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Nasze biuro w 2010 r. otrzymało zezwolenie na organizowanie turnusów rehabili-
tacyjnych wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług w tym zakresie.

Oznaczenia używane w katalogu: 

transport autokarem
dojazd własny
dojazd pociągiem
przelot samolotem

ośrodek
z basenem

ośrodek
z siłownią

ośrodek 
z kortem
tenisowym

Dla stałych Klientów

rabat 50 zł
Do 13 marca 2014

100 zł zniżki!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo  
dodatkowe zdjęcia, szczegóły dotyczące naszych imprez z Katalogu Lato 2014, jak również  
dodatkowe, nowe oferty, systematycznie wprowadzane na naszą stronę. Polecamy także 
aktualne PROMOCJE i oferty LAST MINUTE.

Promocje nie łączą się.
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REWAL – nieduża miejscowość letniskowa na zachod-
nim wybrzeżu, dawna osada rybacka. Morski klimat 
kojąco wpływa na organizm a ładna plaża połączona  
z klifowym brzegiem sprzyjają wypoczynkowi.

Rewal  

Rewal  

Położenie: 250 m od morza, w pobliżu centrum miasta.  
Wyposażenie: kawiarnia, jadalnia z kominkiem, grill, sau-
na, siłownia, solarium, bezpłatny parking dozorowany.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe, w każdym ła-
zienka, TV.
Wyżywienie: 3 x dziennie (posiłki serwowane).

Położenie: nad samym morzem, tuż przy wygodnym zej-
ściu plażowym, a jednocześnie blisko do najważniejszych 
punktów Rewala: poczty, bankomatu, amfiteatru, banku, 
ośrodka zdrowia, apteki, sklepów, restauracji. 
Wyposażenie: kawiarnia, jadalnia, parking, sprzęt plażowy, 
wypożyczalnia rowerów, dostęp do internetu w budynku C, 
dla dzieci: plac zabaw oraz pokój zabaw.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3-osobowe oraz studia 
(2+2). W pokojach znajdują się łazienki, TV-SAT, radia, sejfy. 
W pokojach są ręczniki, wymiana 2x w tygodniu. Wszystkie 
są komfortowo umeblowane, część pokoi posiada balkony. 
Czajnik jest ogólnodostepny na korytarzu. Brak lodówki.
Wyżywienie: śniadania.

Pensjonat U LONGINA  

Dom Wczasowy  PLAŻA

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: pobyt zaczyna się od godz. 13.00, kończy o 9.00.

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek przy orkiestrze, rozgrywki sportowe: pił-
ka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu, 
parking 20 zł/doba.
Uwagi: możliwość wykupienia obiadokolacji 3 daniowa ser-
wowana + bufet sałatkowy – 210 zł/pobyt, porcja dziecięca 
120 zł/pobyt, dopłaty do pokoju z balkonem 140 zł/pobyt, 
doba hotelowa od godz. 15.30 do 10.00, ośrodek przyjmuje 
zwierzęta: 30 zł/doba.

Dzieci:  
4 – 10 lat w pokoju 3 os. zniżka 50 %
4 – 10 lat w studio oraz w pokoju 2 os. zniżka 25 %  
Dostawka dla dziecka 4 – 10 lat – zniżka o 70 %
Dostawka dla osoby dorosłej – zniżka 50 %

Termin
od soboty do soboty

(pobyt 7 dniowy)

Osoba 
dorosła

Dziecko 
2-5 lat 

Dziecko 
5-8 lat

28.06-16.08.2014 830 zł 415 zł 623 zł
16.08-30.08.2014 795 zł 398 zł 597 zł

Termin
od soboty do soboty

Pok.
2 os. 

Pok. 
2 os.

z dostawką

Pok. 
3 os.

Studio
2 +2

25.04 – 18.06.2014 649 zł 719 zł 649 zł 719 zł
18.06 – 04.07.2014 789 zł 824 zł 789 zł 824 zł
04.07 – 17.08.2014 964 zł 1 069 zł 964 zł 1 104 zł
17.08 – 31.08.2014 789 zł 824 zł 789 zł 824 zł
31.08 – 05.10.2014 649 zł 719 zł 649 zł 719 zł
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Turnusy
od soboty do soboty

Cena / osobę w pakiecie

2-os. dorosłe
EKONO

2-os. dorosłe
KOMFORT 3-os. dorosłe 2-os dorosłe 

+ 1 dziecko

2-os dorosłe 
+ 2 dzieci

EKONO

2-os dorosłe 
+ 2 dzieci
KOMFORT

17.05 – 05.07.2014 697 zł 816 zł 788 zł 753 zł 690 zł 781 zł
05.07 – 12.07.2014 760 zł 914 zł 872 zł 823 zł 739 zł 837 zł
12.07 – 16.08.2014 865 zł 999 zł 963 zł 921 zł 823 zł 942 zł
16.08 – 23.08.2014 760 zł 914 zł 872 zł 823 zł 739 zł 837 zł
23.08 – 20.09.2014 697 zł 816 zł 788 zł 753 zł 690 zł 781 zł

Ośrodek Wypoczynkowy 
BOGDANKA 

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 
opłatę klimatyczną.
Uwagi: doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00, dzieci do 
3 lat 85 zł/pobyt.

