztorami. Wizyta Giardio del Balio XIX-wiecznym 
miejskim ogrodzie botanicznym a także XIV-wiecznym kościele 
Chiesa Matrice. Przejazd do Trapani, miasta przepięknie położo-
nego na wąskim przypominającym sierp przylądku, słynącego ze 
średniowiecznych i renesansowych kościółków i XVII-wiecznej 
katedry. Spacer po najstarszej dzielnicy miasta, gdzie na każdym 
kroku można dostrzec inną część europejskiej historii. Przejazd 
trasą nadmorską z charakterystycznymi płyciznami – salinami - 
wykorzystywanymi do produkcji soli morskiej. Wizyta w Marsali 
słynącej z winnic i produkcji mocnego słodkiego wina. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. Trasa ok. 130 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie. Przejazd do Agrigento, najważniejszego na 
Sycylii stanowiska archeologicznego zwanego Doliną Świątyń, 
które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO. To najpiękniejsze pozostałości świata antyczne-
go w Basenie Morza Śródziemnego. Przejazd w stronę miejsco-
wości Piazza Armerina, zwiedzanie letniskowej willi pochodzącej 
z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Villa Romana del Casale ozdo-
biona jest wyjątkowymi mozaikami. Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 220 km.

DZIEŃ 7: Śniadanie. Wizyta w miejscowości Noto, perle sycylij-
skiego baroku. Spacer główną ulicą miasta Corso Vittorio Ema-
nuele: kościół San Francesco, kościół San Domenico, Palazzo 
Ducezio czy teatr miejski. Przejazd do Syrakuz, miasta, w którym 
urodził się i zginął Archimedes. Wizyta w Parku Archeologicz-
nym w ogrodach Villa Landolina, gdzie obok niesamowitego Te-
atro Greco z VI w. p.n.e, zobaczyć można potężny grecki ołtarz 
ofiarny, rzymski amfiteatr, starożytne kamieniołomy a także 
Ucho Dionizjusza - jaskinię z niezwykłą akustyką. Spacer po sta-
rówce, położonej na wysepce Ortigia: ruiny świątyni Apollina – 
najstarsza świątynia grecka na Sycylii, Piazza Duomo z barokową 
katedrą, plac Archimedesa z fontanną Artemidy  i słynne źródła 
Aretuzy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. Trasa ok. 
140 km.

DZIEŃ 8: Śniadanie. Przejazd na lotnisko, odprawa. Powrót do 
Warszawy. Całość trasy na Sycylii: ok.: 1350 km.

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: ok. Taorminy (3) 
– Etna – Taormina – Wyspy Liparyjskie – ok. 
Monreale (1) – Monreale – Palermo – Erice 
– ok. Trapani (1) – Trapani – Marsala – Agri-
gento – Piazza Armerina – ok. Katanii (2) – 
Noto – Syrakuzy - Katania.

CENA ZAWIERA
• przelot: Warszawa  – Katania – Warszawa 
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym. 40 x 30 

x 20 cm oraz 1 szt. bagażu w formie waliz-
ki o wym. 55 x 40 x 23 cm,  

• opłaty lotniskowe i paliwowe,
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko,  
• 7 noclegów w hotelach*** w pokojach 2 – os.,
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji (bez napojów),
• opieka pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna.

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, trans-
port podczas zwiedzania, rejs na Wyspy 
Liparyjskie, opłaty klimatyczne, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obliga-
toryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• pokój 1-osobowy: 750 zł,
• wjazd na Etnę (wysokość ok. 3000 m n.p.m.): 

50 EUR,
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 kg:  

360 zł.

TERMINY CENA KATALOGOWA

24.03 – 31.03 4 299

21.04 – 28.04 4 499

26.05 – 02.06 4 499

01.09 – 08.09 4 499

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
8 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Norweskie
Fiordy i Oslo
 

NORWESKIE - FIORDY I OSLO

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Oslo. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. W godzinach wieczornych przyjazd w okolice Oslo. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 550 km.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Wyjazd do Krainy Fiordów przez narciar-
skie kurorty Gol i Geilo, przejazd przez księżycowy Płaskowyż 
Hardangervidda. Podróż trasą prowadzącą przez malownicze 
góry, dzikie doliny i przepiękne lasy największego płaskowyżu 
północnej Europy. Przystanek przy jednym z najładniejszych 
i najwyższych wodospadów – Vøringfossen, stromy zjazd ka-
nionem Mabodalen do fiordu Hardanger. Steinsdalsfossen – 
podejście pod i za wodospad. Przejazd do hotelu w okolicach 
Bergen. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 450 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do malowniczej stolicy norwe-
skich fiordów – Bergen. Zwiedzanie „Miasta Siedmiu Wzgórz”, 
w programie między innymi wizyta na Torget – barwnym tar-
gu rybnym, stary port Bryggen z górującą nad nim twierdzą 
Bergenhus i spacer po Tyskebriggen z charakterystycznymi 
drewnianymi budynkami. Przejazd malowniczą trasą przez 
Voss do Gudvangen – Doliny Wikingów, następnie przejazd 
najdłuższym drogowym tunelem świata o długości 24 510 m 
z „kosmiczną iluminacją” – Tunel Lærdal. Borgund – stavkirke. 
Przejazd do hotelu w ok. Borgund. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. Trasa ok. 250 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie. Przejazd „starą drogą klimatyczną”. Prze-
prawa promowa na trasie z Fodnes do Manheller przez maje-
statyczny Sognefjord (najdłuższy i najgłębszy fiord Norwegii). 
Sesja zdjęciowa w Bøyabreen przy największym lodowcu 
Europy – Jostedalsbreen. Przejazd do hotelu w ok. Videseter. 
Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 250 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przejazd na przystań promową. Rejs  
po fiordzie Geiranger (fiord uważany za jeden z najpiękniejszych 
na świecie – pośród pionowych skał wpadających wprost  
do morza i wodospadów sięgających nawet 250 m wysokości). 
Po przyjeździe do miejscowości Geiranger, wjazd na punkt 
widokowy Flydalsjuvet i Droga Orłów (wjazd uzależniony 
od warunków pogodowych). Przejazd słynną Drogą Trolli 
(około 14 km serpentyn). Dojazd do ściany Trolli (najwyższej 
i najtrudniejszej ściany wspinaczkowej Europy). Przejazd  
do hotelu w ok. Dombås. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 350 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Oslo. Po drodze 
przejazd przez Ringebu (stavkirke), Lillehammer (Lysgårds-
bakken – skocznia narciarska i krótki spacer po starówce) 
oraz wzdłuż największego jeziora w Norwegii Mjøsa (sesja 
zdjęciowa). Zwiedzanie stolicy Królestwa Norweskiego, m.in.: 
Bygdøy: Muzeum Łodzi Wikingów i Muzeum Fram – szku-
nera z XIX w. biorącego udział w trzech wielkich wyprawach 
polarnych, park z 212 rzeźbami z kamienia i brązu Gustawa 
Vigelanda. Spacer po mieście: Park i Pałac Królewski, Karl  
Johans Gate (pasaż), Ratusz, gdzie wręczane są Pokojowe  
Nagrody Nobla, katedra, Twierdza Akershus. Przejazd  
do hotelu w ok. Oslo. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa 
ok. 400 km.

DZIEŃ 7: Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wykwate-
rowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju. Całość 
trasy w Norwegii: ok. 2300 km.

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

TRASA ZAGRANICZNA: ok. Oslo (1) –  Gol 
– Geilo - płaskowyż Hardangervidda – fiord 
Hardanger – ok. Bergen (1) – Voss – Gudvan-
gen – ok. Borgund (1) – fiord Sognefjord – 
lodowiec Jostedalsbreen – ok. Videseter (1) 
– fiord Geiranger – Droga Trolli – ok. Dombås 
(1) – Lillehammer – Oslo – ok. Oslo (1).

CENA ZAWIERA
• przelot samolotem rejsowym,
• opłaty lotniskowe i paliwowe,
• mały bagaż podręczny,
• transport podczas zwiedzania,
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 

2-osobowych z łazienką,
• 5 śniadań,
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 EUR, 

NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN).

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 1990 NOK 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, we-
wnętrzne przeprawy promowe, opłaty 
klimatyczne i wjazdowe do niektórych 
regionów, transfery i transport podczas 
zwiedzania, opłaty administracyjne i par-
kingowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• pokój 1-osobowy: 1500 zł,
• dopłata do 6 obiadokolacji: 1500 zł,
• bagaż rejestrowany do 20 kg: 400 zł. TERMINY CENA KATALOGOWA

04.06 – 12.06 6 999

02.07 – 10.07 6 999

30.07 – 07.08 6 999

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
7 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.
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Hiszpania
Gorąca Hiszpania
 

GORĄCA HISZPANIA - HISZPANIA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Spotkanie na lotnisku w Warszawie, odprawa, prze-
lot do Barcelony. Transfer do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: Śniadanie, zwiedzanie Tarragony: akwedukt zwany 
Puente del Diablo (Most Diabła) z I wieku p.n.e., Anfiteatro 
Romano - rzymski amfiteatr, z II wieku n.e., Catedral de Tarra-
gona z XII – XIV w. Spacer promenadą Rambla Nova w stronę 
punktu widokowego Balcón del Mediterráneo, z którego roz-
tacza się zachwycająca panorama wybrzeża Morza Śródziem-
nego.  Przejazd do Walencji, spacer po najstarszej dzielnicy 
miasta:  katedra Santa Maria, w której według legendy znaj-
duje się święty Graal, bazylika Matki Boskiej Opuszczonych, 
Ratusz, fontanna Neptuna, secesyjne budynki dawnej Giełdy 
Jedwabiu, hali targowej, dworca. Obiadokolacja, nocleg w ho-
telu. Trasa ok. 430 km.

DZIEŃ 3: Śniadanie, przejazd w okolice Guadix, zwiedzanie 
domów (casas cuevas), które przez swoich mieszkańców zo-
stały wykute w skale. Przejazd do Granady, ostatniego muzuł-
mańskiego bastionu u podnóża gór Sierra Nevada. Wieczór 
flamenco (fakultatywnie). Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 
100 km.

DZIEŃ 4: Śniadanie, zwiedzanie Granady, perły Andaluzji: 
katedra z Kaplicą Królewską, budowle Maurów – Alhambra – 
najlepiej na świecie zachowany zespół pałacowo - ogrodowy 
arabskich władców Granady. Spacer po ogrodach Genera-
life. Następnie mauretańska dzielnica Albaicín, położona na 
wzgórzu, pełna wąskich uliczek i charakterystycznych białych 
domów. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w okolicy Toledo.  
Trasa ok. 370 km.

DZIEŃ 5: Śniadanie, wizyta w Toledo, malowniczo usytuowa-
nego na wzgórzu w zakolu rzeki Tag, dawnej stolicy Hiszpanii: 
katedra NMP – jedna z najważniejszych w Hiszpanii, z dzie-
łami między innymi El Greco, Tycjana, Rubensa i Goi. Kościół 
San Tomé z arcydziełem El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza”. 
Przejazd do Madrytu: zwiedzanie muzeum Prado – jednego 
z najbogatszych muzeów na świecie z największą na świecie 
kolekcją dzieł Velazqueza i Francisco Goi oraz dziełami Tycja-
na, Rafaela, Rubensa, Boscha i El Greco. Następnie Palacio 
Real - rezydencja królewska, Plac Hiszpański z pomnikiem 
Cervantesa oraz bohaterów jego powieści: Don Kichota 
i Sancho Pansy. Paseo del Prado – zielona promenada z prze-
pięknymi fontannami, Puerta del Sol - centralny plac miasta. 
Obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg. Trasa ok. 150 km.

DZIEŃ 6: Śniadanie, przyjazd do Saragossy, stolicy Aragonii, 
położonej nad rzeką Ebro. Zwiedzanie barokowej bazyliki 
Nuestra Señora del Pilar z jaspisową kolumną z figurką Ma-
donny, katedra Catedral de el Salvador (La Seo) z XII wieku 
oraz El Palacio de la Aljaferia - alkazar z XI wieku, jeden z naj-
piękniejszych obiektów mauretańskich w Hiszpanii. Przejazd 
w kierunku Barcelony, zakwaterowanie w hotelu, obiadokola-
cja, nocleg. Trasa ok. 550 km.

DZIEŃ 7: Śniadanie, przejazd do Barcelony, stolicy Katalonii: 
zwiedzanie katedry Sagrada Familia – dzieła życia Antonio 
Gaudiego, spacer aleją Passeig de Gràcia z kolejnymi dzie-
łami słynnego architekta: Casa Mila i Casa Batlló. Wizyta 
w  najstarszej części miasta, sercu Barcelony - Barri Gótic, 
czyli Dzielnicy Gotyckiej z wąskimi brukowanymi uliczkami 
i zabytkowymi kamienicami. Zwiedzanie katedry św. Eulalii –  
arcydzieła architektury gotyckiej, bazyliki Santa Maria del 
Mar, wizyta na Placa Sant Jaume z gotyckim Ratuszem 
i  Generalitat - siedzibą rządu Katalonii, Placa de Sant Just 
z  fontanną Trzech Wdzięków. Następnie słynna promenada  
La Rambla, pełna kawiarenek, restauracji i sklepów, która pro-
wadzi od Plaça de Catalunya do starego portu z pomnikiem 
Kolumba. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 150 km.

DZIEŃ 8: Śniadanie. Transfer na lotnisko, odprawa. Powrót 
do Warszawy. Całość trasy w Hiszpanii: ok. 1700 km.

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

TRASA ZAGRANICZNA: Trasa zagranicz-
na: Barcelona – ok. Tarragony (1) – Tarra-
gona – Walencja - ok. Walencji (1) – Guadix 
– Granada - ok. Granady (1) – ok. Toledo (1) 
- Toledo – Madryt - ok. Saragossy (1) - Sara-
gossa – ok. Barcelony (1) - Barcelona.

CENA ZAWIERA
• przelot na trasie: Warszawa – Barcelona 

– Warszawa,
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym. 40 x 30 

x 20 cm oraz 1 szt. bagażu w formie waliz-
ki o wym. 55 x 40 x 23 cm ,  

• opłaty lotniskowe i paliwowe,
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2–os.
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji (bez napojów),
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie Signal Iduna.

DODATKOWO PŁATNE
• pakiet do realizacji programu: 160 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, taksa kli-
matyczna, transport podczas zwiedzania, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki,

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł,
•  Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł.

DOPŁATA OPCJONALNA
• dopłata do pokoju 1-os.: 1000 zł
• udział w wieczorze flamenco: 45 EUR 

(min. 15 osób chętnych).

TERMINY CENA KATALOGOWA

01.04 – 08.04 4 599
10.05 – 17.05 4 599
01.10 – 08.10 4 599

ORGANIZATOR:

Wycieczka: 
8 DNI

Zapytaj w Biurze Podróży o aktualne zniżki.



64 WWW.NATURATOUR.PL

Egipt

EGIPT WWW.NATURATOUR.PL

Hurgada  – niegdyś spokojna osada rybacka, dziś jeden z najbardziej 
popularnych kurortów nad Morzem Czerwonym. Ogromny wybór hoteli,  
zapewniających idealne warunki do wypoczynku i mnóstwo oferowanych 
przez nie atrakcji, bogata oferta sportów wodnych i bajeczne rafy koralowe, 
szerokie, piaszczyste plaże, spokój turystycznych dzielnic i gwar tętniącej 
życiem Hurgady  zadowalają poszukiwaczy każdego rodzaju wakacyjnego 
relaksu.

Marsa Alam – niezwykle popularna miejscowość, która znajduje się 
w południowo-wschodniej części kraju nad Morzem Czerwonym. Leży w odle-
głości ok. 750 km od Kairu i ok. 250 km od Hurghady. Ta dawna wioska rybacka 
to obecnie dynamicznie rozwijający się region turystyczny.  Wspaniałe widoki, 
słoneczne plaże oraz niezwykła fauna i flora wód Morza Czerwonego zachwy-
cają turystów z całego świata. Oddalona o 20 km od wybrzeża Marsa Alam rafa 
Elphinstone to wspaniałe miejsce do zgłębiania tajemnic podwodnego świata.  
Rozpościera się na około 300 metrach długości.  Marsa Alam to również raj  
dla fanów surfingu i wszelkich wodnych sportów i atrakcji. 

Sharm el Sheikh – położony na Półwyspie Synaj składa się z trzech 
zatok: Naama, Shark`s i Nabq. Jest nowoczesnym połączeniem arabskiej kultury 
i wszelkich atrakcji, przygotowanych specjalnie z myślą o odwiedzających  
to miejsce Gościach. Pod względem estetyki stanowi niedościgniony wzór dla 
wszystkich egipskich kurortów. Eleganckie hotele, zadbane ogrody, dyskoteki 
i życie nocne, przyciągające amatorów dobrej zabawy z całego świata.

Luksor – miasto leżące na południu Egipcie nad brzegiem Nilu, określane 
mianem największego muzeum świata na otwartej przestrzeni. Znajdują się 
tu ruiny dawnej świetności starożytnej cywilizacji. Na terenie niegdysiejszych 
Teb – stolicy faraonów podziwiać można liczne, dobrze zachowane wspania-
łości z odległej ery. Nietrudno zachwycić się miastem, w którym czas jakby się 
zatrzymał, wśród majestatycznych świątyń, grobowców i pomników. Wschod-
nia część Luksoru to kompleksy modlitewne Karnaku i Narodzin, zachodnia 
część to świątynia Hatszepsut, nekropolia tebańska z Doliną Królów i Doliną  
Królowych oraz Wioska Budowniczych Grobowców. Obie części miasta  
oddziela rzeka Nil, która była i jest sercem afrykańskiego świata.

Fascynujący świat królestwa Faraonów – owiany legendami, opisywany na kartach literatury, 
ekranizowany i odkrywany po dziś dzień, skrywa w sobie jeszcze nie jedną tajemnicę. 

Jest to kraj bogatej historii i mitów, które przenikają do świata rzeczywistego, kraj, który swoją energię i moc czerpie z życiodajnej rzeki Nil, tworzącej wyjątkowy 
ekosystem, zieloną linię otoczoną piaskami Sahary. Jednocześnie jest to niezmiennie najpopularniejszy kierunek na wczasy dla wszystkich poszukujących ciepłych 
promieni słońca przez cały rok, beztroskiego plażowania i oczywiście wyjątkowych wrażeń, jakich dostarcza obcowanie z podwodnym światem. Kilka godzin lotu 
by znaleźć się w kraju, gdzie zawsze świeci słońce, wykąpać się w ciepłym morzu, cieszyć się z bogatą infrastrukturą hoteli, animacjami i licznymi ofertami gier 
i sportów wodnych, szaleństwem w ogromnych parkach wodnych i nurkowaniem w jednych z najpiękniejszych raf koralowych na świecie.

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży w północno-
wschodniej Afryce
Stolica: Kair

ORGANIZATOR:
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Kair – nazywany także Zwycięskim, Silnym lub też Zdobywcą, jest największą 
i najważniejszą metropolią nie tylko w Egipcie, ale i w całej Afryce oraz 
w  świecie islamu. Szczególną atrakcją dla turystów jest Muzeum Egipskie, 
w którym znajduje się jeden z najważniejszych skarbów - maska Tutanchamon. 
Podczas wycieczki do Kairu nie sposób pominąć najbardziej tajemniczych 
budowli starożytności, czyli piramid, które zaliczają się do siedmiu cudów 
świata. Obszar, na którym znajdują się piramidy, nazywany jest Piramidowym 
Polem Giza. Zwiedzimy tam m.in. największą z nich czyli Piramidę Cheopsa 
a także Wielkiego Sfinksa.

INFORMACJE
Obywatele polscy udający się do Egiptu muszą posiadać paszport ważny minimum 6 mie-
sięcy od daty planowanego opuszczenia Egiptu i podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizę 
turystyczną kupuje się na lotnisku w Egipcie – koszt ok. 25 USD (wiza jednokrotna), ważna 
30 dni.  

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: bez zmian względem czasu polskiego.   
Waluta: Funt Egipski (EGP); 1 EGP = ok. 0,2 PLN. 
Dokumenty podróżne: paszport, wiza.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami  
i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Kartagina  – wśród licznych zabytków, które są świadkami ciekawej 
i  burzliwej historii Tunezji, znajdują się ruiny starożytnego miasta-państwa 
Kartaginy oraz trzeci pod względem wielkości, doskonale zachowany amfiteatr 
w  El Jem. Bogactwa dziedzictwa kulturowego, różnorodności krajobrazów 
i  lokalnych zwyczajów doświadczymy przemierzając Matmatę, zaglądając do 
wydrążonych w ziemi domów Troglodytów, odwiedzając Tataouine – pustynne 
miasteczko „Gwiezdnych wojen”, odkrywając miejsca, w których nagrywane 
były filmy takie jak: „Angielski Pacjent”, „Gladiator”, „Quo Vadis” „Żywot Briana” 
„Piraci” czy „Jezus z Nazaretu”.

Douz – oaza nazywana Wrotami Sahary, za którą różnobarwny, kolorowy 
krajobraz Tunezji zmienia się w niezwykły, tajemniczy ogrom największej 
pustyni na Ziemi. Rzucająca wyzwania podróżnikom, przyzywająca, owiana 
legendami i skrywająca szlaki, którymi zmierzały karawany kupców, Sahara 
otwiera przed nami bezkres pejzażu wydm, błękitu nieba i ciszy, oferuje 
niezapomnianą przygodę przyprawioną kolorowymi mirażami.

Djerba –  to niewielka wyspa leżąca na Morzu Śródziemnym, połączona 
z  kontynentalną Tunezją wąską groblą El Kantara, wybudowaną jeszcze 
w czasach rzymskich, a która nadal jest w użyciu. Według mitologii na wyspie 
zatrzymał się Odyseusz w drodze powrotnej z Troi. Jego towarzysze pod 
wpływem zapachu lotosów tak bardzo zachwycili się tym miejscem, że nie 
chcieli go opuścić. Piękne plaże, miasta z okresu osmańskiego, meczety, lokalne 
targi, a  nawet synagoga (najstarsza w tej części Afryki) to tylko nieliczne 
atrakcje Djerby. Na wyspę przyciąga też fantastyczna pogoda. Suchy i stepowy 
mikroklimat sprawia, że zimą temperatury mogą sięgać nawet 20 ˚C. Lata są 
upalne, zwykle bez deszczu, dzięki czemu można bez przeszkód cieszyć się 
fantastyczną linia brzegową wprost idealną do wypoczynku. Tunezyjską wyspę 
upodobali sobie również filmowcy. Pracował tu m.in.: George Lucas i Harrison 
Ford, który kręcił tu sceny do ekranizacji przygód Indiany Jonesa.

Połączenie europejskości i tunezyjskiego sposobu celebrowania życia,  
tworzy mieszankę czasem zaskakującą, czasem zabawną i zawsze niezwykłą.  

Kraj Maghrebu stwarza idealne warunki do beztroskich wakacji. 
Jeden z pierwszych krajów, do których masowo zaczęliśmy podróżować w poszukiwaniu słońca, pięknych plaż i ciepłego morza. Otwartość i życzliwość miesz-
kańców, prostota życia i stosunek do czasu, który jest po to żeby się nim cieszyć, a nie za nim biec, zachwyci wszystkich poszukujących prawdziwego dystansu, 
odpoczynku i ucieczki szalonego tempa XXI wieku. Tutejsza kuchnia to wyjątkowy smak daktyli, obłędnie dobre owoce morza i ryby, tradycyjny, wypiekany w gli-
nianych piecach chleb, ostra harissa, delikatna jagnięcina, aromatyczny kuskus i wyborna oliwa z oliwek. Jeżeli zdecydujemy się używać zamiast łyżki czy widelca, 
tradycyjnego chleba tabouna, zaskarbimy sobie przyjaźń Tunezyjczyków i odczujemy prawdziwą przyjemność jedzenia.

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży 
w północnej Afryce
Stolica: Tunis

ORGANIZATOR:
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Wybrzeże Wschodnie  – to najpopularniejszy turystyczny rejon 
w Tunezji. Przyciąga wyjątkowymi krajobrazami, starożytnymi ruinami, 
doskonałym śródziemnomorskim klimatem i pięknymi plażami. Rozbudowana 
infrastruktura hotelowa sprawia, że latem kurorty wypełniają się turystami 
z całego świata. Najpopularniejsze z nich to Hammamet, Mahdia, Monastir 
i Sousse oferują wypoczynek dla spragnionych słońca i szeroką ofertę sportów 
wodnych dla aktywnych turystów.

INFORMACJE
Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres 
do  90 dni (od 08 sierpnia 2009 r.). Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 
3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić 
na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości, co do jego autentyczności. Wszelkie 
uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane wizy, dane osobowe, niewyraźne pieczę-
cie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy.  

Od sezonu 2019 obowiązuje w Tunezji podatek turystyczny. Opłata za podatek 
pobierana jest od Klientów na miejscu, podczas meldowania się. Wysokość podatku zależy 
od kategorii hotelu: hotele 2* - 1 TND za noc/os; hotele 3* -  2 TND za noc/os; hotele 
4* i 5*- 3 TND  za noc/os. Podatek nie obejmuje dzieci do lat 12. Opłata dotyczy tylko 
pierwszego tygodnia pobytu (7 dni).

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: -1h względem Polski (latem).   
Waluta: dinar tunezyjski (TND), 1 TND = ok. 1,3 PLN 
Dokumenty podróżne: paszport, voucher hotelowy.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami  
i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Costa Brava  – region turystyczny, który leży w granicach 
administracyjnych Katalonii, rozciąga się wzdłuż wybrzeża Morza 
Śródziemnego od miejscowości Blanes aż po granicę z Francją. W jego 
skład wchodzi położony w południowej części region Costa del Maresme  
(miejscowości Calella, Pineda de Mar), charakteryzujący się szerokimi, 
piaszczystymi plażami, które ciągną się kilometrami i łatwą komunikacją 
z Barceloną. Costa Brava (miejscowości Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar) 
z malowniczymi, piaszczystymi plażami, oddzielonymi od siebie skalistymi 
cyplami, wchodzącymi w morze, tworzącymi piękne, małe zatoczki. Stolicą 
i  jednocześnie największym miastem regionu jest Gerona. Oferuje turystom 
mnóstwo rozrywki, piękny krajobraz i architekturę.

Fuerteventura –   to najbardziej dziewicza z Wysp Kanaryjskich. Słynie 
z urzekających plaż oblanych błękitem oceanu,  czym przyciąga do siebie 
amatorów kąpieli słonecznych i fanów sportów wodnych. Wyspę docenią 
również fani pieszych i rowerowych wypraw.  Miłośnicy kultury i historii 
również znajdą coś dla siebie. Liczne średniowieczne, renesansowe i barokowe 
kościółki i zamki z pewnością zachwycą odwiedzających. Doskonały klimat, 
bajeczne punkty widokowe, pyszna kuchnia, plantacje aloesu, do tego Park 
Narodowy Corralejo, tematyczny Oasis Park, czy Jaskinie w Ajuy i wiele innych 
atrakcji czeka na Was na tej wyjątkowej wyspie.

Zachwycająca przyroda, malownicze krajobrazy, wyjątkowa architektura a do tego przyjemny 
klimat, piękne wybrzeża i plaże, smaczna kuchnia i niezwykle otwarci mieszkańcy sprawiają, 

że turyści ciągną tu tłumnie cały rok. 
Hiszpania to trzeci na świecie kraj pod względem liczby odwiedzających go turystów. Kraj położony jest głównie na Półwyspie Iberyjskim, na północy oddzielony 
od reszty Europy Pirenejami, na południu zaś sięgający niemal Afryki. Na kontynencie do najbardziej urokliwych plaż zalicza się nabrzeża Costa Brava, Costa 
del Sol czy Costa de la Luz. Do tego dochodzą wyspy, które cieszą się niezwykłą popularnością: Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Lanzarote), Majorkę oraz Ibizę. Hiszpańskie kurorty  to prawdziwy raj dla plażowiczów oraz fanów wszelkich sportów wodnych. Wielbiciele zwiedzania będą 
zachwyceni urokliwymi miasteczkami, perełkami architektury  oraz dużymi metropoliami – Barcelona, Madryt, Sewilla, Walencja. Miłośnicy sportu również 
znajdą coś dla siebie – stadiony Camp Nou w Barcelonie czy Santiago Bernabeu w Madrycie to obowiązkowe punkty wizyty w tych miastach.

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży 
na Półwyspie Iberyjskim
Stolica: Madryt

ORGANIZATOR:
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Teneryfa  – Na Teneryfie wakacje trwają cały rok!  Czekają na Was 
piękne plaże oblewane turkusowymi wodami, góry, porośnięte egzotyczną 
roślinnością, niezwykły wulkan Teide oraz malownicze miasteczka. Nie 
zapomnijcie zajrzeć do niezwykłego Loro Parku i skorzystać z wodnych atrakcji 
w Siam Park.  

INFORMACJE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii 
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie ważnych paszportów 
lub dowodów osobistych.

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: taki sam, jak w Polsce.   
Waluta: Euro. 
Dokumenty podróżne: paszport lub dowód osobisty.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami  
i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Riwiera Turecka – między Antalyą i Alanyą, nad Morzem Śródziemnym, 
rozciąga się Turkusowe Wybrzeże, charakteryzujące się licznie rozsianymi 
miasteczkami, tętniącymi życiem promenadami z licznymi tawernami 
i  dyskotekami. Wokół roztaczają się pejzaże z błękitnymi wodami morza 
i  majestatycznymi górami Taurus, które razem tworzą warunki doskonałe  
do wypoczynku.

Alanya – najpopularniejsza miejscowość Riwiery Tureckiej ze wspaniałymi  
plażami, na czele z najpiękniejszą z nich - Kleopatrą, licznymi klubami, 
dyskotekami, barami, dzięki którym stała się słynnym nadmorskim centrum 
rozrywki. Z miejskiego portu można wybrać się na wycieczkę wzdłuż 
wybrzeża pełnego jaskiń i grot, do których należy , m.in.: Grota Panien, Grota 
Zakochanych, Grota Piratów, Grota Fosforyzująca. Warto zwiedzić potężną 
twierdzę – najbardziej imponującą i najtrudniejszą do zdobycia w Turcji.

Antalya – miasto leży w południowo-zachodniej części kraju, w starożyt-
nej krainie Pamfilia, u południowych podnóży gór Taurus. Wzdłuż ciągnących 
się od portu klifów, ciągną się parki – spacerując alejkami można podziwiać wi-
doki na port. Najbardziej charakterystyczną budowlą miasta jest minaret Yivli, 
pozostałość dawnego meczetu. Do innych atrakcji miasta zalicza się też rzym-
ska Brama Hadriana z II wieku oraz historyczna część miasta Kaleici ze słyn-
nym minaretem Kesik.

Niezwykły kraj łączący w sobie orientalną kulturę z obfitością zabytków, bogatą historią,  
architekturą pełną wpływów różnych kultur, ale też z błękitem morza,  

złotem piasków gorących plaż, egzotyczną roślinnością. 
To połączenie nowoczesności z egzotyką Bliskiego Wschodu. To doskonały pomysł na spędzenie wakacji zarówno dla osób ceniących błogi wypoczynek na plaży, 
przy hotelowym basenie czy w łaźni tureckiej, która przynosi ciału oczyszczenie i odprężenie, dla amatorów ekstremalnych sportów, miłośników historii i zwie-
dzania oraz fanów bazarowych zakupów i smaków i zapachów kuchni tureckiej. Terytorium Turcji położone jest na dwóch kontynentach – ok. 3% powierzchni 
tego kraju leży w Europie, pozostała część kraju to wysunięty na zachód kontynentu azjatyckiego półwysep zwany Azją Mniejszą lub Antolią. Turcja nazywana 
jest „krajem czterech mórz” - od północy otacza ją Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i Morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne, nad którym, 
między Antalyą i Alanyą rozciąga się Turkusowe Wybrzeże, zwane inaczej Riwierą Turecką. Piękne pejzaże z błękitnymi wodami morza i majestatycznymi górami 
Taurus stanowią zdecydowany atut tego regionu. Riwierę charakteryzują także tętnice życiem promenady, które kuszą licznymi restauracjami, dyskotekami oraz 
sklepikami. Będąc w Turcji nie należy też zapomnieć o przepięknych i niepowtarzalnych krajobrazach Kapadocji czy wapiennych tarasach w Pamukkale. Warte 
odwiedzenia są też tureckie miasta – kolebki wielkich cywilizacji - Efez , Stambuł, Hierapoliz i Afrodyzja.

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży w Azji Zachodniej, 
a częściowo w Europie
Stolica: Ankara

ORGANIZATOR:
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Side – popularny kurort, a jednocześnie doskonale zachowane miasto  
antyczne, przyciąga miłośników miejskich atrakcji, plażowania oraz pasjonatów 
historii i amatorów zwiedzania - jest doskonałą bazą wypadową do zapoznania 
się z różnorodną, wspaniałą kulturą i zabytkami regionu. Starożytne Side -  
ruiny, m.in.: jednego z największych teatrów w Anatolii, który powstał 
jeszcze w  czasach hellenistycznych. Obok znajdują się ruiny dawnego rynku, 
bizantyjskiej bazyliki oraz muzeum, w którym zgromadzone są liczne eksponaty 
pochodzące z wykopalisk. Największą atrakcję stanowią pozostałości świątyń 
Appolina i Ateny, pochodzące z II wieku.

INFORMACJE
Od 2 marca 2020 roku obywatele Polski są zwolnieni z obowiązku wizowego w Turcji.
Do przekroczenia granicy tureckiej przez obywateli Polski niezbędny jest paszport ważny 
co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji.
Polacy będą mogli przebywać w Turcji bez wizy przez 90 dni w okresie 180-dniowym.  

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: +1 godzina względem Polski.   
Waluta: Lira Turecka (TL) 1 TL = ok. 1,5 PLN. 
Dokumenty podróżne: dowód osobisty lub paszport.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami 
i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Słoneczny Brzeg – największy i najstarszy kurort w Bułgarii. Słynny 
deptak i promenada tętnią życiem nocnym, dzięki czemu miasto zyskało nazwę 
„Las Vegas Wschodniej Europy”. Wzdłuż ciągnącej się kilometrami piaszczystej 
plaży rozsianych jest ponad 500 hoteli. Łagodne zejście do morza, możliwość 
uprawiania rozmaitych sportów wodnych to tylko nieliczne z wielu zalet 
regionu. Pobyt uatrakcyjnią również bogate programy animacyjne w hotelach, 
aquaparki, korty tenisowe i kluby jeździeckie. Po aktywnie spędzonym dniu 
warto wybrać się do jednej z wielu restauracji lub tawern, by móc delektować 
się doskonałą lokalną kuchnią i dobrym winem z bułgarskich winnic.

Złote Piaski  – uroczy kurort położony w północnej części wybrzeża 
Morza Czarnego. Miasto leży na terytorium Parku Krajobrazowego. To drugi, 
po Słonecznym Brzegu, największy i najbardziej popularny letni kurort 
w  Bułgarii. Znajduje się tu duża baza hotelowa, kasyna, jeden z większych 
parków wodnych w Europie „Aquapolis”, przystań jachtowa, baza jeździecka 
oraz inne liczne atrakcje dla turystów. To jedno z najbardziej zielonych miejsc 
na mapie Bułgarii przyciąga pięknymi plażami, oblanymi przez ciepłe morze, 
gęstymi lasami piniowymi, które porastają malownicze zbocza, a także licznymi 
źródłami mineralnymi.

Nesebar – zabytkowe miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO a jednocześnie malownicza, piękna miejscowość idealna na relaksa-
cyjny, rodzinny wypoczynek. Warto wybrać się tu do jednej  z wielu restauracji 
lub tawern, by móc delektować się doskonałą lokalną kuchnią i winem z buł-
garskich winnic.

Kiten  – malownicze miasteczko zlokalizowane na porośniętym zielenią 
półwyspie. Ta niewielka miejscowość została zasiedlona na stałe dopiero 
w latach 30-tych XX wieku, co zaskakuje o tyle, że według archeologów już 
w VI w. p.n.e. istniała w tym miejscu niewielka osada. Goście odwiedzający 
miasteczko zachwycą się północną plażą Atliman, jedną z najpiękniejszych 
i najczystszych na całym wybrzeżu śródziemnomorskim.

Jaskinia Diabelskie Gardło – na terenie Trigradskiego Wąwozu 
między ogromnymi marmurowymi blokami skalnymi, znajduje się „przepaść” 
w  całości pochłaniająca spienioną Trigradską rzekę. Jest to naturalne wej-
ście do przepastnej jaskini Diabelskie Gardło. Woda wpada do jaskini, to tzw. 
Grzmiącej Sali, po gigantycznym spadzie, tworząc kaskadę z osiemnastu wo-
dospadów. Według legend starożytni Tracy wrzucali do przepastnej otchłani 
swoich martwych przywódców wierząc, że jest to wejście do krainy nieśmier-
telnych. Według innej legendy Orfeusz właśnie tędy zszedł do podziemia kró-
lestwa Hadesu, żeby uratować swoją ukochaną Eurydykę.

Leży na Półwyspie 
Bałkańskim
Stolica: Sofia

To kraj o pasjonującej historii, bardzo przyjaznym klimacie oraz wyjątkowo atrakcyjnych  
turystycznie miejscach. Bułgaria uznawana jest za ojczyznę róż i wina. 

Traccy, przodkowie Bułgarów, byli pierwszymi winiarzami w czasach starożytnych. Bułgaria słyniez produkcji olejku różanego, który wykorzystuje się w wielu 
gatunkach perfum, m.in. słynnych Chanel No.5. Jest to kraj wielu kultur, słynący z zabytków oraz tradycji bizantyjsko-osmańskich, który prawie przez pół wieku 
znajdował się pod panowaniem tureckim. Dlatego też orientalne wpływy widoczne są w wielu dziedzinach sztuki. Kraj oferuje ciepłe morze, niezawodną pogodę, 
szerokie piaszczyste plaże, liczne gatunki owoców i warzyw, doskonałą kuchnię, bogactwo kultury i zabytków. 

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

ORGANIZATOR:
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Monastyr Riłski – to największy i najbardziej znany monastyr w Bułgarii. 
Zlokalizowany w południowo-zachodniej części gór Riła na wysokości 1147 m 
n.p.m. W X w. monastyr założył św. Iwan Riłski. Cały kompleks ma kształt czwo-
roboku o powierzchni 3200 m2, znajdują się tam cele mnichów oraz 4 kaplice. 
W monastyrze przechowywane są relikwie samego św. Iwana Riłskiego oraz 
wiele innych ksiąg chrześcijańskich. Podziwiać tu można wiele malowideł oraz 
ikon.

Czudnite mostowy – Rodopy  – fenomen skalny, znajdujący się 
w zachodniej części gór Rodopy, na wysokości1450 m. Są to mosty powstałe 
w marmurowej skale w wyniku działalności erozyjnej płynącej w okolicy rzeki 
Erkjupria. Obecnie można podziwiać dwa skalne mosty – największy z nich ma 
trzy wnęki, z których największa jest dostępna dla zwiedzających.

Płovdiv – jedno z najstarszych miast w Europie. Jego wiek porównywalny 
jest do wieku Troi, znacznie starszy od Rzymu, Aten, czy Konstantynopolu. 
W1975 roku znaleziono tu pozostałości po budynku religijnym z okresu 
kultury kreteńsko-mykeńskiej, porównywalne znalezisko jakie miało miejsce 
w Knossos na Krecie. Płovdiv powstał na siedmiu wzgórzach, z których obecnie 
zostało pięć. Dwa pozostałe zużyto jako materiał budowlany przez następują-
ce po sobie liczne cywilizacje, zamieszkujące teren dzisiejszego Płovdivu. Obo-
wiązkowym punktem zwiedzania jest Stare Miasto usytuowane na wzgórzach.

Siedem Rilskich Jezior – to najpiękniejsze i najczęściej odwiedzane 
jeziora polodowcowe w Bułgarii. Znajdują się w północno-zachodniej części 
Riły na wysokości do 2100 do 2500 metrów n.p.m. Widok rozmieszczonych 
kaskadowo, malowniczych wodospadów zapiera dech w piersiach.

Baczkowski Monastyr – znajduje się w górach Rodopy przy lewym 
brzegu rzeki Czepałarskiej. Drugi co do wielkości monastyr w Bułgarii, miejsce 
pielgrzymek. Założony w 1083 roku przez bizantyjskiego wodza pochodzenia 
gruzińskiego Grigorii Bakuriani oraz jego brata Abazji. Stał się centrum roz-
woju edukacji, religii i piśmiennictwa. W czasach panowania tureckiego był 
jednym z głównych ośrodków, dzięki którym przetrwała tożsamość narodowa 
oraz religia Bułgarów.

INFORMACJE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii  
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie ważnych paszportów 
lub dowodów osobistych.  

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny:  +1 godzina względem Polski.  
Waluta: Lewa bułgarska (BGN); 1 BGN = ok. 2,20 PLN.  
Dokumenty podróżne: paszport lub dowód osobisty, voucher podróżny.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami  
i komunikatami na stronie MSZ.

UWAGA!!! 
Podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do wypełnienia DEKLARACJI o stanie zdrowia. 
Dokument należy wydrukować, wypełnić, podpisać i zabrać ze sobą. 

Aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się  
na oficjalnej rządowej stronie internetowej: https://coronavirus.bg/

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Marrakesz  – nazywany czerwoną perłą południa, uznawany 
za najbardziej atrakcyjne i egzotyczne miasto w kraju.  Miasto zostało założone 
w XI wieku, a do dziś można podziwiać wiele budowli charakterystycznych dla 
zabudowy z dawnych czasów. Najważniejsze zabytki znajdujące się na Starym 
Mieście w Marrakeszu to meczet i medresa Alego ibn Jusufa, meczet Kutubija, 
Grobowce Saadytów, Ogrody Agdal oraz mury obronne wraz z  licznymi 
bramami. To miasto pełne zapachów, smaków, barw. Sercem miasta jest 
plac Dżamaa el Fna, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Życie toczy się tam przez całą dobę – przed południem 
to targowisko, zaś wieczorami zamienia się w miejsce, gdzie spotkać możemy 
zaklinaczy węży, połykaczy ognia, treserów małp, akrobatów, gawędziarzy. 
Warto też zobaczyć ogrody Majorelle – zieloną oazę w samym środku miasta.

Essaouira –  dawniej zwane Mogador, miasto portowe na wybrzeżu 
Oceanu Atlantyckiego. To warowne miasto, założone zostało przez 
Portugalczyków w połowie XV w. Miasto utrzymane w biało-niebieskiej 
tonacji, która odzwierciedla kolory piany i wody oceanu, sprawiła, że Essaouira 
zasłużyła sobie na miano „Oblubienicy Atlantyku”. Miasto jest kolebką wielu 
form marokańskiej sztuki. Tradycyjne wyroby, znane i cenione na całym świecie, 
można kupić na niewielkim suku w starej medynie, pełnej krętych uliczek 
ze  sklepami, galeriami, warsztatami rzemieślniczymi. Medyna ta znajduje się 
na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na uwagę zasługują 
również piękny port rybacki, stary Mellah – dzielnica żydowska oraz okolice 
murów obronnych z zabytkowymi działami armatnimi. Mury miasta, odegrały 
rolę wałów obronnych w serialu „Gra o tron”. Essaouira jest również uważana 
za doskonałe miejsce do uprawiania surfingu, kitesurfingu oraz windsurfingu, 
rozciągają się tutaj jedne z najpiękniejszych plaż Maroka.

Fantastyczna pogoda w połączeniu z ciepłymi wodami Atlantyku przyciąga amatorów  
sportów wodnych, ale również miłośników błogiego lenistwa na złocistych plażach. 

Fascynujący świat Królestwa Maroka zaczyna się już kilkanaście kilometrów od hiszpańskich brzegów. Usytuowanie na  północno-zachodnim wybrzeżu Afryki, 
pomiędzy Oceanem Atlantyckim, Morzem Śródziemnym i Saharą, jest gwarancją wspaniałych krajobrazów i niezapomnianych atrakcji. Z jednej strony zachwycają 
skute lodem szczyty górskie, z drugiej zaś gorące piaski pustyni. Kraj o bogatej historii, w którym przez stulecia wpływy europejskie mieszały się ze zwyczajami 
plemion berberyjskich i kulturą arabską. Najdawniejsze dzieje marokańskich ziem upamiętniają liczne zabytki, pozostałości fenickiej ceramiki, ruiny rzymskich 
miast, zachowała się również imponująca architektura mieszkalna i obronna. Warto odwiedzić dawne stolice królewskie: Fez, Marrakesz i Mekenes czy też 
największą marokańską metropolię – Casablancę. Maroko to nie tylko imponujące budowle, będące świadectwem burzliwych dziejów i bogatej kultury kraju, 
ale także słoneczne wybrzeża. 

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży w północno-
zachodniej Afryce
Stolica: Rabat

ORGANIZATOR:
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Agadir  – miasto położone nad Oceanem Atlantyckim to jeden 
z  większych na świecie port połowu sardynek i kałamarnic. Jest jednocześnie 
najnowocześniejszym oraz najpopularniejszym miastem wypoczynkowym 
Maroka. Piaszczyste plaże o długości 10 km, 300 słonecznych dni w roku, duża 
baza hotelowa, sprawia, że jest wyjątkowo chętnie odwiedzane przez turystów. 
Miłośnicy przyrody mogą obserwować w przybrzeżnych wodach wiele gatunków 
ryb, zaś wielbiciele aktywnego wypoczynku znajdą tu pola golfowe, kluby 
jeździeckie, wypożyczalnie sprzętu do sporów wodnych. Warto wybrać się 
również na wzgórze Kasbah, z którego roztacza się piękna panorama na miasto.

Fez – cesarskie miasto, które  strzeże historii Maroka już od trzynastu stuleci. 
Jedna z ostatnich ostoi średniowiecznej cywilizacji, z wieloma meczetami, 
pałacami, bazarami, gdzie handel i rzemiosło przetrwały w niemal niezmienionej 
formie. Słynna medyna w Fezie została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Warto zobaczyć medresę, czyli szkołę koraniczną, 
fontanny Nejjarryne, warsztaty rzemiosła marokańskiego, przespacerować się 
po dzielnicy żydowskiej, zahaczyć o punkt widokowy na miasto, rozciągająca się z 
niego panorama ukazuje złożoność, egzotykę i piękno średniowiecznego miasta 
arabskiego. W maju, podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej, place i ulice ożywiają 
się dzięki muzyce ze wszystkich stron świata.

INFORMACJE
Obywatele polscy udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego 
na okres do 90 dni. Jedynym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy 
i  wjazdu na terytorium Maroka jest paszport, który powinien być ważny jeszcze przez 
minimum 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu.

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: -1h względem Polski.   
Waluta: Dirham marokański (MAD), 1 MAD = ok. 0,4 PLN.  
Dirhamów marokańskich nie  można wywozić poza granicę kraju. 
Dokumenty podróżne: paszport, voucher hotelowy, bilet lotniczy  
(po dokonaniu odprawy - karta pokładowa).

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Zakynthos –  to najbardziej wysunięta na południe wyspa na Morzu 
Jońskim. Swoją nazwę wyspa zawdzięcza synowi mitycznego króla Dardanosa 
i Elektry, Zakhynthusowi. Według mitologii, gdy królewicz przybył na wyspę, 
zachwycił się jej krajobrazami i ilością zwierzyny w lasach, następnie osiadł tu, 
rozwinął wyspę i jej kulturę.  Późniejsza historia Zakynthos to wielowiekowe 
zmagania z okupantami – od władania przez starożytnych Rzymian po protek-
torat brytyjski, by w 1864 roku wejść w skład wysp greckich. Te zmienne losy 
wyspy odcisnęły się w tutejszych wielokulturowych tradycjach i zróżnicowanej 
architekturze. Należy jednak pamiętać, że w 1953 roku, tragiczne trzęsienie 
ziemi niemal całkiem zrujnowało wyspę, dlatego nie znajdziemy tu zbyt wielu 
zabytków z poprzednich epok, tylko część z nich udało się odbudować. Wyspa 
jest piękna i na pewno warta odwiedzenia, nie bez powodu nazwana został 
przez Wenecjan „Fiore di levande” - Kwiatem Wschodu. Jej śródziemnomor-
ska uroda i klimat, rozległe gaje oliwne, zalesione wzgórza, dzikie wybrzeża, 
przepiękne plaże, tajemnicze zatoki, lazur wody morskiej zachwycą każdego, 
kto uda się w te strony. Walory wyspy doceniły również  żółwie morskie Caret-
ta Caretta, które na jej plażach znalazły sobie miejsca lęgowe, stając się jedno-
cześnie jej symbolem. 

Rodos – to największa wyspa Dodekanezu, archipelagu dwunastu greckich 
wysp. Rodos leży na Morzu Egejskim, około 20 km od wybrzeża Turcji w pobliżu 
Marmaris. Wyspa nazywana jest Wyspą Słońca, gdyż w czasach antycznych 
patronował jej bóg słońca Helios. By uczcić swego patrona, starożytni 
wybudowali dla niego ogromny pomnik, będący jednocześnie wejściem  
do portu – Kolos Rodyjski. Został on zaliczony w poczet siedmiu cudów 
świata. Innym często spotykanym określeniem wyspy jest nazwa Wyspa Róż 
ze względu na bogatą roślinność i obecne w każdym zakątku kwiaty, m.in.: 
róża rodyjska – kwitnący kwiat ketmii. Wypoczynek nad Morzem Egejskim  
to obcowanie z kolebką europejskiej kultury i pięknem krajobrazu. To także 
piękne plaże i ciepłe morze. Wschodnia część wyspy obfituje w piękne, 
piaszczyste plaże, urokliwe zatoczki. Zachód zaś pełen jest antycznych 
ruin, niezwykłych widoków, ale plaże na tej części wyspy są kamieniste. 
W  południowej części wyspy swój raj na ziemi znajdą miłośnicy wszelakich 
sportów wodnych.

Kraj Tysiąca Wysp, który niezmiennie przyciąga słońcem przez większą część roku,  
kusi zapachem cytrusów i smakiem oliwek, wspaniałym jedzeniem i winem.  

Dla ciekawych świata turystów oferuje niezliczone antyczne zabytki. 
Grecja to państwo leżące w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami: Albanią, 
Macedonią Północną, Bułgarią oraz Turcją. Posiada dostęp do czterech mórz: Egejskiego, Kreteńskiego, Jońskiego oraz Śródziemnego. Prawie 1/5 powierzchni 
Grecji przypada na około 2500 wysp, z czego tylko 165 jest zamieszkałych.

POPULARNE KURORTY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Leży w południowo-
wschodniej części Europy
Stolica: Ateny

ORGANIZATOR:
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Kreta  – to największa z greckich wysp, która zadowoli każdego 
odwiedzającego, bez względu na jego oczekiwania. Lubicie plażowanie?  
Na Krecie znajdziecie mnóstwo pięknych, piaszczystych i kameralnych plaże. 
Lubicie zwiedzanie? Odkryjecie tam bogactwo antycznych zabytków. Lubicie 
aktywny wypoczynek? Do wyboru na miejscu rejsy, sporty wodne, paragliding, 
nurkowanie i nie tylko. Uwielbiacie pyszną kuchnię? Wieczory spędzicie  
na delektowaniu się owocami morza i winem. Zachwyca Was natura? Wiecznie 
zielone gaje cytrusowe, różowy piasek i niezwykłe krajobrazy zapierają dech 
w piersiach.

INFORMACJE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii  
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie ważnych paszportów 
lub dowodów osobistych.  

Obowiązkowy podatek turystyczny: Osoby przebywające na terenie Grecji 
są zobowiązane do opłacenia podatku turystycznego. Wysokość podatku zależy  
od kategorii lokalnej hotelu (od  0,50 EUR za pokój/noc do 4 EUR za pokój/noc). Podatek 
jest obligatoryjny i  płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu.

Szczepienia:  szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. 
Czas lokalny: +1 godzina względem Polski.   
Waluta: euro (EUR). 
Dokumenty podróżne: paszport lub dowód osobisty.

Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami  
i komunikatami na stronie MSZ.

Szczegóły dotyczące hoteli oraz cen  
dostępne w Biurach Podróży Natura Tour  
oraz pod numerem INFOLINII 22 266 87 65.
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Międzyzdroje
Rekreacja
Kolonia/Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 18 lat

REKREACJA - MIĘDZYZDROJE

W PROGRAMIE:

DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (przejazd w dzień), przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
zakwaterowanie od około godziny 16:00, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 - 9:  Realizacja programu pobytu: wycieczki, plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dys-
koteki, ognisko, wycieczki wg programu: SKANSEN SŁOWIAN i WIKINGÓW w Wolinie, połączone z warsztatami - 
lepienie z gliny, produkcja filcu, pisanie gęsimi piórami, musztra wczesnośredniowieczna, strzelanie z łuku, na zakoń-
czenie poczęstunek, zwiedzanie MIĘDZYZDROJÓW - spacer Promenadą Gwiazd, MOLO, wizyta w Wolińskim Parku 
Narodowym, wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda, rejs statkiem.
Dodatkowo w programie: dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratow-
nika, zajęcia sportowe, konkursy oraz gry karciane/planszowe (np. Doblo, Dixit i wiele innych).
DZIEŃ 10: Śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach 
wieczornych. 

OCEANARIUM - nowo powstałe Oceanarium w Międzyzdrojach. W obiekcie o powierzchni 3000 m² jest możliwość 
zobaczyć ryby z najdalszych zakątków świata – drapieżne rekiny i mureny, przepięknie ubarwione ryby raf koralo-
wych – błazenki, rogatnice, ustniczki oraz słodkowodne piękności – jesiotry, cichle, arapaimy oraz wiele innych. Bez 
wątpienia jedną z atrakcji jest 16 metrowy półtunel wypełniony niesamowitymi rybami. Touch pool, w którym możemy 
dotknąć żywe ryby, czy paludarium z japońskimi karpiami koi. Zbiorniki wypełnione 220 tonami wody zainteresują 
niejedną osobę.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy STILO leży 
w  zachodniej części miasta wśród lasów 
bukowych, nad samym morzem, przy zejściu 
na plażę 100 m. Jest to kompleks nowocze-
snych budynków w stylu skandynawskim, 
przepięknie wkomponowanych w  leśną 
okolicę. Pokoje 2-, 3-os. oraz 4-, 5-os. typu 
studio, wyposażone są w łazienki z pełnym 
węzłem sanitarnym oraz TV. Na terenie 
ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria, 
sklep spożywczy, boisko do siatkówki, stół 
pingpongowy, miejsce na ognisko i do gril-
lowania, 2 wiaty do organizacji zajęć gru-
powych oraz sala disco wyposażona w pro-
fesjonalny sprzęt muzyczny i oświetlenie, 
wypożyczalnia: rowerów, kijków do Nordic 
Walking, leżaków i parawanów oraz nowo 
wybudowany basen odkryty. 

WYŻYWIENIE
4 x dziennie: śniadanie – szwedzki stół, 
obiad - serwowany do stolików, podwie-
czorek, kolacja – szwedzki stół. Turnus 
rozpoczyna się od kolacji z ciepłym posił-
kiem, kończy śniadaniem + suchy prowiant 
na drogę powrotną. Istnieje możliwość za 
dodatkową dopłatą diety: wegetariańska, 
wegańską, bezglutenowa, bezmleczną. Jed-
nak prosimy o podanie tej informacji w mo-
mencie zawierania umowy, nie później niż 
na tydzień przed wyjazdem. 

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie - 9 noclegów, 
• wyżywienie 4 posiłki dziennie, 
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizację programu pobytu, w tym - zwie-

dzanie Skansenu Słowian i Wikingów na 
wyspie Wolin, rejs statkiem po morzu, 
wizyta w Wolińskim Parku Narodowym, 
wycieczka do Świnoujścia, zwiedzanie 
Międzyzdrojów, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, 

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 3000 
zł, przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, 
video).

TERMINY REKREACJA
CENA W PROMOCJI

(pula miejsc w promocji 
ograniczona)

24.06 – 03.07
03.07 – 12.07
12.07 – 21.07
21.07 – 30.07
30.07 – 08.08
9 nocy/10 dni

2 690 2 390

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł 

(składkę należy doliczyć do ceny podstawowej),
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł 

(składkę należy doliczyć do ceny podstawowej),
• fakultatywnie wizyta w Oceanarium + ok. 50 zł,
• specjalnych diet + 350 zł/pobyt. 

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast 
mogą obowiązywać dopłaty.
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Dziwnówek
Mali Agenci
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

MALI AGENCI - DZIWNÓWEK

PROGRAM:
I pomoc: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie no-
szy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego w trud-
nych warunkach terenowych, gra samarytańska spraw-
dzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.

Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach 
i  „Spodniach Clowna”, nauka chodzenia na szczudłach 
i  nartach wieloosobowych, zabawy z chustą animacyjną 
na plaży i w morzu, trickline – chodzenie po taśmie zawie-
szonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.

Wodna olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne na plaży, tur-
nieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi rzędów, przepra-
wy na dętkach, przelewanie wody przez dziurawe rury.

Wieczór filmowy: z popcornem.

Ozdabianie: pamiątkowych czapeczek obozowych.

Piesza wycieczka: brzegiem morza, a na koniec obser-
wacja zachodu słońca.

Zaawansowane gry terenowe: z fabułą i licznymi  
zagadkami.

Ognisko: z pieczeniem kiełbasy zakończone wieczornym 
biwakiem pod gołym niebem i obserwacją gwiazd.

Turnieje sportowe, plażowanie i kąpiele: w morzu (pod 
opieką ratowników wodnych). 

Sprawnościowy tor przeszkód: selekcja przyszłych 
agentów.

Elementy terenoznawstwa: nauka czytania mapy, ryso-
wanie planów i szkiców terenu, odnajdywanie północne-
go kierunku różnymi metodami, rozpalanie ognia.

Poszukiwania: ukrytych wskazówek, łusek, atrap poci-
sków i zagubionych przedmiotów zawierających informa-
cje niezbędne do wykonania kolejnych zadań za pomocą 
elektronicznych wykrywaczy metalu i specjalnych macek 
saperskich.

Szyfry i kody: nauka szyfrowania i rozszyfrowania infor-
macji i zagadek.

Rozwiązywanie: zagadek i rebusów podczas gier plan-
szowych („Agent”, „Sherlook”, „Pędzące żółwie”, Pędzące 
ślimaki”, „Zgadnij kto to”, Wyprawa po skarb”, „5 sekund”, 
„Bum bum”).

Trening strzelecki: z użyciem krótkiej broni pneuma-
tycznej, broni prymitywnej (łuki, proce) oraz karabinków 
i pistoletów na wodę.

Trening militarny: musztra, rzut granatem na odległość 
i do celu, wykonywanie zadań w terenie zagrożonym ata-
kiem chemicznym, maskowanie.

Trening wodny: budowa jednostki pływającej, która 
musi utrzymać się na wodzie, przeprawy na dętkach, „bi-
twa morska” balonami napełnionymi wodą.

Broń biała: przygotowywanie własnej zbroi, tarczy i bez-
piecznej gąbkowej broni, zakończone turniejem szer-
mierczym.

„Test Agenta”: podsumowanie obozu - gra podczas któ-
rej sprawdzone będą nabyte podczas obozu odruchy 
i umiejętności. 

Podczas całego obozu „Mali Agenci” uczestnicy – będą zdo-
bywać punkty za poszczególne aktywności; najlepsi dosta-
ną gadżet „Super Agenta”, a wszyscy pamiątkowe odznaki.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, śpiwór, karimata, ciepły sweter lub polar, dres 
sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, 
latarka z  zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okula-
ry słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, spray przeciw 
komarom, strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty 
muzyczne.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Rybka”  
to 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w poko-
jach 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami. 
Do  dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala 
dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis stoło-
wy, bilard, boisko do gry w bule i siatkówkę, 
plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce na 
ognisko.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni i instruktorzy po-

szczególnych form rekreacji,

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Uczestnicy będą zdawać telefony ko-
mórkowe wychowawcom na czas ciszy 
nocnej.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 249 3 049 3 099 3 149

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).
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Dziwnówek
Małe Artystki
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

MAŁE ARTYSTKI - DZIWNÓWEK

PROGRAM:
I pomoc: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie no-
szy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego w trud-
nych warunkach terenowych, gra samarytańska spraw-
dzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.

Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach 
i  „Spodniach Clowna”, nauka chodzenia na szczudłach i 
nartach wieloosobowych, zabawy z chustą animacyjną na 
plaży i w morzu, trickline – chodzenie po taśmie zawie-
szonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.

Wodna olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne na plaży, tur-
nieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi rzędów, przepra-
wy na dętkach, przelewanie wody przez dziurawe rury.

Wieczór filmowy: z popcornem.

Ozdabianie: pamiątkowych czapeczek obozowych.

Piesza wycieczka: brzegiem morza, a na koniec obser-
wacja zachodu słońca.

Zaawansowane gry terenowe: z fabułą i licznymi  
zagadkami.

Ognisko: z pieczeniem kiełbasy zakończone wieczornym 
biwakiem pod gołym niebem i obserwacją gwiazd.

Turnieje sportowe, plażowanie i kąpiele: w morzu (pod 
opieką ratowników wodnych). 

Zajęcia artystyczne (7 bloków):
• kumihimo - (nauka robienia bransoletek);
• decoupage - (ozdabianie szkatułki na skarby znad morza);
• dekorowanie - (lnianych worków na buty lub toreb);
• wykonanie - (ramki na pamiątkowe zdjęcie znad morza 

oraz okładki na pamiętnik z kolorowych tasiemek);
• malowanie - (kamieni i szyszek);
• budowa - (styropianowej kuli z muszelek nazbieranych 

nad morzem).