Położenie: na powierzchni 1,6 ha, w centrum Mrzeżyna, 
150 m od szczycącej się certyfikatem „Błękitnej Flagi” piasz-
czystej plaży.
Wyposażenie: stołówka, kawiarnia, sala TV, siłownia, bi-
lard, boisko sportowe, plac zabaw, bezpłatny parking.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe i apartamenty 
4-osobowe z łazienkami, balkonem i TV. 
Wyżywienie: 3 x dziennie.

Termin
od soboty do soboty

Osoba 
dorosła

Dziecko  
9-12 lat

Dziecko
3-9 lat

28.06-12.07.2014 906 zł 750 zł 672 zł
12.07-16.08.2014 976 zł 792 zł 714 zł
16.08-30.08.2014 906 zł 750 zł 672 zł

Położenie: ok. 400 m od morza, w pobliżu jeziora Jamno i Bukowo.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe (z możliwością dostawek 2+1 
i 2+2 w wersji "EKONO") w budynkach dwukondygnacyjnych oraz siedem 
czteroosobowych rodzinnych domków campingowych. Obiekt dysponu-
je również pokojami typu STUDIO – 2 połączone pokoje, dla rodzin 2+2  
i 2+3 w wersji "KOMFORT". Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę, TV, 
lodówkę, czajnik, ręczniki, parawan,  większość pokoi posiada balkon.  
W każdym pawilonie znajduje się aneks kuchenny.
Do dyspozycji: odkryty basen i brodzik z podgrzewaną wodą położony 
na rozległym, zielonym ogrodzonym terenie, boiska do siatkówki, plac 
zabaw, sala bilardowa, sala ze stołami do ping-ponga, jadalnia, parking, 
miejsce na ognisko, grill, wypożyczalnia rowerów i drobnego sprzętu 
sportowego, mini siłownia.
Wyżywienie: w okresie: 17.05 – 28.06.2014, 23.08 – 20.09.2014 – śnia-
danie, obiad, kolacja – posiłki serwowane; 28.06 – 23.08.2014 – śniadanie  
w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja – serwowana. Dzieci do  
12 lat – wyżywienie ½.

Ośrodek Wypoczynkowy EGM-ŁAZY

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie (wg opisu); korzystanie z basenu (basen zewnętrzny); mini przed-
szkole z zabawami dla dzieci w terminie 28.06-23.08.2014 (6 godz. zajęć w ciągu dnia – od poniedziałku do 
piątku); basen kąpielowy z wydzielonym brodzikiem i podgrzewaną wodą; muzyczne biesiady przy ognisku 
z kiełbaskami i bigosem – uzależnione od pogody; dostęp do Internetu (ośrodek nie zapewnia komputera); 
stoły do ping ponga, boiska, plac zabaw; aneks kuchenny z kuchenką elektryczną, kuchenką mikrofalową, 
lodówką i podstawowym zestawem naczyń; mini pralnia (proszek, płyn – we własnym zakresie); łóżeczka dla 
maluszków (bez pościeli).
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, płatna na miejscu.
Uwagi: pakiety rodzinne dotyczą rodzin z dziećmi do 12 lat; dzieci do 2 lat – nieodpłatnie, bez świadczeń (bez 
miejsca do spania i bez wyżywienia); parking dozorowany w terminie 28.06 – 23.08.2014 – płatny dodatkowo. 
W pozostałych terminach parking niedozorowany, bezpłatny; opłata za zwierzęta – 20 zł/dobę (obowiązkowo 
wymagana: aktualna książeczka szczepień, kaganiec, smycz).
Doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

MRZEŻYNO - urocza, nadmorska miejscowość wypoczyn-
kowa, malowniczo położona wzdłuż zachodniego wybrzeża 
Bałtyku, w otoczeniu sosnowych lasów.

ŁAZY - niewielka  miejscowość letniskowa, położona na 
mierzei pomiędzy morzem a  jeziorami Jamno i Bukowo. 
Jej atuty to malowniczy krajobraz, szeroka plaża, świetne 
warunki do wędkowania w jeziorach, swoisty mikroklimat, 
szczególnie wskazany dla dzieci i osób ze schorzeniami gór-
nych dróg oddechowych.