„Dzień latawców”: projektowanie, wykonanie oraz pusz-
czanie latawców na plaży przy zachodzie słońca.

„Holy Day”: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi 
proszkami zakończone sesją zdjęciową.

Wszystkie wykonane własnoręcznie przedmioty będą  
niezapomnianymi pamiątkami z wakacji.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, śpiwór, karimata, ciepły sweter lub polar, 
dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty tury-
styczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, 
okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, spray 
przeciw komarom, strój kąpielowy; mile widziane:  
instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Rybka”  
to 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w poko-
jach 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami. 
Do  dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala 
dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis stoło-
wy, bilard, boisko do gry w bule i siatkówkę, 
plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce na 
ognisko.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni i instruktorzy po-

szczególnych form rekreacji,

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Uczestnicy będą zdawać telefony ko-
mórkowe wychowawcom na czas ciszy 
nocnej.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 249 3 049 3 099 3 149
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Dziwnówek
Wakacyjna przygoda
Obóz rekreacyjny 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

WAKACYJNA PRZYGODA - DZIWNÓWEK

PROGRAM:

Łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz stałych i impro-
wizowanych.

I pomoc na wesoło: symulacja akcji ratunkowej, konstru-
owanie noszy, udzielanie I pomocy oraz transport ranne-
go w trudnych warunkach terenowych, gra samarytańska 
sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.

Podstawy orienteringu: „czytanie mapy”, odnajdywanie 
północnego kierunku różnymi metodami, wędrówki na 
orientację, gry terenowe, sygnalizacja i komunikowanie 
się w terenie.

„Wodna olimpiada”: wyścigi rzędów, przeprawy na dęt-
kach, turniej piłki wodnej, „Wodna siatkówka”, przelewa-
nie wody przez dziurawe rury.

„Holi Day” (karnawał kolorów): obrzucanie się bez-
piecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją fo-
tograficzną.

Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach,  
na szczudłach i nartach wieloosobowych, zadania w 3 os. 
„Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną, Mega 
Bierki, Mega Domino, Mega Scrabble, Mega Dobble, tric-
line - chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt cen-
tymetrów nad ziemią.

„Wieczór filmowy”: z popcornem.

Wycieczki piesze: brzegiem morza i okolicznymi dukta-
mi leśnymi.

Turnieje sportowe: bule, siatkówka, kometka, tenis sto-
łowy, bilard, zajęcia gimnastyczne na plaży.

Zaawansowane gry terenowe: z fabułą i licznymi zagad-
kami oraz poszukiwaniem skarbu za pomocą elektronicz-
nego wykrywacza metalu.

Zakręcone alarmy: nikt nie wie, kiedy i co go czeka.

Ozdabianie: pamiątkowych czapeczek obozowych.

„Dzień Latawców”: projektowanie, wykonanie i puszcza-
nie latawców na plaży przy zachodzie słońca.

Plażowanie i kąpiele: w morzu (pod opieką ratownika 
wodnego).

Ogniska: z pieczeniem kiełbasy zakończone wieczornym 
biwakiem pod „gołym niebem” i obserwacją gwiazd.

Jest to obóz dla fanów rekreacji, którzy chcą jednak 
 spróbować w formie zabawy ciekawych zajęć aktywnych.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, śpiwór, karimata, ciepły sweter lub polar, 
dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty tury-
styczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, 
okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, spray 
przeciw komarom, strój kąpielowy; mile widziane: in-
strumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Rybka”  
to 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w poko-
jach 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami. 
Do  dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala 
dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis stoło-
wy, bilard, boisko do gry w bule i siatkówkę, 
plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce na 
ognisko.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni i instruktorzy po-

szczególnych form rekreacji,

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Uczestnicy będą zdawać telefony ko-
mórkowe wychowawcom na czas ciszy 
nocnej.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 149 2 949 2 999 3 049
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Mrzeżyno
Młody Komandos
Obóz militarny 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

MŁODY KOMANDOS - MRZEŻYNO

PROGRAM:
Musztra na wesoło: nauka podstaw musztry i „wojskowej 
dyscypliny” w formie dobrej zabawy.

WALTER P99: strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni strzelec-
kiej, konkurs celności z użyciem repliki pistoletu.

AK-47 Kałasznikow: zasady działania karabinu AK, zajęcia 
praktyczne z rozkładania i składania broni, przeładowywania, 
celowania i oddawania „suchych strzałów”; zawody w szybko-
ści składania broni i ładowania magazynków na czas, wykony-
wanie tych czynności z zawiązanymi oczami (broń pozbawio-
na jest cech bojowych).

Pokaz wyposażenia wojskowego: nauka obsługi replik ka-
rabinu maszynowego MK 43, granatnika RPG 7, pistoletów 
maszynowych (MP5, P90, UMP), pistoletów (Desert Eagle, 
Glock, Beretta), karabinków (AK, M4 i M16) oraz strzelb i ka-
rabinów snajperskich; przymierzanie umundurowania i wypo-
sażenia różnych armii i formacji wojskowych.

Zajęcia sapersko-inżynieryjne: rozminowywanie terenu 
(atrapy min i pocisków) za pomocą elektronicznego wykry-
wacza metali i macek saperskich; wykonywanie zadań w ma-
skach przeciwgazowych, tworzenie szyków, podstawy taktyki 
wojskowej.

Samochód militarny: przejazd leśnymi drogami wraz z ubez-
pieczaniem samochodu przy użyciu replik ASG; przygotowa-
nie pojazdu do zamaskowania oraz wykorzystywanie go do 
tworzenia pozycji strzeleckich.

Paintball dla najmłodszych: Splat Master - najbardziej bez-
pieczna forma paintballa (kulki o mniejszym kalibrze i broń 
sprężynowa o mniejszej sile wylotowej); kilka scenariuszy 
militarnych; każdy uczestnik dostanie na czas zajęć karabinek, 
kamizelkę i maskę ochronną.

Przetrwanie w lesie: Bushcraft - nabywanie umiejętności, 
dzięki którym można spokojnie bytować w naturze; wykorzy-
stywanie dostępnych surowców w sposób minimalny; budo-
wa prostych schronów jedno i wieloosobowych, tworzenie 
podstawowych  narzędzi; survival militarny - przetrwanie 
w lesie w sposób niezauważalny dla wroga; survival zielony - 
sposoby wytwarzania wody, rozpalania ogniska w naturalnym 
otoczeniu i gotowania w warunkach leśnych.

Strzelnica ASG: strzelnica statyczna z wykorzystaniem  
samochodu militarnego oraz replik karabinków M4; strzelnica 
dynamiczna z użyciem broni ASG.

Militarny system samoobrony: podstawy walki wręcz, ćwi-
czenie walki wręcz gumowymi atrapami broni, zasady poru-
szania się w walce, sposoby obrony przed realnym atakiem, 
techniki antyterrorystyczne, odbieranie broni przeciwnikowi.

Gry i zabawy terenowe: strategiczne zabawy (dzienne i noc-
ne), podczas których uczestnicy przejdą m.in. „test odwagi”; 
rozgrywki uczące samodzielności i współpracy w grupie;  
realizacja zadań fizycznych i umysłowych.

Taktyka czerwona: udzielanie pomocy metodami prowi-
zorycznymi w warunkach bojowych, budowa noszy i  trans-
port rannego podczas ostrzału, gra terenowa „Samarytanin”  
na zakończenie zajęć.

Ogniska, plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad mo-
rzem i przy odkrytym basenie na terenie ośrodka.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką  
wychowawców (1/10 os.), ratowników wodnych i instruktorów.

Każdy uczestnik otrzyma militarną odznakę.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres 
sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latar-
ka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV, spray przeciw komarom, strój ką-
pielowy, odzież i buty do chodzenia w wodzie, po lesie i mo-
kradłach (niedrogie obuwie mogące ulec zniszczeniu); mile 
widziane: odzież moro i buty wojskowe.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje 
kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMA-STA” 
składa się z 3 pawilonów hotelowych. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w poko-
jach 3-, 4- i 5-os. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC). Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, kawiarnia, 2 sale dyskotekowe, 
biblioteka, 7 sal telewizyjnych, siłownia, te-
nis stołowy, boiska do siatkówki, siatkówki 
plażowej i koszykówki, odkryty basen ką-
pielowy o wymiarach 8 x 16 m, place zabaw 
i miejsca na ogniska.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską:  

ratownicy wodni, podoficerowie Wojska 
Polskiego, instruktorzy: strzelectwa spor-
towego, survivalu i samoobrony,

• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA. 

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 10:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 349 3 149 3 199 3 249
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Łeba
Rekreacja
Kolonia/Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 7 - 12 / 13 - 17 lat

REKREACJA - ŁEBA

PROGRAM KOLONII:
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie zobaczysz największą piaszczystą pustynię w Środkowej  
Europie - słynne Ruchome Wydmy, które wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów.
Wycieczka do Łeba Parku - Parku Dinozaurów - dinozaury naturalnej wielkości, grota neandertalczyków, galeria  
skamielin i minerałów, wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów.
Rejs statkiem po morzu. 
Animacje z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka m.in.: gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa 
ognie), turnieje tenisa stołowego, kometki, mini golfa, spartakiada z medalami, olimpiada na wesoło z dyplomami,  gry 
zespołowe, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, 
wędrówki nadmorskie, poławianie bursztynu.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna w Łebie 
otoczony jest pięknymi sosnami, od plaży od-
dziela go tylko szeroki pas gęstego, wydmo-
wego lasu. Od centrum miasta i portu dzieli 
go kilkuminutowy spacer wzdłuż głównego 
traktu spacerowego Łeby - ulicy Nadmorskiej.  
Za ośrodkiem przebiega ścieżka prowadzącą  
do Jeziora Sarbsko, miejsca polecanego przez 
wędkarzy i windsurferów. Ośrodek położony 
300 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 
(2-5 os.) z łazienkami, TV i balkonami oraz aparta-
mentami 3+3 os. z pełnym węzłem sanitarnym.  
Do dyspozycji uczestników 3 boiska, plac za-
baw, świetlica. 

WYŻYWIENIE
Posiłki 3 x dziennie + podwieczorek (śnia-
dania i kolacje w formie bufetu szwedzkie-
go). Turnus rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu, kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu. 

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 10 noclegów w ośrodku 

OW Diuna, 
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwie-

czorek, suchy prowiant na drogę powrotną, 
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medycznej, ratownika wodnego, 
• realizację programu pobytu: plażowanie, 

gry i konkursy sportowe, zabawy integra-
cyjne, dyskoteki, ognisko,  

• wycieczki: wycieczka do Słowińskiego 
Parku Narodowego, wycieczka do Łeba 
Parku Dinozaurów, rejs statkiem, 

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 3000 
zł, przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, 
video).

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 2 zł (składkę nale-
ży doliczyć do ceny podstawowej), 

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 2 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej ).

TERMINY REKREACJA
CENA W PROMOCJI

(pula miejsc  
ograniczona)

25.06 – 05.07
05.07 – 15.07
15.07 – 25.07
25.07 – 04.08

10 nocy/11 dni

2 690 2 390

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrod-
ka, zakwaterowanie, pierwszy posiłek, zapoznanie się z atrakcjami 
ośrodka 
DZIEŃ 2 - 10:  Realizacja programu pobytu w Łebie (11 pełnych dni 
pobytu, 10 nocy). Program jest dostosowany do wieku uczestników 
i nastawiony na aktywny wypoczynek: 
DZIEŃ 11: Ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, poże-
gnanie z morzem, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.  
Wyjazd w drogę powrotną.  Powrót w godzinach wieczornych.

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Dąbki
Zakręcone wakacje
Obóz odlotowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 12 / 12 - 16 lat

ZAKRĘCONE WAKACJE - DĄBKI

PROGRAM:
„Multisport”: wyścigi zespołów na nartach wieloosobo-
wych, szczudłach i w workach, przelewanie wody przez dziu-
rawe rury i przenoszenie jej w gigantycznych cedzakach, poje-
dynki na gąbkowe miecze, gra zręcznościowa „Mega Jenga”; 
TRICLINE - chodzenie na taśmie zawieszonej kilkadziesiąt 
centymetrów nad ziemią.

„Wodnik Szuwarek”: przeprawy na dętkach, wodne tory 
przeszkód i zajęcia sprawnościowe na Jeziorze Bukowo, bu-
dowanie tratw i wyścigi „flisaków” na jeziorze, przeciąganie 
liny w głębokiej wodzie, skoki na wodnej trampolinie.

„Zwariowani Artyści”: zabawy z wykorzystaniem mas sen-
sorycznych (robienie gniotek i ślimaków, prace z domowej 
ciastoliny i piankoliny, malowanie solą i na mleku); tworzenie 
brokatowych tatuaży oraz szalonych dzieł sztuki na foliach 
stretch.

„Dziwny Sport”: walki wręcz w „Strojach Sumo” i rywalizacja 
w „Mega Topór”, wodne bitwy balonowe z użyciem Mega Procy.

„Wprawne Oko”: strzelanie z łuków i proc do tarcz i celów 
improwizowanych oraz pojedynki z użyciem karabinów i pi-
stoletów na wodę.

„Dzień Świra”: alarmologia, wykonywanie zadań w 3-os. 
„Spodniach Clowna”,  zwariowane happeningi, zabawy z chustą 
animacyjną, szyfrowanie i rozszyfrowywanie wiadomości,  
maskowanie się w lesie, „zamykanie” osób w bańce, tworzenie 
gigantycznych, mydlanych baniek i „baloniady” na plaży.

I pomoc: szkolenie ze wstępnej pomocy przedmedycznej, 
ćwiczenie wzywania pomocy, zabezpieczanie miejsca wy-
padku, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, transport 
rannego w trudnych warunkach terenowych, symulacja akcji 
ratowniczych.

„Po Nitce do Kłębka”: miejska gra terenowa na orientację; 
uczestnicy w małych grupach będą wykonywać zwariowa-
ne zadania i zaliczać kolejne punkty, by otrzymać informację 
o  ukrytym „skarbie” - niespodziance; wygra drużyna, która 
będzie komunikatywna, odważna i bardzo kreatywna w wyko-
nywaniu „postrzelonych zadań”.

„Mokra Siatkówka”: drużynowe zmagania na plaży z wyko-
rzystaniem balonów pełnych wody, mecze w których będzie 
liczyć się celność i koordynacja graczy, każdy błąd to pęknięty 
balon i przymusowa kąpiel wodna.

„Zguba”: poszukiwania napojów w puszkach, słodyczy i in-
nych przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za po-
mocą elektronicznych wykrywaczy metali; podstawy oriente-
ringu (czytanie mapy, używanie busoli, wyznaczanie kierunku 
północnego).

„Zakręcony Hokej”: zwariowane mecze, gdzie kijami ho-
kejowymi są szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia 
folia pokryta pianą.

„Etapy Kolarskie”: rajdy rowerowe połączone z atrakcjami 
i specjalnymi zadaniami czekającymi na uczestników.

„Holi Day”: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi prosz-
kami, a potem fantastyczne, kolorowe zdjęcia.

Kino letnie i wieczór planszówek.
Ogniska, plażowanie, kąpiele: (pod opieką ratowników 
wodnych).

Każdy uczestnik otrzyma „odlotowy medalion”.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, karimata, ciepły sweter lub polar, dres spor-
towy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka 
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV, spray przeciw komarom, strój 
kąpielowy; mile widziane: instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje 
kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „CARBO” skła-
da się z 2 pawilonów hotelowych, 3 kondy-
gnacyjnych oraz budynku głównego, w któ-
rym mieści się jadalnia, sala dyskotekowa, 
słoneczny taras, sala telewizyjno - taneczna, 
bilard i tenis stołowy. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w pokojach 2 i 3 osobowych 
oraz typu studio 2+2, 2+3, 3+3 osobowych z 
łazienkami (umywalka, natrysk, WC) i balko-
nami. Ponadto do dyspozycji obozowiczów: 
boisko do siatkówki, koszykówki i piłki noż-
nej, plac zabaw, plenerowa siłownia, miejsca 
na ogniska, a w budynkach hotelowych -  
6 salek telewizyjnych i do tenisa stołowego.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną, instruktorską:  

ratownicy wodni, instruktorzy: tańca, 
survivalu, pierwszej pomocy, paintballa, 
fitness i strzelectwa sportowego.

• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć 
(opłata na miejscu): bumperballe - 35 zł/2 
godz.; paintball laserowy - 35 zł/2 godz.; pa-
intball - 45zł/100 kul; banan wodny - 35 zł.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność  
bidon na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 18:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 349 3 149 3 199 3 249
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TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 349 3 149 3 199 3 249

Dąbki
Aqua przygoda
Obóz sportów wodnych 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 14 / 14 - 18 lat

AQUA PRZYGODA - DĄBKI

PROGRAM:
Mix water (3 z 4 atrakcji w zależności od pogody):

• SUP – nauka wiosłowania, utrzymywania równowagi 
i manewrów oraz rywalizacja na deskach SUP.

• Skimboard – ślizganie się na specjalnym torze wod-
nym, nauka podstaw manewrów i ślizgów.

• Windsurfing – zapoznanie się z tą dyscypliną, ćwicze-
nie utrzymywania równowagi, próby podstawowych 
manewrów.

• Kajakarstwo – nauka manewrowania, wycieczka po 
jeziorze, slalomy i pływanie precyzyjne.

Wycieczka rowerami wodnymi: po Jeziorze Bukowo.

„Wodne bitwy balonowe”: rywalizacja drużynowa z uży-
ciem Mega Procy na balonowe, wodne pociski (zabawa 
wymagająca zręczności i współpracy w zespole).

„Strzelectwo”: pojedynki indywidualne i zespołowe 
z wykorzystaniem karabinów i pistoletów na wodę.

„Banan wodny”: przejażdżki po Jeziorze Bukowo na „ba-
nanie” ciągniętym przez motorówkę.

„Wodne wariactwa”: rywalizacja w konkurencjach 
sprawnościowych na dętkach, przeciąganie liny w wodzie, 
rozgrywki w piciu wody, bieg po deskach styropianowych, 
ćwiczenie równowagi na deskach MINI SUP, wodna siat-
kówka, przelewanie wody przez dziurawe rury, turniej 
skoków i ćwiczenia sprawnościowe na wodnej trampolinie.

Podstawy nawigacji: odnajdywanie północnego kierun-
ku różnymi metodami, nauka posługiwania się busolą, 
„czytanie mapy”, sygnalizacja i komunikowanie się na wo-
dzie.

Wodna pomoc przedmedyczna: nauka technik ratow-
nictwa wodnego, umiejętności ratowniczych z użyciem 
podręcznego sprzętu ratunkowego (korzystanie z rzu-
tek asekuracyjnych i bojek ratunkowych) oraz udzielania 
pierwszej pomocy w wypadkach na wodzie, doskonalenie 
umiejętności w symulowanych akcjach ratunkowych.

Zajęcia sportowo-sprawnościowe: walki wręcz w stro-
jach „Sumo”, zabawy w „Mega Topór”, wyścigi w workach, 
na szczudłach i nartach wieloosobowych, wycieczki  
rowerowe.

Ogniska, plażowanie i kąpiele.

Niezbędne zabranie butów z miękką, gumową  
podeszwą do zajęć na desce (typu trampki).

Wymagana jest podstawowa umiejętność pływania.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opie-
ką wychowawców, instruktorów poszczególnych form  
aktywności wodnej i ratowników wodnych.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, karimata, ciepły sweter lub polar, dres 
sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, 
latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary 
słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, spray przeciw 
komarom, strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty 
muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decy-
duje kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „CARBO” skła-
da się z 2 pawilonów hotelowych, 3 kondy-
gnacyjnych oraz budynku głównego, w któ-
rym mieści się jadalnia, sala dyskotekowa, 
słoneczny taras, sala telewizyjno - taneczna, 
bilard i tenis stołowy. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w pokojach 2 i 3 osobowych 
oraz typu studio 2+2, 2+3, 3+3 osobowych z 
łazienkami (umywalka, natrysk, WC) i balko-
nami. Ponadto do dyspozycji obozowiczów: 
boisko do siatkówki, koszykówki i piłki noż-
nej, plac zabaw, plenerowa siłownia, miejsca 
na ogniska, a w budynkach hotelowych -  
6 salek telewizyjnych i do tenisa stołowego.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną, instruktorską: ra-

townicy wodni, instruktorzy: tańca, survi-
valu, pierwszej pomocy, paintballa, fitness 
i strzelectwa sportowego.

• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć 
(opłata na miejscu): bumperballe - 35 zł/2 
godz.; paintball laserowy - 35 zł/2 godz.; pa-
intball - 45zł/100 kul; banan wodny - 35 zł.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 18:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 8:00.
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Dąbki
Przygoda z deską i żaglem
Obóz windsurfingowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 14 / 14 - 18 lat

PRZYGODA Z DESKĄ I ŻAGLEM - DĄBKI

PROGRAM:

Windsurfing: nauka lub doskonalenie żeglowania na desce 
windsurfingowej – program szkoleniowy (10 zajęć po 1,5 
godziny) z instruktorem.

Szkolenie obejmuje początkowo: zasady bezpieczeństwa 
na wodzie, budowę i eksploatację sprzętu windsurfingowe-
go, zasady żeglowania, różę wiatrów, zajęcia równoważne 
na deskach. Następnie: nauka żeglowania i podstawy ma-
newrów (zwrot z wiatrem, zwrot pod wiatr, ostrzenie, pły-
wanie na zadanym kursie, spływanie do bazy bez wiatru).  
Na koniec: start z „plaży”, pływanie z trapezem, próby pływa-
nia ślizgowego. Zajęcia zakończą zawody windsurfingowe.

Zajęcia: szkolenie odbywa się na Jeziorze Bukowo w gru-
pach (6 - 10 osobowych), prowadzonych przez instruktorów 
windsurfingu. Akwen ten charakteryzuje się łagodnie opa-
dającym dnem. Maksymalna głębokość jeziora to 2,5 m. Bli-
skie sąsiedztwo Bałtyku (150 m) gwarantuje częsty, równy 
wiatr. W  przypadku warunków atmosferycznych uniemoż-
liwiających zajęcia lub zagrażających zdrowiu uczestników 
przeprowadzone będą alternatywne zajęcia na lądzie lub w 
wodzie (na kajakach, deskach SUP, skimboardach i inne).

Sprzęt: na czas szkolenia uczestnicy dostają komplety wind-
surfingowe dostosowane do ich umiejętności, wieku i  wa-
runków pogodowych (deski firm: FANATIC i RRD, żagle:SE-
VERN, RDD i TIKI), cały czas mają na sobie certyfikowane 
kamizelki asekuracyjne, ubrania piankowe i są stale asekuro-
wani przez ratownika wodnego w łodzi motorowej.

Zawody strzeleckie: z użyciem długiej i krótkiej broni pneu-
matycznej.

Orientering: nauka orientacji w terenie oraz posługiwania 
się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, sygnalizacja 
i komunikowanie się na wodzie , podchody i gry terenowe, 
„czytanie mapy”.

I pomoc: szkolenie ze wstępnej pomocy przedmedycznej, 
rozpoznawanie sytuacji zagrożenia życia, ocena obrażeń po-
szkodowanego, ćwiczenie wzywania pomocy, zabezpiecza-
nie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie 
ran, transport rannego w głębokiej wodzie, symulacje akcji 
ratowniczych.

Zajęcia sprawnościowe: walki wręcz w „Strojach Sumo” 
i zabawy w „Mega Topór”, ćwiczenia równowagi na deskach 
MINI SUP.

„Holi Day”: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi 
proszkami zakończone sesją fotograficzną.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka siatkowa, nożna, 
olimpiada wodna, przeciąganie liny, turniej piłki wodnej,  
zawody, podchody.

Ogniska, plażowanie i kąpiele: (pod opieką ratowników 
wodnych).

Niezbędne zabranie butów z miękką podeszwą do zajęć 
na desce (typu trampki).

Wymagana jest umiejętność pływania.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres 
sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, 
latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, scyzoryk 
(nie dotyczy obozu „Młody Komandos”), okulary słonecz-
ne, krem ochronny z filtrem UV, spray przeciw komarom, 
strój kąpielowy, odzież i buty do chodzenia w wodzie, po 
lesie i mokradłach (niedrogie obuwie mogące ulec znisz-
czeniu); mile widziane: instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decy-
duje kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „CARBO” skła-
da się z 2 pawilonów hotelowych, 3 kondy-
gnacyjnych oraz budynku głównego, w któ-
rym mieści się jadalnia, sala dyskotekowa, 
słoneczny taras, sala telewizyjno - taneczna, 
bilard i tenis stołowy. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w pokojach 2 i 3 osobowych 
oraz typu studio 2+2, 2+3, 3+3 osobowych z 
łazienkami (umywalka, natrysk, WC) i balko-
nami. Ponadto do dyspozycji obozowiczów: 
boisko do siatkówki, koszykówki i piłki noż-
nej, plac zabaw, plenerowa siłownia, miejsca 
na ogniska, a w budynkach hotelowych -  
6 salek telewizyjnych i do tenisa stołowego.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną, instruktorską:  

ratownicy wodni, instruktorzy: windsur-
fingu, survivalu, pierwszej pomocy, paint-
balla i strzelectwa sportowego.

• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć 
(opłata na miejscu): bumperballe - 35 zł/2 
godz.; paintball laserowy - 35 zł/2 godz.; pa-
intball - 45zł/100 kul; banan wodny - 35 zł.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 18:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 799 3 599 3 649 3 699
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Mielno
Wakacje na Max-a
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 13 - 18 lat

WAKACJE NA MAX-A - MIELNO

PROGRAM:

Zajęcia w Parku Linowym „Tukan”: pokonywanie wyso-
kościowego toru przeszkód (7 tras do wyboru o różnym 
poziomie trudności o łącznej długości 950 m); każda 
trasa to szereg podestów zawieszonych na różnych wy-
sokościach pni drzew połączonych linami nośnymi, siat-
kami, łańcuchami i drabinkami; przed zajęciami szkolenie 
z zasad bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwania się 
sprzętem oraz poruszania się po torze.

„Akcja Komandos”: zajęcia strzeleckie z kilkoma sce-
nariuszami na profesjonalnym polu paintballowym ure-
alnione efektami pirotechnicznymi; na czas zajęć każdy 
uczestnik dostanie mundur, marker paintballowy, maskę, 
rękawiczki, kamizelkę ochronną i będzie miał do dyspo-
zycji 150 kul.

I pomoc: rozpoznawanie sytuacji zagrożenia życia, ocena 
obrażeń poszkodowanego, wzywanie pomocy, zabezpie-
czenie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opa-
trywanie ran, transport rannego, symulacja akcji ratow-
niczej.

„Zwariowana rywalizacja”: wyścigi na szczudłach, 
nartach wieloosobowych i w workach, przelewanie 
wody przez dziurawe rury, wykonywanie zadań w 3-os. 
„Spodniach Clowna”, turniej „mokrej siatkówki plażowej”, 
gdzie piłkami są balony napełnione wodą.

Letni hokej: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczot-
ki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta 
pianą.

Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się 
busolą, odnajdywanie północnego kierunku różny-
mi metodami, wykorzystanie nowoczesnych metod 
nawigacji, wędrówki na orientację, nocne podchody,  
zaawansowane gry terenowe, sygnalizacja i komuniko-
wanie się w terenie.

Strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych.

„Linowe Ewolucje”: pokonywanie na czas mostu linowe-
go nad wąwozem, trickline – chodzenie po taśmie zawie-
szonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.

„Skarb Mielna”: miejska gra terenowa na orientację, 
podczas której konieczne jest wykonywanie licznych za-
dań, zaliczanie prób i poszukiwanie ukrytych wskazówek 
z wykorzystaniem busoli i elektronicznych wykrywaczy 
metali.

Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem po Je-
ziorze Jamno.

Wspólne grillowanie, plażowanie i kąpiele: pod opieką 
ratowników wodnych.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, 
kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka 
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słonecz-
ne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile  
widziane: instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” 
składa się z 5 dwukondygnacyjnych pawi-
lonów hotelowych i budynku głównego, 
w którym mieści się jadalnia, sala taneczna 
i  salka dydatktyczna. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w położonych wśród drzew 
pawilonach oddalonych od części wcza-
sowej, w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienka-
mi (umywalka, natrysk, WC); część pokoi 
z  balkonami. Ponadto do dyspozycji obo-
zowiczów: boisko do siatkówki, plac zabaw, 
wiata grillowa i tenis stołowy.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską,
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, instruktorzy 

paintballa, wspinaczki i strzelectwa spor-
towego.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 299 3 099 3 149 3 199
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Mielno
Słoneczne wakacje
Obóz rekreacyjny 

ORGANIZATOR:

Wiek: 12 - 15 / 15 - 18 lat

SŁONECZNE WAKACJE - MIELNO

PROGRAM:

Zabawy integracyjne: zapoznanie się uczestników, 
wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi mię-
dzy uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć trze-
ba wykazać się bystrością umysłu, sprawnością fizyczną 
i kreatywnością.

Dr House: nauka podstaw pomocy przedmedycznej pod-
czas zwariowanych zabaw, happeningi ratownicze, ocena 
obrażeń „poszkodowanego”, samodzielne konstruowanie 
improwizowanych noszy, transport „rannego” w trud-
nych warunkach, nauka opatrywania ran i wykorzystania 
przedmiotów codziennego użytku w niesieniu pomocy, 
ćwiczenia i symulacje akcji ratowniczych.

Śladami Indiany Jones’a: „czytanie mapy”, nauka posłu-
giwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, 
wędrówki na orientację, nocne podchody, gry terenowe, 
poszukiwania ukrytych wskazówek, zadań, artefaktów 
i innych przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach 
za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali.

Test odwagi: wspólne wysłuchanie kilku historii grozy, 
a następnie indywidualne wykonywanie nocnych zadań, 
gdzie na uczestników czekać będą „straszne zasadzki”, 
„niesamowite spotkania” i „zaskakujące przygody”; zaba-
wa pod pełną kontrolą kadry obozowej.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: dzienne i nocne gry 
terenowe, rozgrywki sportowe na plaży, olimpiada obo-
zowa, zajęcia gimnastyczne, zajęcia z chustą animacyj-
ną, wyścigi na szczudłach, nartach wieloosobowych  
i w workach, zadania w 3-os. „Spodniach Clowna”.

Super strzelec: strzelanie w różnych pozycjach z proc, 
łuków, pistoletów i karabinków pneumatycznych do ce-
lów statycznych i ruchomych.

Akrobatyka: trickline - chodzenie po taśmie zawieszonej 
kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.

Letni hokej: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczot-
ki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta 
pianą.

Poszukiwanie skarbu Neptuna: całodniowa gra tereno-
wo-fabularna tocząca się w ośrodku, lesie i na plaży, roz-
szyfrowywanie wiadomości i wskazówek, wykonywanie 
zadań w celu odnalezienia skarbu.

Mokre przygody: przeprawy na dętkach, przelewanie 
wody przez „dziurawe rury”, baloniady i „mokra siatkówka”.

Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wodnym 
po Jeziorze Jamno.

Nocny maraton filmowy.

Turnieje sportowe: siatkówka, kometka, tenis stołowy.

„Holi Day” (festiwal kolorów): obrzucanie się bezpiecz-
nymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją fotogra-
ficzną.

Wycieczki piesze i spacery: po plaży połączone z cieka-
wymi zadaniami i niespodziankami.

Plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wodnych.

Grillowanie: pod wiatą.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, 
kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka 
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słonecz-
ne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile  
widziane: instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decy-
duje kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” 
składa się z 5 dwukondygnacyjnych pawi-
lonów hotelowych i budynku głównego, 
w którym mieści się jadalnia, sala taneczna 
i  salka dydatktyczna. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w położonych wśród drzew 
pawilonach oddalonych od części wcza-
sowej, w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienka-
mi (umywalka, natrysk, WC); część pokoi 
z  balkonami. Ponadto do dyspozycji obo-
zowiczów: boisko do siatkówki, plac zabaw, 
wiata grillowa i tenis stołowy.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską,
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, instruktorzy 

strzelectwa sportowego.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 199 2 999 3 049 3 099
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Mielno
Nadmorska przygoda
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

NADMORSKA PRZYGODA - MIELNO

PROGRAM:
Zajęcia integracyjne: wymagające bystrości umysłu, 
sprawności fizycznej i kreatywności, zajęcia zespalające 
grupę, umożliwiające nawiązanie więzi między uczestni-
kami i ułatwiające ich późniejszą współpracę .

„Mały alpinista”: zajęcia w Parku Linowym „Tukan” na 
łatwych trasach dostosowanych do wieku i możliwości 
uczestników; przed zajęciami szkolenie z posługiwania 
się sprzętem i poruszania po torze.

„Holi Day”: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi 
proszkami zakończone sesją zdjęciową.

„Świat Labiryntów”: wycieczka autokarowa do gospo-
darstwa edukacyjnego w Paprotach; gry i zabawy tere-
nowe (Paprockie zwierzaki, Zdobywanie labiryntowej 
wieży, Piaskowa góra, Labiryntowe szachy i inne) prowa-
dzone będą przez animatorów na terenie starego gospo-
darstwa, łąkach, w lesie i na leśnych polanach.

„Dzień wśród alpak”: wycieczka autokarowa do go-
spodarstwa agroturystycznego „Alpaki na Sosnowych 
Wzgórzach”; spacery i zabawy z alpakami, psami, kotami i 
papugą; przejażdżka wozem ciągniętym przez traktor po 
lesie i łąkach; karmienie gęsi i kur zielonóżek; przejście 
przez most linowy i zjazd mini-tyrolką, zabawy w suchym 
basenie, przeciąganie liny, walka na sianie, odpoczynek 
na hamakach, jedzenie drożdżówek, bez lub naleśników 
(skomponowanych z ekologicznych produktów według 
gustu każdego uczestnika).

Poszukiwania: napojów w puszkach, słodyczy i przed-
miotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą 
elektronicznych wykrywaczy metali.

I pomoc: zabawowe poznanie zasad i ćwiczenie pomo-
cy przedmedycznej (wzywanie pomocy, zabezpieczenie 
miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie 
ran, konstruowanie noszy, transport rannego, symulacja 
akcji ratowniczej).

Trickline: chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt 
centymetrów nad ziemią.

„Mały strzelec”: strzelanie do tarcz z łuków i proc, poje-
dynki na gąbkowe pociski z broni NERF.

„Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczot-
ki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta 
pianą.

„Bałtycka Szalona Olimpiada”: wykonywanie zadań 
w 3-os. „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną, 
przelewanie wody przez dziurawe rury, zabawy wodne 
na dętkach, wyścigi zespołów na nartach wieloosobo-
wych, szczudłach i w workach, „Mega Bierki”.

Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wodnym 
po Jeziorze Jamno.

Wspólne grillowanie, plażowanie i kąpiele: pod opieką 
ratowników wodnych.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką 
wychowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruk-
torów.

Uczestnicy będą zdawać telefony komórkowe wycho-
wawcom na czas ciszy nocnej.

WYMAGANY EKWIPUNEK
mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, 
kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka 
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słonecz-
ne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile  
widziane: instrumenty muzyczne. 

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decy-
duje kolejność zgłoszeń).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” 
składa się z 5 dwukondygnacyjnych pawi-
lonów hotelowych i budynku głównego, 
w którym mieści się jadalnia, sala taneczna 
i  salka dydatktyczna. Uczestnicy zakwate-
rowani będą w położonych wśród drzew 
pawilonach oddalonych od części wcza-
sowej, w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienka-
mi (umywalka, natrysk, WC); część pokoi 
z  balkonami. Ponadto do dyspozycji obo-
zowiczów: boisko do siatkówki, plac zabaw, 
wiata grillowa i tenis stołowy.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską,
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, instruktorzy 

wspinaczki.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i  stan psychofizyczny większości uczest-
ników program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewnia-
jących bezpieczeństwo.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika pierwszego dnia 
pobytu pobierzemy kaucję 50 zł na pokry-
cie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - 
kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczę-
cia od godziny 18:00, a wyjazd w dniu 
zakończenia do godziny 8:00.

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08

3 399 3 199 3 249 3 299
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Mielno
Polska Ibiza
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 18 lat

POLSKA IBIZA - MIELNO

PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, pierwszy posiłek, zapoznanie 
się z atrakcjami ośrodka.
DZIEŃ 2 - 10: Realizacja programu pobytu w Mielnie (11 pełnych dni pobytu, 10 nocy). Program jest dostosowany 
do wieku uczestników i nastawiony na aktywny wypoczynek i obejmuje: wycieczkę do ogrodów, Hortulus w Dobrzy-
cach, zwiedzanie Kołobrzegu z przewodnikiem, wejście do Parku Wodnego w Koszalinie, zwiedzanie latarni morskiej 
w  Gąskach, rejs statkiem, karaoke na wesoło, atrakcje sportowe, siatkówka, koszykówka, babington i inne rozgrywki, 
konkurencje, wieczory na wesoło, kabarety, kalambury, konkurs na najfajniejszego bloga obozu, na plaży słoneczny 
chillout, gry planszówki, gry wirtualne i pomysł na zorganizowanie escape room, dla chętnych gra terenowa Geoca-
ching. Na koniec obozu małe podsumowanie i impreza dla wszystkich uczestników z nagrodami.
DZIEŃ 11: Ostatni dzień śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pożegnanie z morzem, pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” 
dysponuje ok. 250 miejscami noclegowymi. 
Jest położony na terenach trawiastych po-
śród drzew i łagodnych pagórków. Całość 
jest ogrodzona i dozorowana przez całą 
dobę. Ośrodek dysponuje wiatą grillową, 
świetlicą i 2-ma placami zabaw. Zlokalizo-
wany jest przy ulicy wiodącej wprost na 
plażę, zaledwie 120 m od morza oraz 150 m 
od Jeziora Jamno. Jego usytuowanie spra-
wia, że blisko jest stąd zarówno do plaży jak 
i głównej ulicy, przy której skupia się życie 
tego turystycznego miasteczka. W budynku 
znajdują się 2-, 3-, 4- i 5-os. pokoje z łazien-
kami TV. Większość pokoi posiada własne 
balkony. Ośrodek posiada własną stołówkę, 
w której przygotowuje smaczne domowe 
posiłki.

WYŻYWIENIE
Posiłki 3 x dziennie + podwieczorek (śnia-
dania i kolacje w formie bufetu szwedzkie-
go). Turnus rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu, kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 10 noclegów w Ośrodku 

Słoneczny Brzeg,
• wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

gicznej, medycznej, ratownika wodnego,
• realizację programu pobytu: plażowanie, 

gry i konkursy sportowe, zabawy integra-
cyjne, wycieczki piesze,

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 3000 zł,
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, 

video).

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 2 zł (składkę nale-
ży doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 2 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej),

• biletów wstępu do dyskotek.

TERMINY REKREACJA
CENA W PROMOCJI

(pula miejsc  
ograniczona)

01.07 – 11.07
12.07 – 22.07
23.07 – 02.08
03.08 – 13.08

10 nocy/11 dni

2 650 2 350

STREFA IMPREZOWA - SUMMER PARTY! 
Dla chętnych możliwość wyjścia do dyskotek i klubów muzycznych 
16+ (w tym dyskotek plenerowych). Uczestnictwo w otwartych 
imprezach. Mielno nie bez powodu zwane jest „Polską Ibizą”, latem 
tętni życiem! 

Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia.
Bilety wstępu do klubów (w zależności od terminu) lub specjalnych 
imprez od 20 zł/wejście oraz dyskoteki w plenerze organizowane 
na terenie Mielna!

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Władysławowo
Z promową wycieczką do Szwecji
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 18 lat

PROMOWA WYCIECZKA DO SZWECJI - WŁADYSŁAWOWO

W PROGRAMIE:

DZIEŃ 1: Wyjazd autokarem  z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek –  
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 - 10:  Aktywny program pobytu we Władysławowie, a w nim m.in.: wyprawa do Parku Ewolucji w Sławutów-
ku, gdzie staniecie oko w oko z największymi prehistorycznymi zwierzętami lądowymi, przeżyjecie podróż w czasie 
na dnie oceanu i poznacie swoich baaaardzo dalekich przodków oraz do Osady Słowiańskiej w Sławutowie – śre-
dniowiecznej osady z przełomu IX – X wieku. Odwiedzicie chaty mieszkańców osady i spróbujecie wcielić się w ich 
role podczas warsztatów dawnego rzemiosła, wycieczka do Trójmiasta czyli zwiedzanie Gdyni, Sopotu, Gdańska –   
wycieczka na Hel, wyjście na basen rekreacyjny, wędrówka po Wąwozie Chłapowskim – spotkanie z nienaruszoną 
przyrodą i niespotykanymi okazami roślin i zwierząt – wycieczka piesza, rejs kutrem oraz zwiedzanie portu rybackiego 
we Władysławowie.

KARLSKRONE PROGRAM: Gdynia – Karlskrona – Gdynia

DZIEŃ 9: Śniadanie, czas na plażowanie, zajęcia w grupach, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd po obiadokolacji. Prze-
jazd do Gdyni, zaokrętowanie na prom o 20:00*. Wypłynięcie ok 21:00*. Nocleg na promie w kajutach 4-osobowych. 
DZIEŃ 10: Wczesne śniadanie bufetowe (od 6:00*). Wyokrętowanie o godz. 07:30*. Zwiedzanie Karlskrony: Muzeum 
Morskie z autentycznymi okrętami podwodnymi, imponującą kolekcją modeli okrętów, podwodnym tunelem i ogrom-
nymi figurami dziobowymi,  punkt widokowy Bryggareberget, z którego rozciąga się doskonały widok na centrum mia-
sta i archipelag; Rynek - Stortorget; Kościół Admiralicji – zbudowany pod koniec XVII wieku, największy zachowany 
drewniany kościół w Szwecji; Nabrzeże Królewskie, z pięknym widokiem na okoliczne wyspy i wejście do portu wojen-
nego. Dzielnica kolorowych drewnianych domków Björkholmen. Zaokrętowanie ok. 20:00*, obiadokolacja bufetowa, 
Wypłynięcie 21:00*. Dyskoteka na promie, nocleg.
DZIEŃ 11: Śniadanie na promie od 7:00*. Wyokrętowanie w Gdyni o 7:30*. Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 8:00. 
Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

*Godziny rejsów są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od terminów, dodatkowo armator zastrzega sobie niewielkie zmiany godzin wy-
płynięcia/przypłynięcia w zależności od warunków pogodowych.

ZAKWATEROWANIE 
Dom kolonijny „Franek” położony nieda-
leko plaży we Władysławowie. Pokoje 3-, 
4-os. z pełnym węzłem sanitarnym - łazien-
kami. Do dyspozycji uczestników: stołówka, 
sala dyskotekowa ze sprzętem, mały ogród 
ze stołami i ławami, teren bezpieczny ogro-
dzony. Boiska sportowe do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki w odległości ok.  
100 m od ośrodka. W okolicy wybudowano 
liczne szlaki piesze i rowerowe.
lub Willa Fregata lub Iveta (lub inny o po-
dobnym standardzie) położona niedaleko 
plaży we Władysławowie. Pokoje 3-, 4-, 
5- os. z pełnym węzłem sanitarnym - ła-
zienkami. Do dyspozycji uczestników: sto-
łówka, sala dyskotekowa ze sprzętem, mały 
ogród ze stołami i ławami, teren bezpieczny 
ogrodzony. Boiska sportowe do piłki noż-
nej, siatkówki, koszykówki w odległości ok.  
100 m od ośrodka. W okolicy wybudowano 
liczne szlaki piesze i rowerowe.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie podczas pobytu we Władysła-
wowie: śniadanie, obiad, kolacja + podwie-
czorek serwowany z obiadem. Wyżywienie 
na promie HB: śniadanie i obiadokolacja 
w formie bufetu. Turnus rozpoczyna się ko-
lacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem 
w dniu wyjazdu. Suchy prowiant na drogę 
powrotną. . 

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 8 noclegów w pensjo-

nacie, zakwaterowanie na promie 2 noce 
w kajutach 4-os. wewnętrznych, 

• wyżywienie w pensjonacie 3 x dziennie + 
podwieczorek, wyżywienie na promie HB, 
suchy prowiant na drogę powrotną,

• transport autokarem, 
• wycieczka promowa do Szwecji, 
• realizację programu, rejs statkiem, wy-

cieczka do Trójmiasta, wycieczka na Hel, 
wyjście do Parku Ewolucji, wyjście do 
Osady Słowiańskiej, 1 wejście na basen 
rekreacyjny, 

• kadrę: kierownik, 1 wychowawca na 15 
uczestników, ratownik na plaży, doraźną 
opiekę lekarską,

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 3000 zł 
oraz na czas wycieczko do Szwecji ubez-
pieczenie Signal Iduna KL - 10 000 EUR, 
NNW - 7000 zł.

TERMINY
CENA  

REGULARNA
CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)

05.07 – 15.07
15.07 – 25.07
25.07 – 04.08

10 nocy/11 dni

3 260 2 960

CENA NIE ZAWIERA:
• składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł/os. oraz 

Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł/os. (składki doliczane są 
automatycznie w momencie dokonania rezerwacji).

UWAGI:
1. Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport lub dowód  

osobisty.
2. Sugerowane kieszonkowe na czas wycieczki to 200 koron 

szwedzkich.  

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Bęsia
Rekreacja i przygoda
Kolonia nad jeziorem 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10-13/ 14-18 lat

REKREACJA I PRZYGODA - BĘSIA

PROGRAM POBYTU:
Wycieczka do Mikołajek – w programie Wioska Żeglarska, 
spacer po jednym z najpiękniejszych portów na Mazurach, 
spacer ulicą Kajki, jedna z najsłynniejszych uliczek tej miej-
scowości, Plac Wolności, rynek i centrum miasteczka z uro-
kliwymi kamieniczkami. Pobyt w parku wodnym Hotelu 
Gołębiewski (1.5 h). Wycieczki piesze po okolicy, konkursy, 
ognisko, dyskoteki, zawody i rozgrywki sportowe, wybory 
Miss i Mistera, karaoke.

PROGRAM REKREACJA I SPORT
Poznanie różnych wariantów rozgrywek.  Sportowe ABC  
– reguły konkurencji sportowych, połączone z  turniejem 
wiedzy o sporcie. Poranny jogging, stretching czyli ćwi-
czenia rozciągające dla chętnych, Biegi z przeszkodami 
- Wspólne tworzenie toru przeszkód. Elementy pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Rozgrywki sportowe w wybranych 
dyscyplinach (siatkówka, badminton, tenis stołowy). Mecz 
towarzyski – uczestnicy kontra kadra w wybranej dyscypli-
nie sportowej. Sportowa gra terenowa. W sieci pajęczyny 
– przejście przez „sieć” z zawiązanymi oczami polegające 
wyłącznie na instruktażu partnera. Sportowe kalambury. 
Mundial Jaworzyny – uczestnicy podzielą się na drużyny  
i w rozgrywkach piłki nożnej będą mogli poczuć się jak na 
prawdziwych Mistrzostwach Świata. Bitwa na balony 
z wodą. Na zakończenie Gala Mistrzów Sportu.

PROGRAM MAZURSKIE CHILLOWANIE
Plażowanie i kąpiele w Jeziorze Bęskim pod opieką ratow-
nika. Relaks i rozgrywki sportowe. Gry integracyjne. Ringo 
i  frisbee – rozgrywki. Bitwa na balony z wodą. Wakacyjne 
karaoke. Sportowa gra terenowa. Uwolnij wodze fantazji - 
zabawny quiz ze słodkimi nagrodami. Rozgrywki sportowe 
w wybranych dyscyplinach (siatkówka plażowa, koszykówka, 
badminton, tenis stołowy). Mazurskie opowieści – nauka 
szant. Zdobywcy flagi – gra terenowa, w której uczestnicy, 
podzieleni na dwa zespoły ukrywają stworzone wcześniej flagi 
obozowe. Zadanie polega na tym, by niepostrzeżenie wykraść 
flagę drużyny przeciwnej. Dyskoteki. 

FAKULTATYWNIE:
Kajaki 1 h – możliwość wypożyczenia kajaku 30 zł.

PROGRAM WAKACJE ASG
Zajęcia ASG skierowane przede wszystkim dla uczestników 
zainteresowanych militarystyką, chcących rozwinąć w  so-
bie takie umiejętności jak: zdolność szybkiego reagowania 
na bodźce, szybkość i sprawność w podejmowaniu decyzji. 
Udział w wyjeździe ma charakter szkolenia wojskowego 
z wykorzystaniem replik ASG, czyli broni do złudzenia przy-
pominającej tą prawdziwą. Intensywne szkolenie, zasadzki 
i ciekawość, czy uda się wykonać główne zadanie - to tylko 
część rzeczy, z którymi zetkną się uczestnicy ASG. Każdego 
dnia będą oni polepszać swoją kondycję fizyczną oraz uczyć 
się czegoś nowego i przydatnego.
ASG teoria - zasady działania sprzętu ASG, bezpieczne użyt-
kowanie, podstawowe serwisowanie. ASG praktyka - symu-
lacje militarne i krótkie rozgrywki w różnym terenie: teren 
podmokły, wielogodzinna symulacja militarna na bazie trafień 
CCS. ASG ćwiczenia - trening strzelecki na strzelnicy dyna-
micznej, zasady strzelania bojowego, szyki bojowe, działania 
zaczepne i odwrót, współdziałanie w sytuacjach „wysokiego 
zagrożenia życia”. ASG zabawa - krótkie strzelanki o charak-
terze sportowym. Survival - budowa bezpiecznego schro-
nienia, pozyskiwanie wody, rozpalanie ognia. Walka wręcz 
- walka w sytuacji zagrożenia życia. S.E.R.E. - poziom A – Survi-
val-Unikanie-Opór-Ewakuacja. Kształtowanie sprawności 
i tężyzny fizycznej – zaprawy poranne, manewry nocne, biegi 
na orientację.
Uwaga: należy zabrać ze sobą: buty ponad kostkę, min. dwie 
pary butów do codziennego chodzenia, ubranie „na zdarcie”, 
mały, podręczny plecak. Mile widziane ubranie w kamuflażu 
i własna replika broni.
Ważne! Osobą prowadzącą zajęcia jest wieloletni organiza-
tor MilSimów, instruktor o dużym bagażu doświadczeń, ak-
tywny członek jednostki paramilitarnej SPAT, uczestnik wielu 
szkoleń skierowanych do służb mundurowych: AT, CQB, 
techniki interwencyjne i walki wręcz.
Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem instrukto-
rów z wieloletnim stażem na obozach militarnych.
Uczestnicy na miejscu będą podzieleni wg wieku i zdolności. 
Program może być modyfikowany, aby jak najlepiej dostoso-
wać go do preferencji i możliwości uczestników.

PAKIET 4 ATRAKCJI: KAJAKOWE WYZWANIE – pły-
wanie kajakiem po Jeziorze Bęskim. ŚWIĘTO KOLORÓW 
– zabawa na wolnym powietrzu polegająca na wyrzucaniu 
do góry różnokolorowych proszków. TAŃCE INTEGRACYJ-
NE. TAJEMNICZYM TROPEM – zabawa terenowa z cieka-
wą historią w tle.

BĘSIA
Miejscowość w centralnej części woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Rozle-
głe tereny zielone oraz sąsiedztwo Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich czyni ją rajem 
dla amatorów sportów wodnych i wypo-
czynku na świeżym powietrzu.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wczasowy „Bęsia” - jest położo-
ny tuż przy piaszczystej plaży z pomostem 
nad Jeziorem Bęskim. Uczestnicy zostaną 
zakwaterowani w pokojach 2-, 3-, 4-os. 
z pełnym węzłem sanitarnym (w poko-
jach występują łóżka piętrowe).  Dookoła 
ośrodka znajduje się duży teren zielony 
z boiskami do gier zespołowych, placem 
zabaw, wypożyczalnią sprzętu wodnego, 
miejscem na ognisko oraz licznymi wiatami. 
Dodatkowo,  na terenie ośrodka mieści się 
sala dyskotekowa, sala kinowa, sala gier,  
kawiarnia oraz stołówka.

WYŻYWIENIE
Cztery x dziennie (śniadanie, obiad, podwie-
czorek, kolacja). Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną. Ist-
nieje możliwość realizacji diet specjalnych  
(po wcześniejszym zgłoszeniu) za dodatko-
wą opłatą: dieta bezglutenowa, bezlaktozo-
wa 165 zł/os., dieta bezmięsna 120 zł/os.

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 10/8* noclegów,
• wyżywienie,
• kadrę wychowawczą,
• transport,
• realizację programu,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwo-

ty 7.000 zł,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy.

CENA NIE ZAWIERA:
• dodatkowego ubezpieczenia,
• programu fakultatywnego,
• innych świadczeń niewymienionych w ofercie.

TRANSPORT
• Autokar klasy lux wyposażony w klimaty-

zację, WC, barek, DVD.
• Przejazd na trasie: Kraków – Katowi-

ce – Częstochowa – Łódź – Warszawa -  
Bęsia Możliwość wyjazdu z Wrocławia  
za dopłatą + 200 zł/os. i Kielc za dopłatą  
+ 150 zł/os. przy min. 6 os. chętnych, dojazd 
busem lub PKP do autokaru docelowego.

TERMINY
REKREACJA 

I SPORT
MAZURSKIE 

CHILLOWANIE
WAKACJE

ASG

01.08 – 11.08
11.08 – 21.08 2 395 2 395 2 745

21.08 – 29.08* 2 145 2 145 2 495
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Spała
Decydujące starcie
Obóz ASG

ORGANIZATOR:

Wiek: 12 - 15  / 15 - 18 lat

DECYDUJĄCE STARCIE - SPAŁA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:

Zajęcia ASG: zajęcia z użyciem broni skonstruowanej w celu 
realnego odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wierne 
kopie oryginałów, pod względem wielkości, szczegółów i cięża-
ru); szkolenie z zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej obsługi 
replik broni, nauka norm moralnych podczas użytkowania bro-
ni ASG, podstawy działania leśnego (taktyka zielona), strzela-
nie dynamiczne, różne pozycje strzeleckie i właściwa postawa 
podczas strzelania, strzelanie bojowe, a  strzelanie sportowe, 
poruszanie się w terenie w szykach bojowych, ubezpieczanie 
grupy i partnera, dostosowanie odpowiedniej taktyki i strategii 
do terenu i czasu działań; realizacja różnych scenariuszy pod-
czas rozgrywek ASG (konwojowanie rannego, przemarsz przez 
teren wroga, działanie na tyłach wroga, zasadzka i podstawy 
działań snajperskich); część zajęć prowadzona będzie nocą.

Zajęcia taktyczne: różne formacje bojowe, w tym przemarsz 
szykiem ubezpieczonym, rozmieszczenie stanowisk ognio-
wych i ogień krzyżowy, zasadzka, obstawianie drogi, procedury  
po kontakcie ogniowym (meldunek LACE), działania w terenie 
leśnym i działania dywersyjne na tyłach wroga.

Zajęcia zwiadowczo-szpiegowskie: kamuflaż dostosowany 
do terenu działań, bezszelestne poruszanie się, zakładanie 
punktów obserwacyjnych, prowadzenie obserwacji w terenie, 
meldunek SALUTE, sporządzanie notatek z przebiegu obser-
wacji i szkiców obserwowanego terenu, sposoby i ścieżki prze-
kazywania wiadomości, ich wielokrotne szyfrowanie.

Zajęcia strzeleckie: ćwiczenie odpowiedniej postawy strzelec-
kiej, strzelanie z prawego i lewego oka, obsługa broni obiema rę-
kami i jedną ręką, ogień zaporowy, postępowanie przy zacięciu 
się broni, strzelanie do celu stałego i poruszającego się. 

Trening saperski: z wykorzystaniem macek saperskich i elek-
tronicznych wykrywaczy metali; zajęcia w strefie zagrożonej 
atakiem chemicznym z użyciem masek przeciwgazowych 
i kombinezonów przeciwchemicznych.

Taktyka czarna: ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem znaj-
dującym się z budynkach, czy środkach transportu; wchodzenie 
do pomieszczeń, przeszukiwanie ich, zabezpieczanie przeszu-
kanej części obiektu, metody postępowania z zakładnikami, ko-
munikacja niewerbalna i sygnały dowodzenia; zajęcia odbywać 
się będą w opuszczonych halach przemysłowych.

Survival militarny: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, 
„zielona kuchnia”, czyli zdobywanie pokarmu, niewidoczne obo-
zowisko i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk różnymi metoda-
mi, nocny biwak w lesie.

Terenoznawstwo: nauka posługiwania się busolą, odnajdy-
wanie północnego kierunku, nocne przemarsze na orientację, 
komunikowanie się w terenie.

Czerwona taktyka: TCCC (Tactical Combat Casualty Care) - 
działania ratownicze na wojskowych algorytmach MARCHE 
i MIST; procedury w strefach CUF, TFC i TEC.

Militarny spływ pontonowy: rzeką Pilicą ze Spały do Zako-
ściela.

Nocne i dzienne gry terenowe: wieloelementowe gry, utrwa-
lenie nabytych wcześniej umiejętności; dwudniowa, kończąca 
obóz taktyczna zabawa typu MILSIM z wieloma zadaniami 
do wykonania (rozpoznanie terenu, zdobycie zrzutu z bronią 
i amunicją, przeprowadzenie ataku na bazę wroga).

Wyprawa piesza: do niemieckiego ośrodka dowodzenia Anla-
ge Mitte z II Wojny Światowej w Konewce; zwiedzanie z prze-
wodnikiem schronu kolejowego, schronów technicznych; przej-
ście 80 metrowymi, podziemnymi kanałami między bunkrami.

Zajęcia sprawnościowe: musztra, zaprawy poranne, marszo-
biegi.

Rekreacja: ognisko z pieczeniem kiełbasy, wieczór filmowy, gry 
integracyjno - ruchowe.

Militarna sesja zdjęciowa: dla chętnych.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy 
„Zacisze”. Uczestnicy zakwaterowani będą 
w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienkami (umy-
walka, natrysk, WC), telewizorami i chło-
dziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, automat z napojami i słodyczami, 
zadaszony kompleks ogniskowy składający 
się z 7 altan, plac zabaw dla dzieci, bilard, pił-
karzyki, tenis stołowy; w całym obiekcie jest 
bezpłatny dostęp do Internetu – free WiFi!

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu,
• nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA,
• kadrę: ratowników wodnych, instrukto-

rów: strzelectwa sportowego, wspinaczki, 
survivalu i samoobrony.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo (kamizelki asekura-
cyjne, okulary lub gogle i maski ochronne).

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Każdy uczestnik otrzyma swoje blaszki 
identyfikacyjne. 

Wymagany ekwipunek: mały plecak, śpiwór, karima-
ta, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka prze-
ciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem bate-
rii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem 
UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy; mile widzia-
ne: odzież moro, buty wojskowe i instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

05.07 – 15.07 
16.07 – 26.07
27.07 – 06.08
07.08 – 17.08

3 399 3 199 3 249 3 299
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Spała
Wakacje z adrenaliną
Obóz przygodowy

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 13  / 13 - 16 lat

WAKACJE Z ADRENALINĄ - SPAŁA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:

Spływ kajakowy rzeką Pilicą: ze Spały do Zakościela; po-
przedzi go profesjonalne przeszkolenie kajakowe; uczestni-
cy w nowoczesnych kajakach polietylenowych prowadzeni 
przez doświadczonych instruktorów i ratowników wodnych 
przepłyną przez Rezerwat Spała i meandry rzeki w Spalskim 
Parku Krajobrazowym; otrzymają na czas spływu kamizelki 
asekuracyjne i worki wodoodporne na rzeczy.

Paintballowa potyczka: strategiczna zabawa strzelecka 
z bronią na żelowe kulki w terenie leśnym – kilka scenariuszy 
zajęć; każdy dostanie na czas zajęć karabinek paintballowy, 
mundur i maskę ochronną; będzie miał do dyspozycji 100 kul. 

Zajęcia w Parku Linowym „Nad Pilicą”: pokonywanie wyso-
kościowego toru przeszkód; każda z czterech tras to szereg 
podestów zawieszonych na różnych wysokościach pni drzew 
połączonych linami nośnymi, siatkami, łańcuchami i drabinka-
mi; przed zajęciami szkolenie z zasad bezpieczeństwa i prawi-
dłowego posługiwania się sprzętem oraz poruszania się po 
torze; dodatkowo zabawy na „dmuchańcach” i wyścigi gokar-
tami rowerowymi.

I pomoc przedmedyczna: ćwiczenia wzywania pomocy, 
zabezpieczenia miejsca wypadku, tamowanie krwotoków 
i opatrywanie ran, transport rannego w trudnych warunkach 
terenowych, symulacja akcji ratowniczych z użyciem noszy, 
bandaży i szyn usztywniających.

Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”: wio-
dąca 160 metrów przez oświetlone sale, wnęki i korytarze 
(pozostałości po dawnej podziemnej kopalni piasku szklar-
skiego z XVIII i XIX w.).

Trening strzelecki: strzelanie z proc, łuków, krótkiej i długiej 
broni pneumatycznej w różnych pozycjach do celów stałych 
i ruchomych.

Spalska Spartakiada: wyścigi zespołów na nartach wielo-
osobowych, szczudłach i w workach, przelewanie wody przez 
dziurawe rury i przenoszenie jej w gigantycznych cedzakach, 
wykonywanie zadań w 3-osobowych „Spodniach Clowna”,  
zabawy z chustą animacyjną.

„Zakręcony Hokej”: zwariowane mecze, gdzie kijami hokejo-
wymi są szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia 
pokryta pianą.

Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą, 
odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację, 
nocne podchody, gry terenowe, nocny biwak w lesie.

Poszukiwania: ukrytych wskazówek, zadań i artefaktów oraz 
innych przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za po-
mocą elektronicznych wykrywaczy metali.

Wycieczki rowerowe: ścieżkami rowerowymi do Inowło-
dza (ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, synagoga, romański 
kościół św. Idziego), ptaszarni w Spale i do licznych atrakcji 
przyrodniczych i historycznych Spalskiego Parku Krajobra-
zowego.

Wycieczki piesze: ścieżką edukacyjną przez Rezerwat Spa-
ła oraz do niemieckiego ośrodka dowodzenia Anlage Mitte 
z czasów II Wojny Światowej w Konewce (zwiedzanie z prze-
wodnikiem schronu kolejowego i innych fortyfikacji); zajęcia 
z terenoznawstwa podczas dojścia i powrotu do ośrodka.

Dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska: z ciekawym progra-
mem.

Turnieje sportowe, zabawy w wodzie i plażowanie nad  
Pilicą: baloniada (bitwa z użyciem balonów napełnionych 
wodą).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy 
„Zacisze”. Uczestnicy zakwaterowani będą 
w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienkami (umy-
walka, natrysk, WC), telewizorami i chło-
dziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, automat z napojami i słodyczami, 
zadaszony kompleks ogniskowy składający 
się z 7 altan, plac zabaw dla dzieci, bilard, pił-
karzyki, tenis stołowy; w całym obiekcie jest 
bezpłatny dostęp do Internetu – free WiFi!

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu,
• nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA,
• kadrę: ratowników wodnych, instrukto-

rów: strzelectwa sportowego, wspinaczki, 
skałkowej, paintballa i survivalu.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo (uprzęże alpinistycz-
ne, kaski, kamizelki asekuracyjne, maski
ochronne i mundury).

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Wymagany ekwipunek: mały plecak, śpiwór, karima-
ta, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka prze-
ciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem bate-
rii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem 
UV, spray przeci komarom, strój kąpielowy; mile widziane: 
instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

05.07 – 15.07 
16.07 – 26.07
27.07 – 06.08
07.08 – 17.08

3 299 3 099 3 149 3 199
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Spała
Wakacje w siodle
Obóz jeździecki

ORGANIZATOR:

Wiek: 12 - 14  / 14 - 18 lat

WAKACJE W SIODLE - SPAŁA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:

Jeździectwo: to 8 wizyt w „Stajni Królewskiej” w Glinniku 
obok Spały po 3-4 godziy każda; zajęcia realizowane będą  
w 3 grupach: początkującej, średniozaawansowanej i zaawan-
sowanej; wszystkie konie są dobrze wyszkolone i przygoto-
wane do pracy z dziećmi.

Zajęcia praktyczne:

• grupa początkująca: (12 godzin zajęć podczas całego
obozu) - jazda indywidualna na lonży, nauka stępowania
i  kłusowania, a po nabraniu wprawy jazda samodzielna
na ujeżdżalni.

• grupa średniozaawansowana i zaawansowana: (12 go-
dzin w siodle podczas całego obozu)- jazda kłusem i galo-
pem, jazda po drążkach, wyjazdy w teren, jeżeli pozwoli 
na to zaawansowanie jeździeckie uczestników; treningi 
ujeżdżeniowe na poziomie klasy P z elementami klasy N.

• wszystkie grupy: siodłanie i kiełznanie koni, wyprowadza-
nie na padok i na trawę, kąpanie i karmienie, czyszczenie 
sierści i kopyt, prace porządkowe w stajni i obejściu koni,
przejażdżki bryczką.

• pony games: (gry i zabawy na koniach)- przechodzenie
przez szarfę na koniu, jazda z kubkiem pełnym wody lub jaj-
kiem na łyżce, slalom z zawiązanymi oczami, tor przeszkód, 
pokonywanie niewielkich przeszkód i wykonywanie podsta-
wowych figur z zakresu woltyżerki.

Zajęcia teoretyczne: historia jeździectwa, anatomia ko-
nia i jego potrzeby behawioralne, budowa i rodzaje sprzętu  
jeździeckiego, trening młodych koni, przepisy dotyczące  
jeździectwa i sportów konnych, projekcje filmów instruktażo-
wych i jeździeckich.

Strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej i długiej broni  
pneumatycznej.

„Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczotki  
do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta pianą.

Zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach, na nartach wie-
loosobowych, szczudłach i w 3 osobowych „Spodniach Clow-
na”, zabawy z chustą animacyjną, turnieje sportowe.

Relaks: plażowanie nad Pilicą, wycieczki piesze i rowerowe  
po Spalskim Parku Krajobrazowym, dyskoteki, wieczory  
filmowe, ogniska, nocny biwak pod wiatą lub na terenie stajni.

Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie od lekarza 
o braku przeciwwskazań do wykonywania jeździectwa oraz
zgodę Rodziców na udział w szkoleniu.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy 
„Zacisze”. Uczestnicy zakwaterowani będą 
w pokojach 2-, 3- i 4-os. z łazienkami (umy-
walka, natrysk, WC), telewizorami i chło-
dziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, automat z napojami i słodyczami, 
zadaszony kompleks ogniskowy składający 
się z 7 altan, plac zabaw dla dzieci, bilard, pił-
karzyki, tenis stołowy; w całym obiekcie jest 
bezpłatny dostęp do Internetu – free WiFi!

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu,
• nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
• ubezpieczenie NNW (10.000 zł) Signal 

Iduna SA,
• kadrę: ratowników wodnych, instrukto-

rów: strzelectwa sportowego i jeździectwa.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy. 

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę od 
lekarza z informacją o ich dawkowaniu. 
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bi-
don na wodę.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizo-
wany przy min. 10 osobach w danym prze-
dziale wiekowym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Wymagany ekwipunek: mały plecak, śpiwór, karima-
ta, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka prze-
ciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem bate-
rii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem 
UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy.

Dodatkowo (do zajęć jeździeckich): długie, wygodne 
spodnie (np. dresowe lub polarowe), pełne buty bez obcasów. 
Mile widziane: własne kaski i buty jeździeckie. 

Stajnia zapewnia kaski na głowę.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc jest ograniczona  
(decyduje kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

05.07 – 15.07 
16.07 – 26.07
27.07 – 06.08
07.08 – 17.08

3 799 3 599 3 649 3 699
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Zamrzenica
Mały farmer
Obóz farmerski 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13  lat

MAŁY FARMER - ZAMRZENICA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:

W gospodarstwie: poznanie narzędzi i urządzeń rolni-
czych, opieka i zabawa ze zwierzętami domowymi (kury, 
króliki, świnie, krowy, psy, koty, kozy), czyszczenie obory, 
karmienie świń i kur, zbieranie jajek, oporządzanie królików, 
pomoc przy oporządzaniu kózek marokańskich, układanie 
drewna, wyciąganie wody ze studni i transport wody na 
szondach, pranie rzeczy szarym mydłem na starej tarce, 
robienie pamiątek z siana, słomy i innych płodów rolnych.

Na polu i łące: prowadzenie traktora (z instruktorem), 
zdjęcia w kabinie kombajnu, poznanie różnych odmian zbo-
ża, pomoc przy sianokosach lub żniwach, pokaz koszenia 
kosą, nauka wiązania zboża lub przewracania siana, zabawy 
w sianie.

W warzywniku: rozpoznawanie i zbieranie warzyw i owo-
ców, pielęgnacja grządek (sadzenie, plewienie, okopywanie, 
podlewanie).

W wiejskiej kuchni (wszystko z własnoręcznie zebranych 
produktów): smażenie jajecznicy, robienie sera ze szczy-
piorkiem, wyrabianie ciasta drożdżowego i wypiek ciasta 
z  owocami, kiszenie ogórków, pokaz wyrabiania masła, 
śmietany i białego sera, wyciskanie soków warzywnych 
i  owocowych, gotowanie kompotów, przygotowywanie 
sałatek, surówek i galaretek, smażenie naleśników, pestko-
wanie wiśni i czereśni, przygotowanie koktajlu owocowego.

W lesie: zielarstwo - rozpoznawanie jadalnych roślin, 
grzybów i tropów zwierząt, zbieranie runa leśnego, węd-
kowanie, nauka samodzielnego przygotowywania posiłków 
na leśnych biwakach, edukacyjna audiowycieczka - aktyw-
ne poznawanie lasu (rozpoznawanie śpiewu ptaków i od-
głosów zwierząt).

W sadzie: zbieranie jabłek, wiśni i czereśni.

W dawnej wsi: aktywne poznanie starych, ginących zawo-
dów dawnej wsi:
• poznanie metod garncarskich, samodzielne wykonanie 

produktów z gliny garncarskiej.
• pokaz piekarstwa, własnoręczny wyrób podpłomyków.
• wiejska zagroda (kozy, kury, króliki).

W dawnej kopalni: zwiedzanie pozostałości po jedynej 
w Polsce północnej podziemnej kopalni węgla brunatnego, 
spotkanie z duchem kopalni - Skarbnikiem, poszukiwanie 
skarbu górnika Wilhelma, interaktywna przygoda w Starej 
Maszynowni (górnicza wioska z Borów Tucholskich sprzed 
100 lat), samodzielny wyrób czako - galowego nakrycia 
głowy górnika; wygraj kopalnię (fabularna gra terenowa) 
- wcielanie się w postacie z XIX-wiecznej, wioski górniczej, 
rozwiązywanie zagadek i odkrywanie tajemnic.

Stare kino: pokaz krótkich, niemych filmów z XIX wieku.

Gry i zabawy z przeszłości: stara kręgielnia, labirynt kul-
kowy, sensoryczna ścieżka „Bosego Antka”, strzelanie z pro-
cy i inne historyczne zabawy.

Sport i rekreacja: turnieje sportowe, wycieczki kajakowe 
i rowerowe, strzelanie z proc i łuków, kąpiele w jeziorze i za-
bawy na dętkach (pod opieką ratownika wodnego), zajęcia 
plastyczne, robienie „gniotek”, baloniada, ogniska z piecze-
niem kiełbasy, wizyta w remizie OSP; elementy alpinistyki: 
wspinaczka po skrzynkach i zjazd „kolejką tyrolską”.

Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na 
dwukołowym rowerze.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wczasowy „Leśne Ustronie”.
Obozowicze zakwaterowani będą w drew-
nianych domkach campingowych 6 - 7 
os. typu „Brda” oraz 3 - 4 os. typu „Chata” 
usytuowanych na 5,5 h terenie, w sosno-
wym lesie, w dolinie rzeki Brdy. Wszystkie 
domki posiadają łazienki (umywalka, na-
trysk, WC) i aneks kuchenny z chłodziarką.  
Do dyspozycji uczestników: jadalnia,  
kawiarnia z salą dyskotekową i słonecznym 
tarasem, świetlica z telewizorem, sklepik 
spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatków-
ki plażowej, piłki nożnej, kosz do koszykówki, 
plac zabaw, miejsce na ognisko, pole militar-
no-taktyczne z fortyfikacjami, mini park lino-
wy, własna, wydzielona plaża z pomostami 
i wojskowy tor przeszkód.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, przewodnicy,  

leśnicy, instruktorzy: survivalu, strzelec-
twa i wspinaczki.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę 
od lekarza z informacją o ich dawkowaniu.
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych i survivalowych.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność  
bidon na wodę oraz „Farmerski medal”.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Wymagany ekwipunek: mały plecak, karimata, ciepły 
sweter lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczo-
wa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie na-
krycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem 
UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy, odzież i buty 
do chodzenia w wodzie, po lesie i mokradłach (niedrogie 
obuwie mogące ulec zniszczeniu); mile widziane: instru-
menty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 399 3 199 3 249 3 299
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Zamrzenica
10 szalonych przygód
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 8 - 13 lat

10 SZALONYCH PRZYGÓD - ZAMRZENICA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
Przygoda STRZELECKA: zawody w strzelaniu z proc i łu-
ków; nauka obsługi pistoletów i karabinów pneumatycz-
nych, a  po niej konkurs strzelecki; dynamiczna strzelnica 
ASG z użyciem repliki AK 47 (Kałasznikow).

Przygoda SURVIVALOWA: pozyskiwanie i uzdatnianie 
wody do picia, zdobywanie pożywienia, długi biwak z noc-
legiem w leśnej wiosce survivalowej (nauka rozpalania 
ognia, budowa szałasów, pieczenie podpłomyków), prze-
prawy przez bagna, wędkowanie.

Przygoda ALPINISTYCZNA: nauka używania uprzęży 
wspinaczkowych i wiązania węzłów, zjazd „kolejką tyrol-
ską”, wspinaczka na wieżę ze skrzynek, pokonywanie mostu  
linowego nad wodą, wizyta w remizie OSP.

Przygoda WODNA: wycieczka kajakowa, przeprawy 
na dętkach, budowa i wodowanie tratw, slalom rowerem 
wodnym, pokonywanie „mostu styropianowego”, przecią-
ganie liny w wodzie, ćwiczenia na morskiej tratwie ratun-
kowej, kąpiele w jeziorze (wszystkie zajęcia w wodzie przy 
pełnej asekuracji ratowników wodnych).

Przygoda ROWEROWA: wycieczki rowerowe szlakami 
Borów Tucholskich, zawody sprawnościowe na rowerze 
typu „Składak”, Gokartowe Mistrzostwa – zawody w kil-
ku konkurencjach na specjalnym torze w 1 i 2 osobowych 
gokartach rowerowych.

Przygoda WOJSKOWA: nauka musztry i zielonej taktyki, 
rzut granatem (atrapa) na celność, zajęcia w maskach prze-
ciwgazowych, poszukiwania zakopanych atrap min i poci-
sków elektronicznym wykrywaczem metali, pokonywanie 
na czas wojskowego toru przeszkód.

Laser Tag – militarna potyczka z wykorzystaniem wojsko-
wych, elektronicznych symulatorów broni oraz efektów 
pirotechnicznych.

Przygoda ZAKRĘCONA: zabawy z chustą animacyjną, 
wyścigi w 3-os. „Spodniach Clowna”, na szczudłach, nar-
tach wieloosobowych i w workach, przelewanie wody 
przez dziurawe rury, „Zamrzenicki Festiwal Kolorów” – 
obrzucanie się bezpiecznym, kolorowym proszkiem, skoki 
na trampolinie w rytm muzyki.

Przygoda SPORTOWA: rozgrywki w siatkówkę plażową, 
tenisa stołowego i piłkę nożną; turniej „zakręconego hoke-
ja”, gdzie kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, a ta-
flą lodową olbrzymia folia pokryta pianą, zawody wrzutach 
do kosza, baloniada – mecze na plaży, w których piłkami są 
balony napełnione wodą.

Przygoda ARTYSTYCZNA: konkursy muzyczne, tanecz-
ne i plastyczne, tworzenie rzeźb z piasku, malowanie twa-
rzy i festiwal przebierańców.

Przygoda LEŚNA: nocne i dzienne gry terenowe, pod-
chody z wykonywaniem tajemniczych zadań, poszukiwa-
nie skrzyni ze skarbem, rozpoznawanie drzew, krzewów,  
jadalnych roślin i tropów zwierząt, poznawanie pracy leśni-
ków i drwali.

Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy 
na dwukołym rowerze.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wczasowy „Leśne Ustronie”.
Obozowicze zakwaterowani będą w drew-
nianych domkach campingowych 6 - 7 
os. typu „Brda” oraz 3 - 4 os. typu „Chata” 
usytuowanych na 5,5 h terenie, w sosno-
wym lesie, w dolinie rzeki Brdy. Wszystkie 
domki posiadają łazienki (umywalka, na-
trysk, WC) i aneks kuchenny z chłodziarką.  
Do dyspozycji uczestników: jadalnia,  
kawiarnia z salą dyskotekową i słonecznym 
tarasem, świetlica z telewizorem, sklepik 
spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatków-
ki plażowej, piłki nożnej, kosz do koszykówki, 
plac zabaw, miejsce na ognisko, pole militar-
no-taktyczne z fortyfikacjami, mini park lino-
wy, własna, wydzielona plaża z pomostami 
i wojskowy tor przeszkód.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, przewodnicy,  

członkowie PZW, leśnicy, instruktorzy: 
survivalu, strzelectwa i wspinaczki.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę 
od lekarza z informacją o ich dawkowaniu.
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych i survivalowych.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność  
bidon na wodę oraz „Medal 10 przygód”.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Wymagany ekwipunek: mały plecak, karimata, ciepły 
sweter lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczo-
wa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie na-
krycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem 
UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy, odzież i buty 
do chodzenia w wodzie, po lesie i mokradłach (niedrogie 
obuwie mogące ulec zniszczeniu) oraz śpiwór i scyzoryk; 
mile widziane: odzież moro i instrumenty muzyczne.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 349 3 149 3 199 3 249
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Zamrzenica
Taaaaaka ryba
Obóz wędkarski 

ORGANIZATOR:

Wiek: 10 - 14 / 14 - 18 lat

TAAAAAKA RYBA - ZAMRZENICA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:

Wędkarstwo: nauka wędkowania metodą spławikową, 
gruntową i spinningową, organizacji stanowiska wędkar-
skiego oraz doboru i przygotowania sprzętu i łowiska, 
poznanie przepisów PZW i zasad obowiązujących na sta-
nowiskach wędkarskich, pokazy wędkarstwa wyczyno-
wego, wędkowanie z brzegu, z łodzi i w nocy, indywidu-
alne i drużynowe.

Zawody wędkarskie: spławikowe i rzutowe, połów kar-
pi, amurów, karasi, linów, szczupaków, węgorzy i sumów.

Całodniowa wyprawa na łowisko specjalne: nauka 
i pokazy wędkarstwa karpiowego metodą „no-kill” („złów 
i wypuść”).

Survival - „szkoła przetrwania”: budowa szałasów, roz-
palanie ognisk, biwak „pod gołym niebem”, samodzielne 
przygotowywanie posiłków, konstruowanie prymitywne-
go sprzętu wędkarskiego.

Wielobój wędkarski: wyścig na szczudłach, slalom  
rowerem „Składak”, opłynięcie boi łodzią wędkarską, rzut 
piłką do kosza, bieg z piłką lekarską, utrzymywanie rów-
nowagi w kanoe - przeciąganie liny.

I pomoc: nauka niesienia pomocy przedmedycznej meto-
dami prowizorycznymi, konstruowanie noszy, transport 
rannego w  trudnych warunkach terenowych, symulacja 
akcji ratunkowej. 

Alpinistyka: nauka używania uprzęży wspinaczkowych 
i wiązania węzłów, zjazd „kolejką tyrolską”, wspinaczka 
na wieżę ze skrzynek, pokonywanie mostu linowego nad 
wodą.

„Test wędkarza”: zawody wędkarskie (spławikowe, rzu-
towe, rzut sztuczną przynętą na celność).

OSF: pokonywanie na czas wojskowego toru przeszkód.

Wycieczki rowerowe: szlakami rowerowymi i duktami 
leśnymi Borów Tucholskich.

Wycieczki kajakowe:  po najciekawszych zakątkach 
Jeziora Koronowskiego; nauka pływania w kanoe.

Rekreacja: kąpiele i zabawy na dętkach w jeziorze (pod 
opieką ratownika wodnego).

Ogniska: z pieczeniem kiełbasy, dla chętnych grillowanie 
złowionych ryb.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na zasadach 
punktowanej rywalizacji, a jej zwycięzcy zostaną na-
grodzeni. 

Uczestnicy nie muszą posiadać własnego sprzętu 
wędkarskiego - jedynie powinni zabrać buty gumo-
we. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w oparciu 
o sprzęt organizatora i zgodnie z przepisami PZW.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wczasowy „Leśne Ustronie”.
Obozowicze zakwaterowani będą w drew-
nianych domkach campingowych 6 - 7 os. 
typu „Brda” oraz 3 - 4 os. typu „Chata” 
usytuowanych na 5,5 h terenie, w sosno-
wym lesie, w dolinie rzeki Brdy. Wszystkie 
domki posiadają łazienki (umywalka, na-
trysk, WC) i aneks kuchenny z chłodziarką.  
Do dyspozycji uczestników: jadalnia,  
kawiarnia z salą dyskotekową i słonecznym 
tarasem, świetlica z telewizorem, sklepik 
spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatków-
ki plażowej, piłki nożnej, kosz do koszykówki, 
plac zabaw, miejsce na ognisko, pole militar-
no-taktyczne z fortyfikacjami, mini park lino-
wy, własna, wydzielona plaża z pomostami 
i wojskowy tor przeszkód.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie + podwieczorek (od kolacji 
w  dniu przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
- śniadania i kolacje w formie bufetu.

CENA ZAWIERA
• 10 noclegów i wyżywienie,
• opiekę pedagogiczną i instruktorską, 
• realizację programu, nagrody i pamiątki, 
• dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW 

(10.000 zł) Signal Iduna SA,
• kadrę: ratownicy wodni, przewodnicy, 

członkowie PZW, leśnicy, instruktorzy: 
survivalu, strzelectwa i wspinaczki.

TRANSPORT
Autokarami turystycznymi z miast i za do-
płatami podanymi w rozkładzie jazdy.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne 

i stan psychofizyczny większości uczestni-
ków program może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

• Od każdego uczestnika 1-go dnia poby-
tu pobierzemy kaucję: 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposaże-
niu ośrodka. Jeśli strat nie będzie - kaucję 
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

• Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o za-
opatrzenie uczestnika w te leki i kartkę 
od lekarza z informacją o ich dawkowaniu.
Uczestnik po przyjeździe musi przekazać 
leki z informacją kierownikowi.

• Możliwość zakupu: mundurów wojsko-
wych z demobilu oraz akcesoriów militar-
nych i survivalowych.

• Każdy uczestnik otrzyma na własność  
bidon na wodę oraz medalion wędkarski, 
gadżety firmy Mikado, a najlepszy wędkarz 
pamiątkową statuetkę.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia 
od godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakoń-
czenia do godziny 12:00.

Wymagany ekwipunek: mały plecak, karimata, ciepły 
sweter lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczo-
wa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie na-
krycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem 
UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy, odzież i buty 
do chodzenia w wodzie, po lesie i mokradłach (niedrogie 
obuwie mogące ulec zniszczeniu), śpiwór i scyzoryk; mile 
widziane: odzież moro, instrumenty muzyczne i własny 
sprzęt.

Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decydu-
je kolejność zgłoszeń).

TERMINY CENA 

Promocja 3 Pory Roku

ZIMOWA WIOSENNA LETNIA

01.01 - 12.02 20.02 - 02.04 10.04 - 21.05

26.06 – 06.07 
07.07 – 17.07
18.07 – 28.07
29.07 – 08.08 
09.08 – 19.08 
20.08 – 30.08

3 499 3 299 3 349 3 399
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Karpacz
Mistrz gier
Kolonia/Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 9 - 15 lat

MISTRZ GIER - KARPACZ

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd w kierunku Karpacza. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w ośrod-
ku, obiad. Zapoznanie się z terenem i grupą. Przedstawienie programu...co i kiedy robimy oraz zasady współzawodnic-
twa „Mistrz Gry”. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: Śniadanie. Wyjście na kąpielisko w Karpaczu. Powrót do ośrodka na obiad. Zajęcia sportowe na boiskach 
w ramach programu: siatkówka, dwa ognie, Mafia. Zdobywanie pierwszych punktów. W przypadku gier zespołowych 
punkty zdobywa każdy zawodnik wygranej drużyny. Kolacja.
DZIEŃ 3: Śniadanie.  Wjazd kolejką na Kopę. Przejście z przewodnikiem górskim pod obserwatorium na Śnieżce.  
Zejście do schroniska Samotnia. Przejście do Św. Wang - jedyna budowla  tego typu w Polsce. Powrót do ośrodka  
na obiad. Możliwość zdobycia kolejnych punktów. Turniej planszówek. Kolacja.
DZIEŃ 4: Śniadanie. Po śniadaniu przygoda:
Spływ pontonami raftingowymi – to atrakcja, która łączy ze sobą trzy elementy – współdziałanie na wodzie, aktywny 
wypoczynek oraz spędzanie niezapomnianych chwil na łonie natury. Spływ o długości 4km.  Pontony są 7-10 osobowe. 
Każdy uczestnik dostanie na wyposażenie pagaj (wiosło) i kamizelkę asekuracyjną. Rzeka Bóbr na tym odcinku, przy 
odpowiednim stanie wody jest bardzo spokojna i przyjazna. Pontony RAFTINGOWE, które mamy na wyposażeniu 
są profesjonalne i atestowane. Zajęcia fakultatywne. Wycieczka nad niesamowite Jezioro Pilchowickie przejście przez 
tamę na jeziorze i odkrywanie tajemnicy jeziora. Powrót do ośrodka. Obiad. Dzień Gier komputerowych oraz Gier 
na telefonach. Wizyta w Muzeum Konsol Gier Video. Kolacja.
DZIEŃ 5:  Śniadanie. Odkrywanie tajemnic Karpacza. Gra terenowa, w której za pomocą map scenariusza uda nam się 
rozwiązać zdania związane z miejscowością. Powrót na obiad. Zajęcia na terenie ośrodka. Zajęcia sportowe na terenie 
Orlika. Dyskoteka na terenie ośrodka. Kolacja.
DZIEŃ 6: Wczesne Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd na całodzienną wycieczkę do Czech. Niezwykłe 
i tajemnicze Skalne Miasta. Wędrówka labiryntami skalnymi. Rejs tratwami przez jeziorko. Wodospad Króla Gór.  
Powrót do ośrodka na kolację.
DZIEŃ 7: Śniadanie. Zajęcia w ośrodku, integracja, gry zespołowe. Dzień Gier karcianych, nauczycie się grać w 1000, 
Uno, Remika. Obiad. Zajęcia popołudniowe. Kolacja. W tym dniu ognisko z pieczeniem kiełbasek.
DZIEŃ 8: Śniadanie. Wyjście na kąpielisko w Karpaczu. Powrót do ośrodka. Obiad. Gra na wesoło „Czego ode mnie 
chcecie?”. Kolacja.
DZIEŃ 9: Śniadanie. Spacer na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Gra ostatniej szansy. Obiad. Podsumowanie 
wyjazdu, wręczenie nagród i wyróżnień. Zsumowanie punktacji. Ogłoszenie Mistrza Gry. Prezentacje  stworzonych 
przez Was gier i wybór najlepszego pomysłu. Kolacja.
DZIEŃ 10: Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek wczasowy „Stokrotka” posiada 
112 miejsc noclegowych w czterech budyn-
kach: Stokrotka, Rusałka, Kaprys, Jodełka, 
w których znajdują się pokoje 2-, 3-, 4-os., 
pokoje typu studio. W głównym budynku 
„Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, 
2  jadalnie obok siebie, sauna, kącik zabaw 
dla dzieci, stół do tenisa stołowego. Na te-
renie ośrodka znajduje się miejsce na ogni-
sko, grill. Boisko do siatkówki, koszykówki. 
W odległości 100 metrów od obiektu 
do dyspozycji grupy boiska „Orlik”.

WYŻYWIENIE
3 razy dziennie: śniadanie, obiad, kolacja 
i  suchy prowiant na drogę powrotną. Tur-
nus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjaz-
du, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, 9 noclegów, 
• wyżywienie 3 razy dziennie, 
• prowiant na drogę powrotną, 
• opiekę kadry pedagogicznej, kierownika, 
• wycieczka autokarowa do Czeskich Skal-

nych Miast w Aderspachu,  
• zwiedzanie Karpacza,
• unikatowa budowla Świątynia Wang, 
• wjazd kolejką na kopę i przejście z prze-

wodnikiem na Śnieżkę, 
• 2 wejście na kąpielisko w Karpaczu, 
• zwiedzanie Muzeum Konsol Gier Video, 
• rafting  i zajęcia integracyjne nad Jezio-

rem Pilchowickim, 
• gra terenowa Tajemnice Karpacza, 
• wycieczki górskie na teren Karkonoskie-

go Parku Narodowego, 
• realizacja programu wyjazdu „Master 

Game”,
• opieka medyczna - pielęgniarka na miej-

scu + lekarz na telefon, 
• ubezpieczenie NNW  3000 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowo 200 koron na bilety wstępu 

oraz przewodnika lokalnego,
• składek na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny - 2 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 2 zł/os. (składki doliczane są 
automatycznie w momencie dokonania 
rezerwacji).

Uczestnicy muszą posiadać ważny pasz-
port lub dowód osobisty.

TERMINY REKREACYJNY
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)
TERMIN REKREACYJNY

CENA W PROMOCJI
(pula miejsc ograniczona)

18.07 – 27.07
28.07 – 06.08
07.08 – 16.08
9 nocy/10 dni

2 350 2 050 25.06-04.07
9 nocy/10 dni 2 300 2 000

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Zawoja
Odkryj swój talent
Moja pierwsza kolonia 

ORGANIZATOR:

Wiek: 6 - 11 lat

ODKRYJ SWÓJ TALENT - ZAWOJA

Zawoja - położona jest u stóp północnych zboczy Babiej Góry, najwyższego szczytu Beskidu Żywieckiego  
(1725 m n.p.m.), w dolinie rzeki Skawicy i jej dopływów. Od zachodu otacza ją Pasmo Jałowieckie, na wschodzie rozta-
cza się natomiast Pasmo Policy. Zawoja to największa pod względem powierzchni wieś w Polsce.

PROGRAM:
Specjalny program dla najmłodszych uczestników realizowany przez wychowawców-animatorów. W programie  
zajęcia animacyjne z cyklu:

ZOSTAŃ ODKRYWCĄ – lubisz łamigłówki, więc rozwiąż wszystkie detektywistyczne zagadki - zabawa w leśne pod-
chody. Naucz się wykorzystać mapę i obsługiwać kompas. Na zakończenie czeka Cię ognisko z pieczeniem kiełbasek.

ZOSTAŃ ARTYSTĄ - rozwiń swoją wyobraźnię i manualne zdolności. Dla wszystkich małych twórców z artystyczną 
duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno-artystyczne. W programie m. innymi: warsztaty malowania i tworzenie ma-
sek na bal przebierańców. Na zakończenie kolonijna wystawa wszystkich prac. A do domu przywieziecie oryginalne, 
własnoręcznie robione pamiątki.

ZOSTAŃ SPORTOWCEM - sport, to nie tylko zdrowie, ale i dobra zabawa. Rusz się i weź udział w najbardziej  
zabawnej imprezie wakacji „Olimpiada na Wesoło”, poczuj się jak prawdziwy mistrz olimpijski! Dla małych MISTRZÓW 
sportu przygotowaliśmy dyplomy i medale.

TWOJE LETNIE KINO – zapraszamy na letnie seanse najlepszych filmów animowanych dla najmłodszych w górskiej 
atmosferze. Z nami zobaczysz największe hity.

„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” - pokaż co potrafisz na parkiecie. Taneczna zabawa z naszymi animatorami. Stwórzmy 
wspólne układy taneczne , które wykorzystasz podczas dyskoteki lub na BALU PRZEBIERAŃCÓW.

NA NIEPOGODĘ - poznaj najfajniejsze gry planszowe, które bawią i rozwijają, wyobraźnie. Zagraj i wygraj:) Zajęcia 
i konkurencje z nagrodami na terenie ośrodka. Przygotowania wspólnego mini występu. 

ZAKWATEROWANIE 
Dom Wczasowy HARNAŚ otoczony ma-
lowniczym krajobrazem u stóp Babiej Góry. 
Zakwaterowanie uczestników w 2-, 3-, 4-, 
5-os. pokojach z łazienkami, wyposażonymi 
w telewizory. Na terenie ośrodka znajdu-
je się basen, boisko do siatkówki, miejsce  
na grilla, świetlica, flipery, plac zabaw oraz 
parking. Posiada również dobrze zaopa-
trzony sklepik, stołówkę, stół do bilarda.

WYŻYWIENIE
4 x dziennie - śniadanie, obiad, podwieczo-
rek, kolacja. Turnus rozpoczyna się obiadem 
w dniu przyjazdu, kończy się śniadaniem 
w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA:
• 6 noclegów w pokojach, 
• wyżywienie 4 x dziennie - śniadanie, 

obiad, podwieczorek, kolacja, suchy pro-
wiant na drogę powrotną, 

• realizacja programu kolonii, wycieczki  
po okolicy, wycieczka na Górę Żar, wjazd 
kolejką i spacer górskimi ścieżkami,  
wycieczka do niesamowitego Parku Roz-
rywki w Inwałdzie w tym Park Miniatur, 
Labirynt, Warownia średniowieczna,  
Dinozaury, Place zabaw, 

• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, opieka medyczna, 

• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, 
video), 

• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 3000 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• wejścia dla chętnych do Trollandia - park 

linowy ok. 15-22 zł, 
• zjazd po torze saneczkowym, 
• atrakcje płatne na terenie Parku w Inwał-

dzie, 
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 2 zł (składkę nale-
ży doliczyć do ceny podstawowej),  

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 2 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej), 

• 1 wejście na basen termalny 80 zł/os.

TERMINY
CENA  

REGULARNA
CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)

09.07 – 15.07
15.07 – 21.07
21.07 – 27.07
6 nocy/7 dni

1 860 1 560

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Polańczyk
Jezioro Solińskie
Obóz przygodowy 

ORGANIZATOR:

Projekt przygoda 9-12 lat
Expedycja Bieszczady  13-18 lat

JEZIORO SOLIŃSKIE - BIESZCZADY

Tego lata dołączą do nas również wirtualni bohaterowie 
San i Solinka. W ich towarzystwie, wykorzystując aplikację 
KRAINA WILKA i technologię AR (rozszerzona rzeczy-
wistość) odkryjemy tajemnice Jeziora Solińskiego, jego 
historię, faunę i florę. Do wyboru mamy aż 3 warianty gier:

Ścieżka przygodowa – przeżyj niesamowitą  przygodę 
i znajdź skarb Krainy! Pomóż Sanowi i Solince  pokonać 
złych bohaterów: Czady i  Biesa. Rozgrywaj zagadki i zdo-
bywaj kolejne sprawności, by w Krainie Wilka na powrót 
zagościł spokój i dobro. Na końcu wyprawy czeka na Ciebie 
SKARB. Czy uda ci się go odnaleźć?

Ścieżka przyrodnicza –Miłośniku przyrody ! Wyrusz z na-
szą aplikacja  w rejs po Jeziorze Solińskim. Żegluj poznając 
gatunki ryb żyjących w jego głębokich wodach. Rozszerzo-
na rzeczywistość pozwoli Ci z bliska obejrzeć sekrety pod-
wodnego  świata. Czy jesteś gotowy zmierzyć się  z wielkim 
sumem lub tęczowym pstrągiem? 

Ścieżka historyczna – Chcesz poznać historię Jeziora 
Solińskiego, podwodnych wiosek, cmentarzy i przyrody? 
Wypłyń z nami na wirtualny rejs w przeszłość. Tylko z nami 
obejrzysz makiety odtworzonych wsi, w technologii AR. 
Daj się zaskoczyć historii!

PROGRAM WSPÓLNY

NA POŁONINACH - całodniowa wycieczka autokaro-
wa dookoła Bieszczad z przewodnikiem oraz wejściem 
na szczyt połoniny w sercu Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, dla chętnych możliwość kąpieli w górskim potoku.

WAKACJE POD ŻAGLAMI – odkrywanie tajemnic ukry-
tych pośród dzikich dolin, z pokładu łodzi żaglowych. Na-
uka podstaw żeglarstwa pod czujnym okiem skipera: ste-
rowanie łodzią, nazwy żagli, wiatrów i olinowania. Krótka 
lekcja historii Zalewu Solińskiego oraz wirtualna podróż 
w  głąb wodnego świata Jeziora Solińskiego z aplikacją 
„Kraina Wilka”.

SZKOLENIE BIESZCZADNIKA – rywalizacja w konkuren-
cjach: przeciąganie liny, bieg w nartach, łucznictwo oraz 
Mata Sumo, na leśnej polanie.

SEGWAY - przejażdżki sprawnościowe segwayem po przy-
gotowanym torze (po wcześniejszym przeszkoleniu) i pod 
nadzorem instruktora.

DYSKOTEKA FLUO PARTY -  alternatywa dla zwyczaj-
nej dyskoteki. Zabawa w  rytmie największych przebojów, 
podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świe-
cących tatuaży. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.

STREFA SPA – 2 x 1h Możliwość skorzystania z jacuzzi 
oraz popływania w basenie hotelowym.

OGNISKO I WIECZÓR LEGEND – wspominanie wspól-
nych wypraw podczas ogniska w Dymnej Chacie, połączo-
ne ze snuciem bieszczadzkich legend i opowieści.

AKCJA REGENERACJA (2 x 1h) - odpoczynek i regenera-
cja po całodniowych zmaganiach, w wyjątkowym miejscu- 
Kompleksie Eko Mariny na pływającej plaży i basenach 
kąpielowych- oczywiście pod opieką ratownika.

PROGRAM PROJEKT PRZYGODA

TAJEMNICE SOLINY - piesza wycieczka z przewodnikiem 
malowniczym szlakiem wzdłuż linii brzegowej jeziora. 
Zwiedzanie uzdrowiska Polańczyk oraz największej w Pol-
sce zapory wodnej w Solinie, zakończone kąpielą na pływa-
jących basenach w Eko Marinie.

ZAJĘCIA GARNCARSKIE – możliwość stworzenia nie-
powtarzalnych garnków, mis czy szkatułek. Warsztaty 
garncarskie to nie tylko świetna zabawa, ale też doskonała 
możliwość szlifowania wyobraźni i zdolności manualnych. 
Gotowe wyroby uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą 
do domu.

TECHNIKI LINOWE - zajęcia z technik linowych pod czuj-
nym okiem instruktora. Szlifowanie sprawności na wyso-
kościach. Zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz zjazdy 
z budynku. 

PROGRAM EXPEDYCJA BIESZCZADY 

TECHNIKI LINOWE - zajęcia z technik linowych pod czuj-
nym okiem instruktora. Szlifowanie sprawności na wyso-
kościach. Zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz zjazdy 
z budynku.

BIESZCZADY CHALLENGE  -  gra terenowa w tajemni-
czej dolinie opuszczonej łemkowskiej wsi. Nauka orientacji 
w terenie oraz posługiwania się GPS`m. Przeprawy przez 
górskie potoki, rozszyfrowanie  map terenu z tajemniczymi 
zapiskami.

SELEKCJA – ekscytujący rejs łodziami typu DZ. Szlifo-
wanie umiejętności poruszania się w terenie z mapą pod 
okiem instruktorów survivalu. Zajęcia na specjalnie przy-
gotowanym torze przeszkód, sprawdzające predyspozycje 
do przetrwania w bieszczadzkiej dziczy.

IMPREZY FAKULTATYWNE:

PAKIET DLA AKTYWNYCH:
• 4x4 wilczym tropem (samochody terenowe 1h) + spływ  

Sanem (2-3 h) 110 zł/os.
• Paintball – 50 zł/ 100 kulek 

BIESZCZADY
Dzikie i pełne tajemnic Bieszczady czekają 
na młodych odkrywców pragnących przeżyć 
prawdziwą przygodę. To region oferujący 
wiele atrakcji, które pozwalają na zdobycie 
nowych umiejętności niezbędnych do prze-
trwania w trudnych warunkach… Wakacje 
w Krainie Wilka zapamiętasz do końca życia!

ZAKWATEROWANIE 
Kompleks Skalny SPA – Ośrodek „Dom 
na Skale” – położony nad brzegiem Jeziora 
Solińskiego w samym centrum Polańczy-
ka. W kompleksie znajduje się kryty basen 
ze strefą SPA, plac zabaw, restauracja, sala 
kominkowa, chata grillowa. Do dyspozycji 
pokoje 4-, 5-os. oraz apartamenty 5- i 6-os. 
w nowym ośrodku „Dom na Skale” z łazien-
kami i TV SAT.

WYŻYWIENIE
Cztery x dziennie (śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja). Turnus rozpoczyna się 
i kończy obiadem + suchy prowiant na drogę 
powrotną. Istnieje możliwość realizacji diety 
wegetariańskiej (po wcześniejszym zgłosze-
niu) za dodatkową opłatą 110 zł/os.

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 9 noclegów, wyżywienie,
• kadrę wychowawczą i instruktorską,
• opiekę medyczną na wezwanie,
• transport,
• realizację programu,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwo-

ty 7.000 zł.
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy.

CENA NIE ZAWIERA:
• dodatkowych ubezpieczeń,
• zajęć fakultatywnych,
• innych świadczeń niewymienionych w ofercie.

TRANSPORT
• Autokar z Krakowa lub Katowic. Możliwy 

wyjazd z Warszawy, Łodzi, Wrocławia za 
dopłatą +200 zł/os., Kielc za dopłatą +150 
zł/os. - (przy min. 6 os.) do Katowic lub do 
Krakowa, dalej autokarem do obiektu.

TERMINY
PROJEKT  

PRZYGODA
EXPEDYCJA 

BIESZCZADY 

26.06 – 05.07
05.07 – 14.07
14.07 – 23.07
23.07 – 01.08
01.08 – 10.08
10.08 – 19.08

2 310 2 355
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Murzasichle
Rekreacja i przygoda
Kolonia/obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 7 - 12 / 12 - 18 lat

REKREACJA I PRZYGODA - MURZASICHLE

RAMOWY PROGRAM:
DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (rano) przejazd  
w Tatry zakwaterowanie, obiad, odpoczynek i spacer, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2-10: Realizacja programu pobytu - 2 wycieczki do Zakopa-
nego (zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurów-
ka), wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim Dolina Koście-
liska, Chochołów, Dolina Gąsienicowa: Kuźnica - Murowaniec), gry 
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, gra 
scenariuszowa Odkrywca w wybranych turnusach. 
DZIEŃ 11: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego pro-
wiantu, przejazd do domu. 
DODATKOWE PROGRAMY:
PROGRAM PLASTYCZNY - Dla wszystkich małych twórców z ar-
tystyczną duszą przygotowaliśmy zajęcia plastyczno-artystyczne. 
W programie m.in: warsztaty malowania na szkle, tworzenie figu-
rek z gipsu, tworzenie np. pudełek na biżuterię metodą decoupa-
ge, biżuterii z filcu, masy solnej itp. tworzenie kartek pocztowych 
techniką quillingu, ręczne ozdabianie ramek na zdjęcia itp. oraz 
inne techniki plastyczne i rękodzielnicze. Na zakończenie kolonij-
na wystawa wszystkich prac. A do domu przywieziecie oryginalne, 
własnoręcznie robione pamiątki. Zajęcia będą realizowane popo-
łudniami i/lub wieczorami i są niezależne od pogody:).
PROGRAM TANECZNY - Wakacje z tańcem to najprzyjemniej-
sza forma spędzania wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy za-
pomnieć o rzeczywistości i przenieść się w wirujący świat tańca. 
Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i stretching, 
naukę prostych kroków tanecznych solo i choreografie w grupie, 
ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, ćwiczenia modelujące 
sylwetkę oraz na prawidłową postawę ciała.
program obejmuje: naukę kroków tanecznych w różnych stylach 
na przykład: hip-hop, dancehall, disco, show dance, latino solo, sal-
sa, taniec towarzyski (zajęcia mogą różnić się pod względem stylu 
tanecznego w zależności od instruktora prowadzącego dany tur-
nus), choreografie do muzyki z popularnych teledysków, elementy 
fitness i zumby,  improwizacje taneczne, wieczór filmów tanecz-
nych, na zakończenie prezentacja zdobytych umiejętności podczas 
wielkiego pokazu przed publicznością.
PROGRAM SURVIVAL
SURVIVAL W GÓRACH - Niepowtarzalna szkoła przetrwania, 
gdzie nie liczy się siła i wytrzymałość fizyczna, tylko umiejętność 
współpracy oraz chęć przeżycia przygody!

SURVIVAL ZIELONY:
Mapa - zapoznanie uczestników z posługiwaniem się oraz odpo-
wiednim odczytywaniem mapy, używając jej do poruszania się 
w  terenie. Będziemy maszerować na azymut oraz szukać „skar-
bów” za pomocą kompasów.
Maskowanie - techniki kamuflażu oraz maskowania się w terenie.
Schronienie - nie zabraknie budowy szałasu, który ochroni przed 
warunkami atmosferycznymi oraz dziką zwierzyną.
SURVIVAL CZERWONY:
Ognisko - każdy uczestnik dowie się jak obchodzić się z ogniem, 
gdzie i w jaki sposób najlepiej rozpalić ognisko oraz jakie narzędzia 
do tego są niezbędne.
Woda i pożywienie - zapoznanie z metodami pozyskiwania pożywie-
nia i czystej wody przy pomocy różnego rodzaju pułapek, filtrów z ro-
ślin oraz innych ciekawych sposobów na przetrwanie w dziczy.
Pierwsza pomoc - zapoznanie z podstawami udzielania pierwszej 
pomocy w trudnych warunkach. 
PROGRAM ADVENTURE! - Uczestnik będzie miał okazję poczuć 
się jak Bear Grylls. Przygotujemy dla Was zajęcia survivalowe, 
na których nauczymy was czym jest prawdziwa szkoła przetrwania, 
gdzie nie liczy się siła i wytrzymałość fizyczna, tylko umiejętność 
współpracy oraz chęć przeżycia przygody.
Innego dnia będziemy przezwyciężać strach przed wysokością, 
w najbardziej malowniczym miejscu w Zakopanem. Każdy uczest-
nik będzie miał do wyboru trzy atrakcje spośród pakietu na wyso-
kości. Do dyspozycji będą całkowicie bezpieczne przeszkody na to-
rze linowym, zainstalowane w koronach drzew, 6 – 8 metrów nad 
ziemia, będzie można poczuć się jak ptak, na podniebnej tyrolce 
- 350 metrów zjazdu. Moc wrażeń dostarczy skok z 12-sto metro-
wej wieży na linach oraz ścianka wspinaczkowa o różnym poziomie 
dróg do przejścia. Zabawa dodająca najwyższego poziomu adrena-
liny oraz niezapomnianych emocji.
Udamy się w dzikie tereny leśne, gdzie każdy uczestnik dostanie 
pakiet kulek, aby zagrać w paintball na podstawie przygotowanych 
scenariuszy. Po rozgrywkach, pod opieką wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej, uczestników czekają pełne wrażeń przejażdżki 
samochodami terenowymi, po górskich terenach z malowniczymi 
widokami na Podhale. Bezpieczny sposób na przełamywanie barier 
strachu.

ZAKWATEROWANIE 
Pensjonat Willa Tatry, Tatrzańska Grań,  
U Aliny, U Ani lub inny o podobnym stan-
dardzie położony w Murzasichlu/Małe Ci-
che lub inna pobliska wieś podhalańska, od-
dalona ok. 6 km od Zakopanego. W pobliżu 
znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. 
Pensjonaty utrzymane są w pięknym sty-
lu zakopiańskim. Do dyspozycji dzieci jest 
teren do zabaw, sala w której można orga-
nizować dyskoteki, świetlica z RTV, stołów-
ka. Uczestnicy kolonii zakwaterowani są 
w pokojach 2-, 3-, 4-, 5-os. z pełnym węzłem 
sanitarnym.

WYŻYWIENIE
4 x dziennie - śniadanie, obiad, podwieczo-
rek, kolacja. Turnus rozpoczyna się obia-
dem, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA:
• 10 noclegów w pokojach 2-, 3-, 4-, 5-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, 
• wyżywienie 4 x dziennie - śniadanie, obiad 

z podwieczorkiem, kolacja, 
• opiekę medyczną, pedagogiczną, ratowni-

ka na basenie, przewodnika tatrzańskiego,
• realizację programu kolonii: 2 wycieczki do 

Zakopanego – zwiedzanie miasta, Wielka 
Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka, 

• wycieczki górskie z przewodnikiem ta-
trzańskim Dolina Kościeliska (bilety w ce-
nie)  Chochołów, Dolina Gąsienicowa: 
Kuźnica – Murowaniec, 

• przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW 
3000 zł, suchy prowiant na drogę powrotną. 

• Dodatkowo w wybranych turnusach reali-
zacja gry terenowej Odkrywca: I-27.06-
07.07, III-17.07-27.07, V-06.08-16.08.

• W cenie każdy Uczestnik może zabrać 
jeden bagaż do max. 20 kg (max. wymiary 
25 x 45 x 65 cm) oraz jeden bagaż pod-
ręczny w autokarze o wadze do max. 5 kg 
(max. wymiary 40 x 30 x 20 cm).

CENA NIE ZAWIERA:
• rafting pontonami + 120 zł, 
• wyjście na baseny termalne około +80 zł, 
• programów tematycznych, 
• składek na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny - 2 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 2 zł/os. (składki doliczane są 
automatycznie w momencie dokonania 
rezerwacji).

TERMINY REKREACJA
CENA  

w promocji
PLASTYCZNY 
i TANECZNY

CENA  
w promocji

SURVIVAL
CENA  

w promocji
 ADVENTURE

CENA  
w promocji

27.06 – 07.07
07.07 – 17.07
17.07 – 27.07
27.07 – 06.08
06.08 – 16.08
16.08 – 26.08

2 260 1 960 2 469 2 169 2 419 2 119 2 569 2 269

Przejazd autokarem z Katowic - bezpłatnie, z innych miast mogą obowiązywać dopłaty.
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Pewel 
Ślemieńska 
Rancho Adama
Rancho Adama 

RANCHO ADAMA - PEWEL ŚLEMIEŃSKA 

PROGRAM POBYTU: Wycieczka autokarowa do Energylandii i 
całodzienny pobyt w parku rozrywki (łącznie ze strefą basenową) 
połączony z super zabawą. Uwaga! Wycieczka  realizowana w tur-
nusach I, III i V odznaczonych gwiazdką.

ATRAKCJE NIE Z TEJ ZIEMII - program edukacyjny (dla wszyst-
kich programów). Warsztaty astronomiczne prowadzone przy 
współpracy Stowarzyszenia Polaris. Podczas zajęć uczestnicy za 
pomocą profesjonalnych teleskopów będą mogli zobaczyć Drogę 
Mleczną, Księżyc lub inne widoczne aktualnie planety. Na ochło-
dę - magia i tajemnice niskich temperatur - pokaz zastosowania 
ciekłego azotu.

PROGRAM POSZUKIWACZE SKARBU 
Uczestnicy będą mieli okazję wczuć się w rolę poszukiwaczy. Przy 
pomocy sprytu i kreatywności rozwiązywać będą codziennie inne 
zagadki zbliżające ich do odkrycia Skarbu z Rancha Rodem. Misja 
„Kamufluj Się” -  sztuka kamuflażu, czyli co zrobić, żeby stać się 
niewidzialnym ? Próba stworzenia przebrania pozwalającego ukryć 
się w terenie, za pomocą materiałów plastycznych i farbek do twa-
rzy. Gra terenowa polegająca na odnalezieniu zakamuflowanych 
uczestników drużyny przeciwnej. Misja „Orientuj Się” – nauka 
czytania map, próba stworzenia własnego kompasu i posługiwania 
się nim, Bieg na orientację. Misja  „Schron” – budowa szałasu bez 
użycia gwoździ i młotka, poznanie technik rozpalania ognia i rodza-
jów ognisk. Misja  „Zaszyfrowani” – poznanie rodzajów szyfrów i 
znaków patrolowych oraz nauka posługiwania się nimi. Gra tereno-
wa- podchody. Misja „Spryt i Sprawność” – grupowa rywalizacja 
na torze przeszkód. Rozgrywki sportowe. „W sieci pajęczyny” – 
przejście przez „sieć” z zawiązanymi oczami polegające wyłącznie 
na instruktażu partnera. Misja „Kosmos” – nauka czytania mapy 
nieba. Próba orientacji w terenie na podstawie gwiazd – nocna gra 
terenowa. Misja  „Siła” - podstawy treningu wytrzymałościowego, 
pozwalającego przetrwać w terenie. Rozgrywki sportowe w wy-
branych dyscyplinach. Misja „Skarb” – Wielka gra terenowa pod-
czas, której uczestnicy wykorzystać  będą musieli zdobytą dotąd 
wiedzę. Doprowadzi ich do odnalezienia Skarbu z Rancha Rodem. 

PROGRAM W 10 DNI DOOKOŁA ŚWIATA 
Podczas kolonii podróżniczej uczestnicy wybiorą się w podróż po 
wszystkich kontynentach, gdzie będą musieli wykonać czekające 
na nich rozmaite zadania. 
EUROPA: ABC podróżnika – planowanie podróży; nauka posługi-
waniem się kompasem, czytanie mapy; czym jest city break? –

różne formy podróżowania; piętrowy autobus, czerwona budka 
telefoniczna, wiatraki itp. – charakterystyczne przedmioty danych 
regionów; konstrukcje słynnych budowli z  zapałek i wykałaczek, 
zajęcia plastyczne; projektowanie odzieży. AZJA: Holi czyli świę-
to radości – festiwal kolorów, nauka tańca Bollywood i wieczorne 
pokazy tańca; zajęcia sportowe inspirowane kulturą wschodu; 
chińska kaligrafia, Chiński Nowy Rok – wspólne wykonanie ogrom-
nego smoka; nauka origami; manga, anime i pokemony; savoir vivre 
na co dzień. AFRYKA: wykonie ozdób afrykańskich: korale, bran-
soletki, kolczyki; nauka tańca afrykańskiego; nauka języka suahili, 
„W poszukiwaniu nowego lądu” – gra terenowa; tańce integracyjne 
„Jerusalema”. ANTARKTYDA: symbolika gestów przyjaznych „jak 
witają się Eskimosi?”; pokaz zastosowania ciekłego azotu; Antark-
tyczne BINGO. AUSTRALIA: nauka rzucania bumerangiem; zwy-
czaje Aborygenów; tajemnicze kody, znaki – próba rozszyfrowania 
wiadomości; kim był Steve Irwin – poznajmy świat dzikich zwie-
rząt; projekcja filmu „W 80 dni dookoła świata”. AMERYKA: rodeo 
– zajęcia sprawnościowe; rzucanie lassem, utrzymanie równowagi; 
malowanie twarzy; wybór Wielkiego Wodza – nadanie imion całe-
mu plemieniu; budowa szałasu; Hollywood – sesja zdjęciowa w sty-
lu retro; „wizyta w Amazonii” – jak przetrwać w dżungli.

PROGRAM WAKACJE W SIODLE

ABC początkującego jeźdźca: poznawanie części ciała, pielęgna-
cji i postępowania z koniem oraz stroju jeźdźca; prezentacja wybra-
nych ras i maści; bezpieczeństwo jazdy i pracy przy koniach; zasady 
żywienia koni. Przygotowanie konia do jazdy: budowa siodła i ogło-
wia, prawidłowy dosiad, pielęgnacja konia. 

Zajęcia z jazdy konnej (8 zajęć po 45 min jazdy konnej w turnu-
sie, w tym jedne zajęcia teoretyczne) pod okiem sprawdzonych 
instruktorów: ruszanie i zatrzymanie konia, ćwiczenia rozgrze-
wające, doskonalące równowagę, utrzymywanie konia w stępie, 
kłusie i galopie (w zależności od umiejętności uczestników), ćwi-
czenia rozluźniające w siodle. Grupy zaawansowane mogą łączyć 
pojedyncze zajęcia do 40 min. Kowboj, Szeryf, Indianin - podobień-
stwa i różnice – zajęcia plastyczne; wykonanie nakryć głowy oraz 
elementów stroju, zajęcia manualne. - „Złap Billego” – wieczorna 
gra terenowa tropem groźnego rewolwerowca. Projekcja filmów: 
„Rogate Rancho”, „Rango”. Piknik w stylu country, pokaz westerno-
wej mody, lasso – nauka wiązania i rzucania liny; kowbojska muzyka 
i tańce; ognisko z pieczeniem kiełbasek. Tańce i hulańce prawie jak 
w Saloonie:).

PEWEL ŚLEMIEŃSKA – urokliwa miejsco-
wość położona w Beskidzie Makowskim, 
oddalona o 11 km od Żywca. Sąsiedztwo la-
sów i piękne widoki zachęcają do aktywnego 
wypoczynku.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Rancho Adama” 
– zlokalizowane na wzgórzu w otoczeniu 
pól i lasów, z przepięknym widokiem na pa-
noramę Beskidów i  Żywiec. Do dyspozycji 
pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami (w po-
kojach występują łóżka piętrowe). Ponadto 
w ośrodku znajduje się boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw oraz basen letni.

WYŻYWIENIE
Cztery x dziennie (śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja). Turnus rozpoczyna się 
i kończy obiadem + suchy prowiant na dro-
gę powrotną dla uczestników z Warszawy, 
Łodzi, Wrocławia. Możliwość realizacji diety 
bezmięsnej i bezglutenowej za dodatkową 
opłatą (wysokość dopłaty zostanie podana 
w późniejszym terminie).

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie 9 noclegów,  wyżywienie,  
• kadrę wychowawczą, opiekę medyczną,
• transport i realizację programu,
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna 

do 7.000 zł,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

CENA NIE ZAWIERA:
• dodatkowych ubezpieczeń,
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TRANSPORT
• Autokar z Krakowa lub Katowic. Możli-

wość wyjazdu z  Warszawy, Łodzi, Wrocła-
wia za dodatkową opłatą +200 zł/os i Kielc 
za dodatkową opłatą + 150 zł/os. (przy 
min. 6 os.) do Katowic lub do Krakowa,  
dalej autokarem do obiektu.

Uwaga: Każdy uczestnik musi po-
siadać strój do jazdy konnej (mocne 
obuwie sięgające kostki, dopasowa-
ne, elastyczne spodnie) oraz kask 
ochronny. W przypadku warunków  
atmosferycznych uniemożliwiających jaz-
dę konną, uczestnicy skorzystają z zajęć 
zastępczych, odpowiadających jej równo-
wartości. Program zostanie zrealizowany  
przy min. 5 uczestnikach w turnusie.

TERMINY
POSZUKIWACZE  

SKARBU 
W 10 DNI  

DOOKOŁA ŚWIATA 
WAKACJE  
W SIODLE

03.07 – 12.07* 
21.07 – 30.07*
08.08 – 17.08*

2 395 2 395 2 985

12.07 – 21.07
30.07 –  08.08 2 195 2 195 2 785

ORGANIZATOR:

Wiek: 7-10 / 11-14 lat 
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Grecja
Leptokaria
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 12 - 18 lat
AUTOKAR Z KATOWIC, 12 DNI

LEPTOKARIA - GRECJA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie 
ok. 5 €). Nocny przejazd w stronę Grecji.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, odpoczynek nad 
basenem lub krótki spacer. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Czas na krótki odpoczynek po podróży, 
spotkanie organizacyjne z kadrą,  kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3-10: Realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna),  
zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy 
na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne).
DZIEŃ 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zaku-
py, pamiątkowe zdjęcia itp., obiad. Zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną 
do kraju. Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię.
DZIEŃ 12: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

TERMINY HOTEL GALAXY**
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)
 HOTEL ELLI***

CENA W PROMOCJI
(pula miejsc ograniczona)

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08
14.08 – 25.08
9 nocy/12 dni

2 690 2 390 2 840 2 540

Wyjazd: Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, godz. 06:00.
Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie Organizatora.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel Galaxy ** położony w odległości 100 
metrów od piaszczystej plaży. Zakwatero-
wanie w pokojach 3-, 4-, 5-os. z łazienkami, 
TV, balkonami z widokiem na morze lub 
górę Olimp. W hotelu znajduje się restaura-
cja, kawiarnia, bar, pizzeria, Internet Wi-Fi 
oraz basen do dyspozycji Gości. 
Hotel Elli to nowe skrzydło Hotelu Galaxy 
o  standardzie *** zaledwie 50 m od plaży. 
Pokoje 3-, 4-os. z pełnym węzłem sanitar-
nym lub studia 2+3, 3+3. Pokoje z balko-
nami, klimatyzowane. Część pokoi z wido-
kiem na morze. Do dyspozycji uczestników:  
basen, sprzęt sportowy, darmowe Wi-Fi  
dostępne w lobby. 

CENA ZAWIERA:
• 9 noclegów w Hotelu Galaxy/Elli - pokoje 

3-, 4-, 5-os. z łazienkami lub studia 2+3, 
3+3, 

• 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-

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

• realizację programu obozu: kąpiele, roz-
grywki sportowe, animacje i gry integra-
cyjne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy,

• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem,
• ubezp. Signal Iduna KL – 10 000 €, NNW 

– 7000 zł i bagaż – 800 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 zł (składkę  
należy doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 10 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wyso-
kości 20 € pobieranej w dniu przyjazdu 
do hotelu na poczet ewentualnych szkód 
wyrządzonych przez uczestnika obo-
zu w  obiekcie (kaucja zwracana w dniu  
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), 

• obowiązkowej opłaty klimatycznej i admi-
nistracyjnej 25 € (zbierana w autokarze)

• klimatyzacji w pokojach w cenie 5 €/pokój 
za dzień.

UWAGA!!! 
Uczniowie po okazaniu legitymacji wchodzą 
na Akropol gratis.
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Grecja
Olimpic Beach
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 13 - 19 lat
AUTOKAR, 10 DNI

OLIMPIC BEACH - GRECJA

GRECJA – połączenie pięknej baśni i równie pięknej rzeczywistości. Złoty piasek plaż zaprasza do leniuchowania,  
ciepłe i czyste morze zachęca do kąpieli, a mityczna atmosfera antycznej architektury i sztuki kusi swą wspaniałością, 
oryginalnością i tajemnicą.

PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię lub Bułgarię 
do Grecji.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Grecji do Hotelu DIAS 3* w Olimpic Beach w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie  
w pokojach, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2-9: Wypoczynek w Olimpic Beach (łącznie 7 noclegów), realizacja programu: piesze wycieczki po okolicy,  
korzystanie z basenu na terenie hotelu, plażowanie, kąpiele w morzu, konkursy, gry zespołowe, rozgrywki sportowe 
na dostępnych boiskach (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), dyskoteki w klubach w Paralii (dojazdy oraz bilety wstę-
pu płatne dodatkowo). Dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez 
lokalnego kontrahenta).

DZIEŃ 9: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Odebranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Przejazd przez Macedonię lub Bułgarię, Serbię, Węgry i Słowację.

DZIEŃ 10: Powrót do Krakowa w godzinach południowych.

TRANSPORT: 
Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa prze-
jazdu: Słowacja – Węgry – Serbia – Macedonia lub Bułgaria – Grecja. 

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź 
+200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 
Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• na miejscu pobierana jest taksa turystyczna w wysokości 5 EUR/pobyt,
• klimatyzacja w pokojach płatna dodatkowo 6 EUR/pokój/doba.

ZAKWATEROWANIE 
OLIMPIC BEACH – przepiękne i urokliwe 
miasteczko wypoczynkowe z widokiem 
na  masyw Olimpu – mityczną siedzibę Bo-
gów. Ten nowoczesny kurort turystyczny 
położony jest około 80 km na południe 
od Salonik i pełni rolę jednego z najpopular-
niejszych kąpielisk na Riwierze Olimpijskiej. 
Hotel DIAS 3* – obiekt ok. 200 m od cen-
trum miejscowości i 550 m od plaży. Zakwa-
terowanie w pokojach 3-5-os. z łazienkami 
(w niektórych pokojach łóżka podwójne; 
oddzielne komplety pościeli), balkonami, 
TV-SAT, lodówkami i klimatyzacją (płatna 
dodatkowo ok. 6 EUR/pokój/dobę). Na te-
renie hotelu: basen z widokiem na Olimp, 
taras z parasolami, restauracja, cafe - bar. 
W odległości 150 m od hotelu znajduje się 
kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki. 

WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie – śniadanie w formie 
bufetu i serwowana obiadokolacja. Pierw-
szy posiłek obiadokolacja w dniu przyjaz-
du, ostatni posiłek śniadanie oraz suchy 
prowiant w dniu wyjazdu. Istnieje możli-
wość dopłaty do trzech posiłków dziennie 
tj. śniadanie, lunch, obiadokolacja, dopłata 
+190 zł/os. (za 6 dodatkowych posiłków; 
deklaracja i opłata w biurze przy podpisaniu 
umowy).

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę pilota, opiekę rezydenta,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika, grecką opiekę medyczną,
• transport autokarem,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/

os./pobyt,
• opcjonalnej dopłaty do klimatyzacji w wy-

sokości 6 EUR/pokój/doba,
• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

01.07 – 10.07 
08.07 – 17.07 
15.07 – 24.07

2 590 
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Grecja
Agi Theodori
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
SAMOLOT Z KATOWIC, 8 DNI

AGI THEODORI - GRECJA

GRECJA – połączenie pięknej baśni i równie pięknej rzeczywistości. Złoty piasek plaż zaprasza do leniuchowania, cie-
płe i czyste morze zachęca do kąpieli, a mityczna atmosfera antycznej architektury i sztuki kusi swą wspaniałością, 
oryginalnością i tajemnicą.

PROGRAM POBYTU: 

W programie zwiedzanie ATEN i ARGOLIDY !!!
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie od-
prawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Aten o godz. 06:40. Planowany przylot na lotnisko 
w Atenach o godz. 10:05. Zwiedzanie ATEN (bez wnętrz), w programie m.in.: górująca nad miastem majestatyczna 
skała Akropolu – miejsce narodzin cywilizacji europejskiej i symbol Aten wpisany na Listę UNESCO, objazd centralnej 
części miasta, m.in. Łuk Hadriana wzniesiony przez cesarza jako punkt graniczny między Atenami greckimi i rzymskimi, 
świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Panatenajski – miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 
roku, budynek parlamentu – dawny pałac królewski z Grobem Nieznanego Żołnierza, Akademia Ateńska. Transfer do 
Hotelu SIAGAS BEACH 3* w miejscowości Agi Theodori, zakwaterowanie w pokojach. Pierwszy posiłek obiadokolacja.

DZIEŃ 2-7: Pobyt w Agi Theodori (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: całodniowa wycieczka po histo-
rycznej krainie ARGOLIDA; przejazd do EPIDAUROS, którego stanowisko archeologiczne wpisane jest na Listę  
UNESCO; zwiedzanie największego z zachowanych starożytnego amfiteatru i świętego kręgu boga medycyny  
Asklepiosa; następnie przejazd do MYKEN, znanych z odkrycia w XIX wieku grobowców pełnych złotych skarbów, 
z których najsłynniejszym zabytkiem jest tzw. Maska Agamemnona; w drodze powrotnej postój nad KANAŁEM KO-
RYNCKIM, który był marzeniem Greków już od czasów starożytnych, jednak zrealizować się je udało zaledwie ponad 
100 lat temu; sam kanał oddziela półwysep Peloponez od Grecji lądowej, czyniąc z niego wyspę; łączy Zatokę Sa-
rońską (Morze Egejskie) z Zatoką Koryncką (Morze Jońskie), ponadto: piesze wycieczki po okolicy, plażowanie, kąpiele 
w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu na terenie hotelu, konkursy.

DZIEŃ 8: Śniadanie w formie lunch-pakietu, wykwaterowanie z pokoi. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo-pasz-
portowa. Planowany wylot z Aten o godz. 10:40. Przylot na lotnisko Katowice-Pyrzowice o godz. 12:10.

TRANSPORT: 
Samolot / linie lotnicze WIZZAIR. Przelot Katowice - Ateny - Katowice.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 
Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg oraz jedną sztukę bagażu podręcz-

nego do 10 kg o wymiarach 40x30x20 cm wg warunków przewoźnika,
• godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,
• w hotelu pobierana jest taksa turystyczna w wysokości 5 EUR/pobyt,
• należy posiadać obowiązkowo kwotę 50 EUR/os. na transfer lotnisko-hotel-lotnisko oraz realizację wycieczek.

ZAKWATEROWANIE 
AGI THEODORI - malownicza miejsco-
wość położona nad Zatoką Sarońską na 
Peloponezie. Doskonała baza wypadowa 
do takich atrakcyjnych miejsc jak Ateny czy 
Argolida. W okolicy nie brakuje pięknych 
krajobrazów i najwspanialszych zabytków 
greckich. 
Hotel SIAGAS BEACH 3* - obiekt położony 
wśród rozległych terenów zielonych w jed-
nej z piękniejszych części wybrzeża Zatoki 
Sarońskiej. Tuż przy hotelu znajduje się żwi-
rowo-kamienista plaża (zalecamy obuwie 
do wody). Zakwaterowanie w pokojach 3, 
4-osobowych z łazienkami (w niektórych 
pokojach łóżka podwójne; oddzielne kom-
plety pościeli), balkonami, TV i klimatyzacją 
(płatna dodatkowo ok. 6 EUR/pokój/dobę). 
Na terenie hotelu: basen odkryty (leżaki 
i parasole bezpłatne), restauracja z  wido-
kiem na morze, boisko sportowe. 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie – śniadania w formie 
bufetu, obiady i kolacje serwowane z napo-
jami. Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w for-
mie lunch-pakietu w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika, grecką opiekę medyczną,
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny, opłaty lotniskowe,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• dopłaty do połączeń antenowych,
• opcjonalnej dopłaty do klimatyzacji  

w wysokości 6 EUR/pokój/doba,
• taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/

pobyt,
• obowiązkowej dopłaty 50 EUR/os.  

za transfer lotnisko-hotel-lotnisko oraz 
realizację wycieczek,

• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

16.07 – 23.07
23.07 – 30.07 3 690 
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Bułgaria
Słoneczny Brzeg
Obóz młodzieżowy 

SŁONECZNY BRZEG - BUŁGARIA

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.  
Po drodze przerwa na posiłek (płatny we własnym 
zakresie). Nocny przejazd do Bułgarii.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie 
w  pokojach od godziny 14:00, spotkanie organiza-
cyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych  
informacji dotyczących pobytu,  obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3-10: Program pobytu: plażowanie, gry i kon-
kursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki,  
imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Spacer 
do  Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta 
położonego na malowniczym, skalistym półwyspie. 

ZAKWATEROWANIE 
APARTHOTEL POSEIDON**** to 7 piętro-
wy hotel, który posiada 134 apartamenty, 
recepcję czynną 24h, restaurację z  dużym 
tarasem z widokiem na basen, lobby bar, 
basen dla dzieci i dla dorosłych, ogród, siat-
kówkę, tenis stołowy, badminton (bilard 
za dodatkową opłatą), plac zabaw dla dzie-
ci, parasole i leżaki przy basenie, bezpłatne 
Wi-Fi w całym hotelu. Zakwaterowanie 
jest w pokojach typu apartamentowego 4, 
5 osób (standardowe łóżka + dostawka). 
Apartamenty wyposażone są w aneks  
kuchenny, klimatyzację, TV, telefon, Wi-Fi, 
w łazienkę z wanną, suszarkę do włosów, 
balkon. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie, śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu + napoje bezalkoholowe, 
pizza, kanapki, przekąski, słodycze, lody, 
woda do picia przez cały dzień. Turnus  
rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przy-
jazdu, kończy się obiadem w dniu wyjazdu. 

CENA ZAWIERA:
• 8/9 noclegów w  Aparthotel Poseidon****, 
• pełne wyżywienie, całodzienny dostęp  

do wody, 
• opiekę wychowawców i kierownika,  

ratownika podczas kąpieli, rezydenta,  
• realizację programu wg opisu powyżej, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• przejazd autokarem (barek, WC, klimaty-

zacja, TV), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 

euro, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 zł (składkę na-
leży doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 10 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 
20 € pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu 
na poczet ewentualnych szkód wyrządzo-
nych przez uczestnika obozu w  obiekcie 
(kaucja zwracana w dniu wyjazdu),

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

• opłaty klimatycznej i administracyjnej  
25 € (zbierana w autokarze),

• wycieczek fakultatywnych dostępnych 
na miejscu,

• dla osób w wieku powyżej 18 lat obowiąz-
kowej dopłaty 150 zł.

TERMINY
CENA  

PODSTAWOWA
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)

25.06 – 05.07
8 nocy/11 dni 2 550 2 250

03.07 – 14.07
12.07 – 23.07
21.07 – 01.08
30.07 – 10.08
08.08 – 19.08
9 nocy/12 dni

2 750 2 450

17.08 – 27.08
8 nocy/11 dni 2 550 2 250

DZIEŃ 10-11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas na ostatnie zakupy,  
pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd w kierunku Polski.
DZIEŃ 11-12: Po drodze przerwa na posiłek we własnym zakresie. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

ORGANIZATOR:

Wiek: 13 - 18 lat
AUTOKAR Z KATOWIC, 12 DNI

Wyjazd: Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, godz. 06:00.
Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie Organizatora.
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Bułgaria
Złote Piaski
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
AUTOKAR, 11 DNI

ZŁOTE PIASKI - BUŁGARIA

ZŁOTE PIASKI – miejscowość położona w północnej części wybrzeża Morza Czarnego, w odległości ok. 17 km  
od Warny. Plaża w Złotych Piaskach jest uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych w Europie, pokryta złocistym  
piaskiem, z łagodnym zejściem do morza. Złote Piaski to raj dla miłośników życia nocnego, dyskoteki często organizo-
wane są pod gołym niebem, puby i restauracje tworzą niepowtarzalny klimat.

PROGRAM POBYTU: 
DZIEŃ 1: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię lub Rumunię do Bułgarii.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w pokojach od godz. 15:00, 
pierwszy posiłek obiad.

DZIEŃ 3-9: Pobyt w Złotych Piaskach (łącznie 8 noclegów), realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie 
pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki portowe na basenie, na plaży oraz na dostępnych boiskach, animacje na tere-
nie hotelu, konkursy, gry, wyjścia na dyskoteki oraz koncerty w klubach (bilety płatne dodatkowo). Możliwość udziału 
w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta). 

DZIEŃ 10: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. Ostatni posiłek obiad oraz suchy pro-
wiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach wieczornych. 

DZIEŃ 11: Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do Krakowa w godzinach wieczor-
nych.

TRANSPORT: 
Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa 
przejazdu: Słowacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Kielce +150 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• na terenie hotelu zbierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR/os.,
• uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem imprezy lub w  jej trakcie) dopłata  

+ 120 zł/turnus.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel RIVA 3* (kategoryzacja lokalna) – 
hotel położony w samym sercu Złotych 
Piasków w odległości ok. 300 m od plaży 
i  nadmorskiej promenady, otoczony ziele-
nią. Zakwaterowanie uczestników w poko-
jach 3, 4, 5-osobowych z łazienkami oraz 
w apartamentach 6-osobowych z dwiema 
łazienkami; w pokojach: TV-SAT, mini-chło-
dziarka, balkon i indywidualnie sterowana 
klimatyzacją. Na terenie hotelu: największy 
odkryty basen w Złotych Piaskach, mniej-
szy basen rekreacyjny, bezpłatne leżaki 
i parasole, rozległy ogród, boiska sportowe 
(siatkówka, koszykówka, piłka nożna), pro-
fesjonalna scena z nagłośnieniem, sala re-
stauracyjna. Na terenie hotelu organizowa-
ne są animacje. W pobliżu znajduje się wiele 
barów, restauracji, dyskotek i sklepów. 

WYŻYWIENIE
Trzy podstawowe posiłki dziennie – śniada-
nie, obiad i kolacja w formie bufetu (kuchnia 
bułgarska). Dostęp do wody 24h. Pierwszy 
posiłek obiad w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek obiad w dniu wyjazdu oraz suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

CENA ZAWIERA
• 8 noclegów, wyżywienie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę pilota, opiekę rezydenta,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika,
• bułgarską opiekę medyczną,
• transport autokarem, taksę klimatyczną,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 20 EUR/os.,
• dopłaty powyżej 18-go roku życia  

+ 120 zł/turnus,
• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

28.06 – 08.07
06.07 – 16.07
14.07 – 24.07
22.07 – 01.08
30.07 – 09.08
07.08 – 17.08
15.08 – 25.08

2 390 
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Hiszpania
Lloret de Mar
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
SAMOLOT Z KATOWIC, 9 DNI

LLORET DE MAR - HISZPANIA

LLORET DE MAR – kurort turystyczny położony na niezwykle pięknym wybrzeżu Costa Brava w Katalonii. Znajduje 
się 70 km od Barcelony i 40 km od Girony. Przepiękna żwirkowa plaża, lazurowa woda Morza Balearskiego, prome-
nada, liczne kluby i puby, niesamowita atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na turystów. Najbardziej 
popularne dyskoteki w Lloret de Mar to: Tropics, Revolution, St. Trop’ (wejście na dyskoteki od 16 lat, wymagany doku-
ment tożsamości; koszt biletów wstępu zostanie podany po potwierdzeniu cen przez lokalnych kontrahentów).

PROGRAM POBYTU: 
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Odprawa paszportowo-bagażowa (rozpoczęcie 
odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Barcelony o godz. 12:30. Planowany przylot 
na lotnisko w Barcelonie o godz. 15:20. Transfer do Hotelu SAMBA 3* w Lloret de Mar. Zakwaterowanie w pokojach. 
Pierwszy posiłek obiadokolacja.

DZIEŃ 2-8: Pobyt w Lloret de Mar (łącznie 8 noclegów). Realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po Lloret de Mar, 
korzystanie z basenu na terenie hotelu pod opieką ratownika (10:00- 19:00), plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, konkursy, gry i zabawy, korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, mini sala gier (bi-
lard, liczne automaty do gier - odpłatnie), animacje dla młodzieży w hotelu w ciągu dnia, m.in.: Petanca – gra sportowa 
z użyciem metalowych piłek, zabawy na basenie, aqua gym – ćwiczenia sportowe w wodzie, volleyball – rozgrywki 
w piłce siatkowej, dardos – indywidualna lub zespołowa gra – rzuty lotkami do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz 
animacje po kolacji, m.in. muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical. Wieczorne dyskoteki w hotelu lub 
wyjścia na dyskoteki w klubach (wejście na dyskoteki od 16 lat, wymagany dokument tożsamości; koszt biletów wstępu 
zostanie podany po potwierdzeniu cen przez lokalnych kontrahentów). Możliwość udziału w wycieczkach fakultatyw-
nych (dodatkowo płatnych).

DZIEŃ 9: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Odebranie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko. Odprawa paszpor-
towo-bagażowa. Planowany wylot z Barcelony o godz. 15:55. Przylot na lotnisko Katowice-Pyrzowice o godz. 18:45.

TRANSPORT: 
Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Katowice - Barcelona El Prat 
- Katowice. 

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast:  
Wrocław +200 zł, Warszawa +200 zł, Łódź +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu osobistego,
• uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 oraz jedną sztukę bagażu podręcznego 

do 10 kg o max wymiarach 40x30x20 cm wg warunków przewoźnika,
• godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,
• osoby powyżej 16-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/pobyt,
• należy posiadać kwotę 20 EUR/os. na transfer lotnisko-hotel-lotnisko.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel SAMBA 3* – obiekt położony ok. 
700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m  
od plaży. Do dyspozycji uczestników pokoje 
3- i  4-os. z łazienkami, balkonami i klima-
tyzacją. W hotelu znajduje się duży basen 
(leżaki i parasole przy basenie bezpłatne), 
bar, restauracja, winda, sala TV, stół do te-
nisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłat-
nie: sejf, automaty do gier, bilard, sala gier.  
Na terenie obiektu prowadzone są animacje. 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad 
i  kolacja w formie bufetu w restauracji ho-
telowej, woda niegazowana do posiłków 
(kuchnia hiszpańska). Pierwszy posiłek 
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek śniadanie oraz suchy prowiant w dniu 
wyjazdu.

CENA ZAWIERA
• 8 noclegów, wyżywienie,
• opiekę kadry pedagogicznej i ratownika,
• hiszpańską opiekę medyczną,
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 20 kg 

oraz bagaż podręczny,
• opłaty lotniskowe,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• taksy turystycznej dla osób powyżej  

16-tego roku życia w kwocie 5 EUR/pobyt,
• obowiązkowej opłaty za transfer lotnisko-

-hotel-lotnisko w kwocie 20 EUR/os.,
• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

19.07 – 27.07 3 680 

08.08 – 16.08 3 785 
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Hiszpania
Lloret de Mar
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
AUTOKAR, 12 DNI

LLORET DE MAR - HISZPANIA

PROGRAM POBYTU: m.in. zwiedzanie WENECJI, BARCELONY, GIRONY oraz pobyt w GARDALANDZIE !!!
DZIEŃ 1: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do Włoch.

DZIEŃ 2: W godzinach porannych przyjazd do WENECJI (postój autokaru 9h), zwiedzanie miasta z lokalnym prze-
wodnikiem, w programie m.in.: przepłynięcie statkiem do historycznego centrum Wenecji, Plac i Bazylika św. Marka, 
Pałac Dożów (z zewnątrz), Dzwonnica, Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Ponte Rialto – najpiękniejszy spośród 400 
weneckich mostów. Popołudniu obiad w restauracji. W godzinach wieczornych wyjazd w dalszą podróż do Hiszpanii.
Przyjazd do Lloret de Mar w godzinach południowych, zakwaterowanie w Hotelu SAMBA 3* od godz. 14:00, pierwszy 
posiłek obiadokolacja.

DZIEŃ 3-10: Pobyt w Lloret de Mar (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu: wycieczka do BARCELONY – zwiedza-
nie miasta z lokalnym przewodnikiem, w programie m.in.: słynna ulica La Rambla, baśniowy Parc Guell, Sagrada Familia 
(z zewnątrz), fakultatywnie Camp Nou (bilet wstępu płatny dodatkowo +25 EUR/os.); wycieczka do GIRONY, zwiedza-
nie miasta, którego znakiem rozpoznawczym są kolorowe domy nad rzeką Onyar, m.in.: doskonale zachowane mury 
obronne pochodzące z czasów dynastii Karolingów, okazała gotycka katedra z największym na świecie sklepieniem 
krzyżowym oraz starówka; ponadto: piesze wycieczki po Lloret de Mar, korzystanie z basenu na terenie hotelu pod 
opieką ratownika (10:00- 19:00), plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, konkursy, gry i zabawy, korzy-
stanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, mini sala gier (bilard, liczne automaty do gier - odpłatnie), 
animacje dla młodzieży w hotelu w ciągu dnia, m.in.: Petanca – gra sportowa z użyciem metalowych piłek, zabawy 
na basenie, aqua gym – ćwiczenia sportowe w wodzie, volleyball – rozgrywki w piłce siatkowej, dardos – indywidualna 
lub zespołowa gra – rzuty lotkami do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz animacje po kolacji, m.in. muzyka CD, nauka 
tańca hiszpańskiego, Show Tropical. Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia na dyskoteki w klubach (wejście na dys-
koteki od 16 lat, wymagany dokument tożsamości; koszt biletów wstępu zostanie podany po potwierdzeniu cen przez 
lokalnych kontrahentów). Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych).

DZIEŃ 10: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Lunch. Odebranie suchego prowiantu. Wyjazd z hotelu w godzinach 
wieczornych. Przejazd przez Francję i Włochy.

DZIEŃ 11: W godzinach porannych przyjazd do GARDALANDU (postój autokaru 9h), najchętniej odwiedzanego parku 
rozrywki w Europie. Podzielony jest na trzy strefy: Fantasy, Adventure oraz Adrenaline, dla tych, którzy lubią poczuć 
wyjątkowe emocje. Znajdziemy tam rollercostery, spływ pontonem, kino. Pobyt na terenie parku (ewentualny ciepły 
posiłek płatny indywidualnie przez uczestników). Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach wieczornych.

DZIEŃ 12: Planowany powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych.

TRANSPORT: 
Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa 
przejazdu: Czechy - Austria - Włochy - Francja - Hiszpania. 

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• osoby powyżej 16-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/pobyt,
• należy posiadać kwotę +110 EUR/os. na realizację programu (tj. transport, usługi przewodnickie, bilety wstępu,  

posiłek oraz rejs statkiem w Wenecji).

ZAKWATEROWANIE 
LLORET DE MAR – kurort turystyczny 
położony na niezwykle pięknym wybrzeżu 
Costa Brava w Katalonii. Znajduje się 70 km 
od Barcelony i 40 km od Girony. Przepięk-
na żwirkowa plaża, lazurowa woda Morza 
Balearskiego, promenada, liczne kluby 
i puby, niesamowita atmosfera to tylko nie-
które z atrakcji, które czekają na turystów. 
Najbardziej popularne dyskoteki w Lloret 
de Mar to: Tropics, Revolution, St. Trop’ 
(wejście na dyskoteki od 16 lat, wymagany 
dokument tożsamości; koszt biletów wstę-
pu zostanie podany po potwierdzeniu cen 
przez lokalnych kontrahentów).
Hotel SAMBA 3* – obiekt położony ok. 
700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m  
od plaży. Do dyspozycji uczestników pokoje 
3- i 4-os. z łazienkami, balkonami i klimatyza-
cją. W hotelu znajduje się duży basen (leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatne), bar, re-
stauracja, winda, sala TV, stół do tenisa sto-
łowego, boisko do siatkówki, odpłatnie: sejf, 
automaty do gier, bilard, sala gier. Na terenie 
obiektu prowadzone są animacje. 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad 
i  kolacja w formie bufetu w restauracji ho-
telowej, woda niegazowana do posiłków 
(kuchnia hiszpańska). Pierwszy posiłek 
obiadokolacja w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatni posiłek lunch w dniu wyjazdu z hote-
lu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę pilota i kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika,
• hiszpańską opiekę medyczną,
• transport autokarem,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• taksy turystycznej dla osób powyżej 16-

tego roku życia w kwocie 5 EUR/pobyt,
• obowiązkowej dopłaty +110 EUR/os. na 

realizację programu (tj. transport, usługi 
przewodnickie, bilety wstępu, posiłek 
oraz rejs statkiem w Wenecji),

• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

06.07 – 17.07
13.07 – 24.07
20.07 – 31.07

2 850

03.08 – 14.08 2 950  
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Hiszpania
Majorka
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
SAMOLOT Z KATOWIC, 8 DNI

MAJORKA - HISZPANIA

MAJORKA - największa hiszpańska wyspa w Archipelagu Balearów, otoczona wodami Morza Śródziemnego.  
Ze względu na gorący klimat, lazurowe wody oraz bogatą florę i faunę stała się turystycznym rajem. Ruch turystyczny 
koncentruje się zazwyczaj wokół Palma de Mallorca, Valdemossa, El Arenal i Alcudii, które w ciągu dnia kuszą malowni-
czymi krajobrazami i piaszczystymi plażami, a po zmroku tętniącym wśród uliczek i licznych restauracji życiem. 

PUERTO DE ALCUDIA – jedna z ulubionych miejscowości wypoczynkowych na północnym wybrzeżu Majorki, z kil-
kukilometrową, piaszczystą plażą. Leży w sąsiedztwie zabytkowej ALCUDII, której początki sięgają już II wieku p.n.e, 
kiedy to była jednym z najważniejszych ośrodków na Balearach. Zaledwie wiek później pożar zniszczył dużą część 
terenu, w trakcie odbudowy powstały m.in. mury otaczające miasto, które do dnia dzisiejszego stanowią atrakcję tury-
styczną. Miejsce kusi gorącym klimatem, urokliwymi plażami oraz plątaniną wąskich uliczek na terenie starego miasta. 

PROGRAM POBYTU: 

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie  
odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Palma de Mallorca o godz. 17:10. Planowany 
przylot na lotnisko w Palma de Mallorca o godz. 20:05. Transfer do Hotelu BELLEVUE CLUB 3* w miejscowości Puerto  
de Alcudia, zakwaterowanie w pokojach. Pierwszy posiłek obiadokolacja w formie lunch-pakietu.

DZIEŃ 2-7: Pobyt w Puerto de Alcudia (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po okolicy, 
plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenów na terenie wioski, zajęcia sportowe, kon-
kursy, udział w animacjach na terenie Pueblo Espanol (m.in. piłka wodna, karaoke, gimnastyka, dyskoteki). Możliwość 
udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

DZIEŃ 8: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi do godz. 12:00. Ostatni posiłek lunch. Transfer na lotnisko. Odprawa 
bagażowo-paszportowa. Planowany wylot z Palma de Mallorca o godz. 20:45. Przylot na lotnisko Katowice-Pyrzowice 
o godz. 23:30.

TRANSPORT: 
Samolot / linie lotnicze WIZZAIR. Przelot Katowice - Palma de Mallorca 
- Katowice.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie.  Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg oraz jedną sztukę bagażu podręcz-

nego do 10 kg o wymiarach 40x30x20 cm wg warunków przewoźnika,
• godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,
• na terenie hotelu zbierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR/os.,
• osoby powyżej 16-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej w wysokości 20 EUR/pobyt.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel BELLEVUE CLUB 3* – miasteczko tu-
rystyczne położone na rozległym obszarze, 
nad malowniczym Jeziorem Es LLac Gran, 
ok. 800 m od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Na terenie wioski znajduje się 17 budynków 
mieszkalnych z blisko 1.500 apartamentów. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-os. z ła-
zienkami (dwa łóżka regularne oraz jedna lub 
dwie dostawki). W pokojach TV-SAT oraz kli-
matyzacja. Obiekt oferuje: 8 różnorodnych 
basenów zewnętrznych o łącznej powierzch-
ni 2.000 m², leżaki i parasole przy basenach 
nieodpłatne, boiska wielofunkcyjne, tenis 
stołowy, za dodatkową opłatą: korty teniso-
we z oświetleniem i wypożyczalnią sprzętu, 
wypożyczalnia rowerów, bilard, squash, mi-
nigolf, tor kartingowy, salon gier. Na terenie 
obiektu znajduje się strefa rozrywki Pueblo 
Espanol w formie andaluzyjskiej wioski z am-
fiteatrem dla 2500 osób, gdzie prowadzone 
są animacje. WiFi za dopłatą. 

WYŻYWIENIE
Trzy x dziennie – śniadanie, lunch i obiado-
kolacja w formie bufetu (napoje do posiłków 
w cenie). Pierwszy posiłek obiadokolacja 
w  formie lunch-pakietu w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek lunch w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• opiekę kadry pedagogicznej i ratownika,
• hiszpańską opiekę medyczną,
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny,
• opłaty lotniskowe,
• opłatę za transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-

ści 20 EUR/os.,
• osoby powyżej 16-tego roku życia zobo-

wiązane są do zapłaty taksy turystycznej 
w wysokości 20 EUR/pobyt,

• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMINY CENA

30.06 – 07.07
07.07 – 14.07 4 345 
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Hiszpania
z Paryżem
Obóz młodzieżowy 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
DZIEŃ 1: Wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum historycznego Paryża, La Cité – najstarsza 
część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łacińska - Ogrody i Pałac Luksemburski,  
Panteon. Sorbona, spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru. Przejazd do hotelu, nocleg.
OPCJA ZAMIANY ZWIEDZANIA PARYŻA na całodzienną zabawę w jednym z największych parków rozrywki  
w Europie: EURODISNEYLAND (+ ok. 70 €).
DZIEŃ 3: Pierwszy posiłek - śniadanie, Przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość wejścia na Łuk (panorama Paryża) i spa-
cer po Champs Elysees reprezentacyjnej paryskiej alei, Pałac Invalidów z grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża 
Eiffela. Przejazd do La Défense – najnowocześniejszej dzielnicy Paryża z Grande Arche - Łuk Defense). Obiadokolacja. 
Nocny przejazd do Hiszpanii przez Francję.
DZIEŃ 4: Przyjazd  do Lloret de Mar w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek w hotelu - 
obiad.
DZIEŃ 5-10: Pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W programie: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy 
integracyjne, dyskoteki w klubach, imprezy tematyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne i DOBRA ZABAWA! 
DZIEŃ 11: Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Nocny przejazd przez Francję, Niemcy do Polski.
DZIEŃ 12: Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

INFORMACJE DODATKOWE:
• Łączna obowiązkowa kwota pobierana w autokarze 70 € na bilety na metro, taksę klimatyczną, opłatę lokalną oraz kaucję zwrotną.
• Opłata opcjonalna ok. 70 € na Eurodisnayland pobierana jest przy rezerwacji w złotówkach. 
• Proponowane min. kieszonkowe – ok. 150 € + wycieczki fakultatywne + dyskoteki. 
• Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia na podstawie dokumentu tożsamości.
• BAGAŻ - W przypadku imprez autokarowych każdy Uczestnik może zabrać jeden bagaż o wadze do max. 20 kg (max. wymiary 

25x45x65 cm) oraz jeden bagaż podręczny w autokarze o wadze do max. 5 kg (max. wymiary 40x30x20 cm).

EURODISNAYLAND należy rezerwować z wyprzedzeniem! Opcje można zaznaczyć w momencie rezerwacji. Dostępność biletów  
jest ograniczona. Nie ma możliwości dokupienia biletu na miejscu. Pozostałe opłaty za dodatkowe atrakcje (dyskoteki, wycieczki fakul-
tatywne, dodatkowy posiłek) płatne na miejscu. 

ZAKWATEROWANIE 
Hotel Samba*** położony ok. 700 m od 
centrum i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji 
uczestników pokoje 3 i 4-os. z łazienkami, 
balkonami i  klimatyzacją. W hotelu znaj-
duje się duży basen - leżaki i parasole przy 
basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, 
sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do 
siatkówki, odpłatnie - sejf, automaty do gier, 
bilard, sala do gier.  
lub
Hotel Clipper** to obiekt  w centrum miej-
scowości Lloret de Mar, w bliskiej odległo-
ści do głównego deptaka, ulicy dyskoteko-
wej i zaledwie 10 minut spacerem od plaży 
(450 m). Pokoje urządzone bardzo prosto, 
wyposażone są w łazienkę, balkon oraz sejf 
za dodatkową opłatą (20 €/ tydzień). Na 
terenie obiektu znajduje się odkryty basen 
z tarasem oraz brodzikiem, a przy basenie 
jest bar przekąskowy. 

WYŻYWIENIE
W 3-trzecim dniu pierwsze świadczenie - 
śniadanie oraz obiadokolacja. Wyżywienie 
w Lloret de Mar: 3 x dziennie w  postaci 
bogatego bufetu. Do posiłków podawana 
jest woda. Turnus rozpoczyna się obiadem 
w dniu przyjazdu do Lloret de  Mar, a koń-
czy się śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant na drogę powrotną. Możliwość 
dokupienia kolacji w 2-gim dniu na miejscu 
10 €/os.

CENA ZAWIERA:
• noclegi w Hotelu Samba*** lub Hotelu 

Clipper** w Lloret De Mar,  
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Paryża 

ze śniadaniem i obiadokolacją, 
• podczas pobytu w Hiszpanii wyżywienie 

3  x dziennie (szwedzki stół), woda w ce-
nie,  suchy prowiant na drogę powrotną, 

• w drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża  
(opcjonalnie Disneyland), 

• opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, opiekę pilota i rezydenta, 

• miejscową opiekę medyczną, 
• realizacja programu obozu: plażowanie, 

gry i konkursy sportowe, zabawy inte-
gracyjne, wyjścia na dyskoteki w klubach, 
imprezy tematyczne, przejazd autokarem 
(barek, WC, klimatyzacja, TV), 

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

CENA NIE ZAWIERA:
• dodatkowych napoi do obiadu, kolacji oraz 

posiłków w 2-gim dniu (wg programu),
• opłaty opcjonalnej dla osób chętnych 

do Eurodisneylandu 70 €,
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 
• biletów wstępu do dyskotek, 
• obowiązkowej kwoty za: opłaty lokalne, 

transport metrem w Paryżu oraz taksy 
klimatycznej (ok. 50 €),

• obowiązkowej zwrotnej kaucji 20 €   
(pobierana podczas drogi i zwracana 
w ostatnim dniu pobytu), 

• obowiązkowej składki na TFG oraz TFP 
2 x 10 zł (składkę należy doliczyć do ceny 
podstawowej).

TERMINY
HOTEL 

SAMBA ***
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)
HOTEL 

CLIPPER **
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)

27.06 – 08.07 3 140 2 940 2 820 2 620

04.07 – 15.07
11.07 – 22.07
18.07 – 29.07
25.07 – 05.08

3 180 2 980 2 860 2 660

01.08 – 12.08 - - 2 860 2 660

ORGANIZATOR:

Wiek: 11 - 18 lat
AUTOKAR Z KATOWIC, 12 DNI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY - HISZPANIA Z PARYŻEM

Wyjazd: Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, godz. 06:00.
Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie Organizatora.
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Chorwacja
Wyspa Pag
Obóz młodzieżowy 

WYSPA PAG - CHORWACJA

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
DZIEŃ 2: Przyjazd do hotelu w godzinach przedpo-
łudniowych, lunch, zakwaterowanie, aklimatyzacja, 
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3-10: Program pobytu - plażowanie, gry i kon-
kursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki,  
imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Możliwość 
odwiedzenia słynnej plaży Zrće nazywaną chorwac-
ką Ibizą, gdzie będzie możliwość zabawy w najlep-
szych plażowych rytmach w Chorwacji. 
DZIEŃ 10-11: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie 
suchego prowiantu. Wyjazd po południu w drogę po-
wrotną.
DZIEŃ 11-12: Przejazd przez Czechy lub Słowację. 
Przyjazd do Polski.

ZAKWATEROWANIE 
Pensjonat CIK leży w odległości ok. 300 m 
od morza i około 500 m od centrum Pagu, 
gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-os. z  ła-
zienkami lub apartamentach 4-, 5-os. z ła-
zienkami. Niektóre pokoje wyposażone są 
w łóżka piętrowe. W pensjonacie jest też 
stołówka na 50 osób oraz kawiarenka. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie:
-  śniadanie w postaci szwedzkiego stołu 

+ herbata,
-  lunch: pożywna zupa,
- obiadokolacja: pełne 2 danie (np: danie 

mięsne, sałatka, ziemniaki),
-  dodatkowo do lunchu i obiadokolacji  

serwowana jest woda. Pozostałe napoje 
dodatkowo płatne. 

CENA ZAWIERA:
• 7/9 noclegów w pokojach 2-, 3-os. z łazien-

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

dokolacja), suchy prowiant na drogę po-
wrotną, 

• wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, 
opiekę pilota i rezydenta w języku pol-
skim, kierownika obozu, 

• miejscową opiekę medyczną, 
• program obozu, 
• przejazd autokarem (barek, WC, klimaty-

zacja, TV), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 

euro, NNW 7000 zł i bagaż 800 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 zł (składkę na-
leży doliczyć do ceny podstawowej),

• obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 10 zł (składkę należy 
doliczyć do ceny podstawowej),

• zwrotnej kaucji 15 €  (płatna w autokarze, 
zwracana w ostatnim dniu pobytu),

• obowiązkowej opłaty lokalnej i klimatycz-
nej 25 € (płatna w autokarze),

• dojazd do dyskotek 12 € ,
• wycieczek fakultatywnych dostępnych na 

miejscu: Zadar, Novalja, Paklenicki Park 
Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini 
wodnej.

UWAGA - BAGAŻ
W przypadku imprez autokarowych 
każdy Uczestnik może zabrać jeden bagaż  
o wadze do max. 20 kg (max. wymiary 
25x45x65 cm) oraz jeden bagaż podręczny 
w autokarze o wadze do max. 5 kg (max.  
wymiary 40x30x20 cm).

TERMINY
CENA  

PODSTAWOWA
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc ograniczona)

24.06 – 03.07
7 nocy/10 dni 2 430 2 130

01.07 – 12.07
10.07 – 21.07
9 nocy/12 dni

2 640 2 340

19.07 – 30.07 
9 nocy/12 dni 2 690 2 390

28.07 – 06.08
04.08 – 13.08
11.08 – 20.08
7 nocy/10 dni

2 490 2 190

18.08 – 27.08
7 nocy/10 dni 2430 2130

ORGANIZATOR:

Wiek: 11 - 18 lat
AUTOKAR Z KATOWIC, 12 DNI

Wyjazd: Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, godz. 06:00.
Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie Organizatora.
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Chorwacja
Wyspa Hvar
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 13 - 19 lat
AUTOKAR, 10 DNI

WYSPA HVAR - CHORWACJA

CHORWACJA to perła Adriatyku. To państwo, składające się z ponad tysiąca wysp i raf, co roku przyciąga miliony  
turystów. Kusi bałkańską kuchnią oraz urzekającymi nadmorskimi miasteczkami. Warto podczas podróży do Chorwacji 
odwiedzić Dubrownik, miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PROGRAM POBYTU: W programie zwiedzanie SPLITU i WYSPY HVAR !!!

DZIEŃ 1: Wyjazd z Krakowa w godzinach południowych. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji.

DZIEŃ 2: Przyjazd do SPLITU w godzinach porannych (postój autokaru 9h), zwiedzanie z przewodnikiem drugiego 
co do wielkości miasta Chorwacji pod względem ilości mieszkańców; najbardziej znanym zabytkiem Splitu jest Pałac 
Dioklecjana wybudowany na przełomie III i IV wieku; w 1979 roku pałac wraz z zabytkowym centrum miasta został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie plażowanie (prosimy o zabranie strojów kąpielowych 
do bagażu podręcznego). Czas wolny na posiłek (płatny we własnym zakresie). Następnie przeprawa promowa na 
Wyspę Hvar. Przejazd do miejscowości Jelsa, zakwaterowanie w pokojach, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3-10: Pobyt na Wyspie Hvar (łącznie 7 noclegów), realizacja programu. Wycieczka autokarowa po Wyspie Hvar, 
przejazd do miasta HVAR, sprawiającego wrażenie miasta – zabytku. Stulecia szlifowały jego mury, a epoki, zwłaszcza 
renesans ukształtowały jego wizerunek. Miasto Hvar jest uważane za jedno z atrakcyjniejszych w Chorwacji. Na po-
czątku XV wieku, gdy rządzili tu Wenecjanie, Hvar stał się najbogatszym miastem w Dalmacji, ponieważ wszystkie 
statki płynące do i z Republiki, zawijały właśnie tu. Hvar to obecnie miasto, które odwiedzają wpływowi turyści, którzy 
wynajmują tu jachty i wydają masę pieniędzy na liczne rozrywki. Latem zatoka portowa pęka w szwach od luksuso-
wych jachtów i łódek. Główne zabytki miasta to Twierdza, Kościół z renesansową fasadą zwany powszechnie katedrą 
oraz teatr – jeden z pierwszych na świecie teatrów publicznych. Następnie przejazd do miejscowości STARI GRAD 
– najstarszego miasta na wyspie, rówieśnika Arystotelesa. W tym samym roku, 384 p.n.e., kiedy w Tracji rodził się 
ten sławny filozof grecki, Grecy z wyspy Parosa na Morzu Egejskim, założyli miasto na wyspie Hvar, które nazwali 
Faros. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu Stari Grad był przez stulecia przytuliskiem dla marynarzy, na których 
mieszkańcy miasta czekali w przystani, a obecnie jest obowiązkową przystanią dla żeglarzy pływających po Adriatyku. 
Ponadto w programie: plażowanie, kąpiele na basenie i w morzu pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki sportowe, 
konkursy wiedzy, dyskoteki na terenie resortu, program animacyjny prowadzony przez obsługę obiektu.

DZIEŃ 9: Wykwaterowanie po śniadaniu, odebranie suchego prowiantu. Przeprawa promowa do Splitu. Przejazd 
przez Słowenię, Austrię i Czechy. 

DZIEŃ 10: Powrót do Krakowa w godzinach przedpołudniowych.

TRANSPORT: 
Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa 
przejazdu: Czechy - Austria - Słowenia - Chorwacja.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• w hotelu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR/os.,
• na miejscu dodatkowo płatna taksa turystyczna: 10 EUR/pobyt uczestnicy powyżej 12 lat,
• należy posiadać kwotę 30 EUR/os. na opiekę przewodnika lokalnego w Splicie i na Wyspie Hvar oraz przeprawę 

promową. 

ZAKWATEROWANIE 
WYSPA HVAR uznawana jest za jedną 
z  piękniejszych wysp nie tylko w Dalmacji, 
ale i na terenie całej Chorwacji. Najpięk-
niejszym miastem wyspy jest Hvar, który 
zachwyca elegancją i piękną architekturą. 
Natomiast najstarszym miastem, jakie się 
tam znajduje, jest Stary (Stari) Grad. Rozcią-
gająca się przy nim równina została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Przyrodniczego UNESCO.

HOTEL HVAR 3* – obiekt usytuowany jest 
na zalesionym wzgórzu w miejscowości Jel-
sa na wyspie Hvar. Centrum miasta oddalo-
ne jest od obiektu o około 700 m. Zakwa-
terowanie w pokojach 3-os. z łazienkami 
i klimatyzacją. W odległości 100 m od hote-
lu znajduje się plaża piaszczysto-żwirkowa. 
Hotel dysponuje restauracją z widokiem 
na morze, barem, ogrodem oliwnym oraz 
odkrytym basenem z tarasem słonecznym 
i bezpłatnymi leżakami. W obiekcie orga-
nizowane są występy rozrywkowe i zajęcia 
animacyjne. Hotel oferuje również bogate 
zaplecze sportowe, które obejmuje między 
innymi korty tenisowe i wypożyczalnię ro-
werów (dodatkowo płatne). 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu w restauracji hote-
lowej (napoje do obiadów i kolacji w cenie). 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek śniadanie oraz suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę pilota,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika,
• chorwacką opiekę medyczną,
• transport,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• taksy turystycznej: 10 EUR/pobyt uczest-

nicy powyżej 12 lat,
• obowiązkowej opłaty 30 EUR/os. za opiekę 

przewodników lokalnych w Splicie i na Wy-
spie Hvar,

• obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-
ści 20 EUR/os.,

• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMIN CENA

08.07 – 17.07 3 085 
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Włochy
Rimini
Obóz młodzieżowy 

RIMINI - WŁOCHY

PROGRAM WYJAZDU:

DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  nocny przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd do Rimini następnego 
dnia ok. godz. 10-11, zakwaterowanie, lunch.
DZIEŃ 2-9: Realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna),  
zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy.
DZIEŃ 10: Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, przejazd do MIRABILANDII (dopłata za bilet wstępu 
i taksę klimatyczną 70 €/osoba), zabawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd 
przez Włochy, Austrię.
DZIEŃ 11: Przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Przyjazd do kraju w godzinach  
popołudniowych.

ZAKWATEROWANIE 
Rimini, to jeden z najpopularniejszych, wło-
skich kurortów nad Adriatykiem. W jego 
pobliżu leżą też największe włoskie Parki 
Rozrywki Mirabilandia i Aquafun. 
Hotel Stradiot*** znajduje się w dzielnicy 
Rivabella kilka kroków od deptaka z liczny-
mi knajpkami. Do morza z piękną piaszczy-
stą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwa-
terowanie: pokoje 3-, 4-os. (możliwe łóżka  
piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV.  
Na terenie hotelu znajduje się basen,  
recepcja czynna 24h/dobę, klimatyzowa-
ny hol, restauracja, winda, hotelowe patio 
oraz Wi-Fi. Istnieje możliwość dokupienia 
klimatyzacji w pokoju w cenie 10 € za dzień 
(pokój). 

CENA ZAWIERA:
• 8 noclegów w hotelu Stradiot, pokoje 3-, 

4-os. z łazienkami, 
• wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia włoska), 

woda do posiłków, 
• opieka wychowawców i kierownika,  

ratownika podczas kąpieli, rezydenta, 
• wyjazd do Parku Rozrywki  MIRABILAN-

DIA (podczas powrotu), 
• realizacja programu, 
• serwis plażowy na plaży, 
• możliwość korzystania z basenu w hotelu,  
• wycieczka do centrum Rimini, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• przejazd autokarem (barek, wc, klimaty-

zacja, TV), 
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 

euro, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 zł oraz na Tury-
styczny Fundusz Pomocowy 10 zł (skład-
ki należy doliczyć do ceny podstawowej), 

• obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 
• taksy klimatycznej, 
• opłat lokalnych (razem  70€), 
• obowiązkowej zwrotnej kaucji w wyso-

kości 10 €/os. pobieranej w dniu przy-
jazdu na poczet ewentualnych zniszczeń  
(zwracana w ostatnim dniu po sprawdze-
niu pokoi), 

• klimatyzacji za pokój (fakultatywnie)  
ok. 10 €/dzień/pokój, 

• biletów wstępu do dyskotek.

TERMINY CENA PODSTAWOWA
 CENA W PROMOCJI

(pula miejsc w promocji 
ograniczona)

25.06 – 05.07
03.07 – 13.07
11.07 – 21.07
19.07 – 29.07
27.07 – 06.08
04.08 – 14.08
8 nocy/11 dni

2 580 2 280

HOTEL STRADIOT *** 
Z BASENEM

Wizyta w Parku Rozrywki 
MIRABILANDIA 

W CENIE SERWIS PLAŻOWY!!!

ORGANIZATOR:

Wiek: 12 - 18 lat
AUTOKAR Z KATOWIC, 11 DNI

Wyjazd: Katowice-Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5, godz. 06:00
Możliwe są dodatkowe miasta wyjazdowe – szczegółowy rozkład jazdy dostępny w Biurze Podróży lub na stronie Organizatora.
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Włochy
Rosolina Mare
Obóz młodzieżowy 

ROSOLINA MARE - WŁOCHY

TERMINY CENA

30.06 – 09.07 
07.07 – 16.07 2 490 

ORGANIZATOR:

Wiek: 13 - 19 lat
AUTOKAR, 10 DNI

PROGRAM POBYTU:  W programie pobyt w MIRABILANDII oraz wycieczka do PADWY!

DZIEŃ 1: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

DZIEŃ 2: Przyjazd do Włoch do Hotelu SOLE 3* w Rosolina Mare w godzinach południowych. Zakwaterowanie  
w pokojach, pierwszy posiłek obiadokolacja.

DZIEŃ 2-9: Wypoczynek w Rosolina Mare (łącznie 7 noclegów), realizacja programu, m.in.: całodniowa wycieczka  
do MIRABILANDII - drugiego pod względem liczby odwiedzających parku rozrywki we Włoszech zlokalizowanego  
w Rawennie; na terenie parku znajdziemy kilka obszarów tematycznych, prawie 50 atrakcji, a także bary i restauracje; 
jedną ze stref jest MIRABEACH – park wodny z plażą, zjeżdżalniami oraz innymi atrakcjami; półdniowa wycieczka do 
PADWY - wizyta w bazylice św. Antoniego, następnie spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe, ponadto: 
piesze wycieczki po okolicy, plażowanie, kąpiele w morzu, konkursy, gry zespołowe. Dla chętnych możliwość udziału  
w wycieczce fakultatywnej do Wenecji.

DZIEŃ 9: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Odebranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju  
w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Austrię i Czechy. 

DZIEŃ 10: Powrót do Krakowa w godzinach porannych.

TRANSPORT: 
Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. 
Trasa przejazdu: Czechy - Austria - Włochy.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy 
z miast: Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł.

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• na miejscu pobierana jest taksa turystyczna w wysokości 5 EUR/pobyt,
• należy posiadać kwotę 50 EUR/os. na realizację wycieczki do Mirabilandii oraz do Padwy. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

WENECJA - zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, w programie m.in.: przepłynięcie statkiem do historycz-
nego centrum Wenecji z miejscowości Sottomarina, Plac i Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), Dzwonnica, 
Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Ponte Rialto – najpiękniejszy spośród 400 weneckich mostów. Po zwiedzaniu 
wizyta w pizzerii. Wycieczka całodniowa. Cena ok. 60 EUR z posiłkiem + własne wydatki.

Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach.

ZAKWATEROWANIE 
ROSOLINA MARE – popularne nadmor-
skie miasteczko, położone na półwyspie 
nad Adriatykiem, ok. 70 km na południe 
od  Wenecji. Szeroka, rozciągająca się 
na długość 9 km dobrze zagospodarowana 
plaża, krystaliczne wody Adriatyku, a także 
bogactwo przyrody to znaki charaktery-
styczne tej miejscowości. Centrum kurortu 
zmienia się co wieczór w tętniące życiem 
miejsce z wieloma pizzeriami i kawiarniami.

Hotel SOLE 3* – obiekt położony w cen-
trum miejscowości, przy głównej alei,  
ok. 450 m od plaży. Zakwaterowanie w po-
kojach 3-, 4-os. z łazienkami (możliwość 
łóżek podwójnych z osobną pościelą), kli-
matyzacją, TV i balkonem. Do dyspozycji 
na terenie hotelu: restauracja, kawiarnia 
z  tarasem, sala telewizyjna, pokój gier  
(dodatkowa opłata).

WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie – śniadanie w formie 
bufetu i serwowana obiadokolacja. Pierw-
szy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek śniadanie oraz suchy pro-
wiant w dniu wyjazdu. 

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów,
• wyżywienie,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• opiekę pilota,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika,
• włoską opiekę medyczną,
• transport autokarem,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/

os./pobyt,
• obowiązkowej dopłaty 50 EUR/os.  

na realizację wycieczki do Mirabilandii 
oraz do Padwy,

• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.
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Cypr
Pafos
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
SAMOLOT Z KRAKOWA, 8 DNI

PAFOS - CYPR

CYPR – trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego, zwana Wyspą Afrodyty. Przyciąga rzesze turystów, dla 
których ogromną atrakcją są piękne, słoneczne plaże, malownicze góry, bogactwo i różnorodność zabytków, ale także 
wspaniała kuchnia, bogate życie kulturalne, znakomite warunki do uprawiania sportów oraz legendarna już cypryjska 
gościnność.

PROGRAM POBYTU: 

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku Kraków-Balice. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie odprawy 
na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Larnaki o godz. 16:40. Planowany przylot na lotnisko 
w Larnace o godz. 20:50. Transfer do Pafos do Hotelu AVLIDA 4*, zakwaterowanie w pokojach. Pierwszy posiłek obia-
dokolacja.

DZIEŃ 2-7: Pobyt w Pafos (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki po okolicy, plażowanie, 
kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenów na terenie hotelu, konkursy, wieczorne wyjścia na dys-
koteki w klubach, możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie hotelu: animacje, aerobic wodny 
oraz wieczorne występy muzyczne i karaoke. Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, 
realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

DZIEŃ 8: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi do godz. 10:00.  Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. 
Planowany wylot z Larnaki o godz. 21:25. Przylot na lotnisko Kraków-Balice o godz. 23:55.

TRANSPORT: 
Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Kraków - Larnaka - Kraków.  

Wyjazd z Krakowa i Katowic w cenie. Dopłata za wyjazdy z miast: 
Łódź +200 zł, Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

ZAKWATEROWANIE 
PAFOS – nadmorskie miasto, jest jednym 
z najstarszych miast na świecie. Było świad-
kiem narodzin i upadków wielu królestw. 
Ze względu na bogatą kulturę całe miasto 
Pafos zostało uhonorowane statusem 
UNESCO.

Hotel AVLIDA 4* - hotel położony jest 
w centrum Pafos, zaledwie 250 m.  od pla-
ży publicznej (piaszczysto-kamienistej) 
z  łagodnym zejściem do morza oraz  
1,5 km od centrum miasta ze sklepa-
mi, barami, restauracjami i dyskotekami. 
Do  dyspozycji uczestników pokoje 4-os. 
z  łazienkami (dwa łóżka regularne oraz 
dwie dostawki) i balkonami. Wszystkie po-
koje są  klimatyzowane, posiadają TV oraz 
lodówki. Na terenie hotelu znajdują się 
dwa odkryte baseny ze słodką wodą – le-
żaki i  parasole przy basenach bezpłatne, 
dwie restauracje, trzy bary, siłownia, stół  
do ping-ponga, bezpłatne WiFi. Organizo-
wane są też animacje, aerobic wodny oraz 
wieczorne występy muzyczne i karaoke.    

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu w restauracji hote-
lowej (napoje do obiadów i kolacji w cenie). 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek śniadanie oraz suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• opiekę kadry pedagogicznej i ratownika,
• cypryjską opiekę medyczną,
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny,
• opłaty lotniskowe,
• opłatę za transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• dodatkowych ubezpieczeń (opcjonalnie),
• świadczeń niewymienionych w ofercie.

WAŻNE INFORMACJE: 
• prosimy o zabranie ważnego paszportu 

lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

• uczestnik może zabrać na pokład jedną 
sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg 
oraz jedną sztukę bagażu podręcznego 
do 10 kg o wymiarach 40 x 30 x 20 cm  
wg warunków przewoźnika,

• godziny wylotów do potwierdzenia na 48 h 
przed rozpoczęciem imprezy. 

TERMINY CENA

08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07

3 775 
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Malta
St. Julian’s
Obóz młodzieżowy 

ORGANIZATOR:

Wiek: 14 - 19 lat
SAMOLOT Z KATOWIC, 8 DNI

ST. JULIAN’S - MALTA

MALTA – wyspiarskie państwo położone między Sycylią a Afryką Północną. Jest to wyspa na której tradycja łączy się 
z nowoczesnością. Znajdują się tu najstarsze na świecie świątynie oraz zamki zakonu joannitów.

PROGRAM POBYTU: W programie zwiedzanie VALLETTY !!!

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Odprawa bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie od-
prawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot samolotu do Valletty o godz. 12:45. Planowany przylot na lot-
nisko w Vallettcie o godz. 15:30. Transfer do Hotelu BEACH GARDEN 3*w miejscowości St. Julian’s, zakwaterowanie 
w pokojach. Pierwszy posiłek obiadokolacja.

DZIEŃ 2-7: Pobyt w St. Julian’s (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: wycieczka do Valletty - stolicy wyspy, 
dominuje tu architektura i zabudowa z okresu, kiedy wyspa należała do zakonu kawalerów maltańskich; zespół miejski 
w całości wpisany jest na Listę UNESCO, spacer po mieście: Pałac Wielkich Mistrzów oraz skwer św. Jerzego do Por-
tu, z którego roztacza się zapierająca dech panorama miasta, następnie Ogrody Baracca, ponadto: piesze wyciecz-
ki po okolicy, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu na terenie hotelu, konkursy,  
wieczorne wyjścia na dyskoteki w klubach (od 18 lat; bilety wstępu płatne dodatkowo). Możliwość udziału w wyciecz-
kach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

DZIEŃ 8: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo-paszportowa. Planowany  
wylot z Valletty o godz. 16:00. Przylot na lotnisko Katowice-Pyrzowice o godz. 18:35.

WAŻNE INFORMACJE:
• prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od daty powrotu),
• uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg oraz jedną sztukę bagażu podręcz-

nego do 10 kg o wymiarach 40x30x20 cm wg warunków przewoźnika,
• godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,
• osoby powyżej 18-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej w wysokości 5 EUR/pobyt,
• możliwość dopłaty do FB (trzy posiłki dziennie) +300 zł/os. (płatne w biurze przy rezerwacji),
• należy posiadać kwotę 30 EUR/os. na realizację wycieczki do Valletty oraz transfer lotnisko - hotel - lotnisko.

TRANSPORT: 
Samolot / linie lotnicze WIZZAIR. Przelot Katowice - Valletta - Katowice.  

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź +200 zł, 
Warszawa +200 zł, Wrocław +200 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

ST. JULIAN’S – popularny kurort wakacyjny 
położony w zatoce na wschodnim wybrze-
żu Malty. Wzdłuż malowniczego nabrzeża 
ciągnie się promenada z licznymi restaura-
cjami, kawiarniami i barami, która prowadzi 
aż do Sliemy. Dla miłośników nocnej zabawy 
przygotowano osobną dzielnicę – Paceville, 
w której muzykę słychać aż do białego rana. 
Miasto jest szczególnie popularne wśród 
młodych turystów oraz studentów.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel BEACH GARDEN 3* – obiekt po-
łożony w śródziemnomorskim ogrodzie, 
w sąsiedztwie piaszczystej plaży. Zakwate-
rowanie w pokojach 3-, 4-os. z łazienkami, 
klimatyzacją i TV-SAT. Na terenie hotelu: 
basen odkryty ze słoną wodą (leżaki i para-
sole bezpłatne), taras słoneczny z widokiem 
na morze, restauracja, bezpłatny dostęp 
do WiFi. W odległości ok. 200 m od hotelu 
znajduje się popularna dzielnica rozrywko-
wa Paceville.
 
WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie – śniadania i obiado-
kolacje w formie bufetu (do obiadokolacji 
woda). Pierwszy posiłek obiadokolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie 
w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dopłaty 
do trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, 
lunch, obiadokolacja, dopłata +300 zł/os. 
(za 6 dodatkowych posiłków; deklaracja 
i opłata w biurze przy podpisaniu umowy).

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów, wyżywienie,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• opiekę ratownika,
• maltańską opiekę medyczną,
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej,
• opłatę za bagaż rejestrowany do 10 kg 

oraz bagaż podręczny,
• opłaty lotniskowe,
• opłatę za transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
• ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW 

do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP  
(Signal Iduna S.A.),

• składkę na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłaty do połączeń antenowych,
• osoby powyżej 18-tego roku życia zobo-

wiązane są do zapłaty taksy turystycznej 
w wysokości 5 EUR/pobyt,

• opcjonalnej dopłaty do wyżywienia FB 
(trzy posiłki dziennie) +300 zł/turnus,

• obowiązkowej opłaty za realizację  
wycieczki do Valletty oraz transfer lotni-
sko - hotel - lotnisko + 30 EUR/os.,

• świadczeń niewymienionych w ofercie.

TERMIN CENA

14.07 – 21.07 3 595 
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PODARUJ

VOUCHER

www.naturatour.pl 
 Infolinia: 22 266 87 65

NASZE BIURA PODRÓŻY:

Biuro Podróży w Katowicach
ul. Tadeusza Kościuszki 9

40-049 Katowice 
tel. (+48) 518 249 339
tel. (+48) 600 065 577

bpkatowice@naturatour.pl

Biuro Podróży w Poznaniu
ul. Taczaka 10

61-818 Poznań
tel.  (+48) 600 065 568
tel. (+48) 518 687 865

bppoznan@naturatour.pl

Biuro Podróży w Warszawie
ul. Thomasa Edisona 2

04-510 Warszawa 
tel. (+48) 600 089 314
tel. (+48) 600 065 572 

bpwarszawa@naturatour.pl

Podaruj swoim bliskim czas 
spędzony w jednym z naszych 
10 Ośrodków Wypoczynkowych,
położonych nad morzem, w górach i lasach.

Albo terapię tlenową,
aromatyczne odprężenie,
masaż relaksacyjny...
jeszcze więcej zabiegów w naszym 
Ośrodku Radość w Ustce, w strefie MED&SPA,
szczegóły na str. 31.

Taki Voucher zapewni niezapomniane 
wspomnienia, relaks i odprężenie.

WYJĄTKOWY PREZENT!

- Szukasz oryginalnego prezentu?
- Zbliża się rocznica, urodziny, imieniny?
- A może chcesz zrobić komuś niespodziankę?

Sam wybierasz wartość voucheru.