Łazy
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Mrzeżyno
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Termin
od soboty do soboty

Pokój
2/3 osobowy 

Pokój LUX
3/4 osobowy 

17.05 – 31.05.2014 660 zł 765 zł
31.05 – 14.06.2014 695 zł 835 zł
14.06 – 28.06.2014 765 zł 870 zł
28.06 – 05.07.2014 870 zł 940 zł
05.07 – 12.07.2014 940 zł 1 010 zł
12.07 – 16.08.2014 1 010 zł 1 150 zł
16.08 – 23.08.2014 835 zł 905 zł
23.08 – 30.08.2014 765 zł 835 zł
30.08 – 13.09.2014 695 zł 800 zł
13.09 – 27.09.2014 660 zł 730 zł
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SIANOŻĘTY – spokojna, nadmorska miejscowośc 
turystyczna położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. 
Dawniej osada rybacka, dziś coraz bardziej znana  
letnia miejscowość turystyczna. Ze względu na szero-
ką plaże, czyste powietrze i dobre warunki do odpo-
czynku, swym urokiem ściąga turystów z całego kraju 
i z Niemiec. Kąpiel w morzu i leżakowanie na plaży to 
główne atrakcje tego regionu ale nie jedyne. 

DŹWIRZYNO – to nadmorska miejscowość turystyczna 
położona 12 km na zachód od Kołobrzegu. Znana jest  
z pięknych piaszczystych i szerokich plaż oraz doskonałego 
mikroklimatu. Turyści oprócz tradycyjnych kąpieli morskich 
i słonecznych mogą korzystać z innych form wypoczynku – 
ścieżek zdrowia, tras rowerowych do Mrzeżyna, Trzebiatowa 
i Kołobrzegu. 

Sianożęty

Cena obejmuje: 7 noclegów. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, wyżywienie: śnia-
danie – 13 zł, dzieci do lat 10 - 8,50 zł, obiad – 22 zł, dzieci 
do lat 10 – 15 zł, wyżywienie 2 posiłki – 35 zł, dzieci do lat 
10 - 23,50 zł.
Uwagi: dziecko powyżej roku liczone jako osoba dorosła,  
opłata za psa  10 zł doba, za kota – 5 zł/doba, opłata za par-
king dozorowany 5,50 zł/doba, doba hotelowa od 10.00 do 
14.00.

Domki - cena za domek za turnus 7 dniowy

Turnusy
w dowolnie 

wybranych terminach 
od soboty do soboty

3 osobowy
bez aneksu

(max 4 osoby)

3 osobowy
z aneksem

(max 4 osoby)

4 osobowy
bez aneksu
(max 5 osób)

4 osobowy
z aneksem,

2 pokoje
(max 6 osób)

8 osobowy
z kuchnią,
3 pokoje

(max 9 osób)

2 osobowy 
bez aneksu

(max 3 osoby)

Dodatkowa 
osoba

01.06 - 06.07.2014 970 zł 1 096 zł 1 145 zł 1 460 zł 2 230 zł 830 zł 140 zł
06.07 - 25.08.2014 1 432 zł 1 572 zł 1 705 zł 2 195 zł 2 972 zł 1 180 zł 210 zł
25.08 - 22.09.2014 970 zł 1 096 zł 1 145 zł 1 460 zł 2 230 zł 830 zł 140 zł

Pokój – cena za pokój za pobyt 7 dniowy

Turnusy
wybranych terminach 
od soboty do soboty

Pokój 2 os. 
z balkonem

(max 3 osoby)

Pokój 2 os. 
bez balkonu
(max 3 osoby)

Studio (2+2) 
z balkonem
(max 5 osób)

Pokój 3 os. 
z balkonem

(max 4 osoby)
Dodatkowa osoba

01.06 - 06.07.2014 900 zł 830 zł 1 250 zł 1 110 zł 140 zł
06.07 - 25.08.2014 1 320 zł 1 180 zł 1 810 zł 1 565 zł 210 zł
25.08 - 22.09.2014 900 zł 830 zł 1 250 zł 1 110 zł 140 zł

Położenie: 150 m od morza. Plaża: szeroka, piaszczysta, 
miejscami dochodząca do 40m szerokości.
Wyposażenie: basen podgrzewany solarem, stoły do ping-
ponga, altana z kominkiem, wypożyczalnia rowerów, place 
zabaw dla dzieci, gry zręcznościowe i TV, drink bar. Dla dzie-
ci: wodny raj ze zjeżdżalniami (woda 30 st., na miejscu koła, 
ręczniki, piłki), ogromny plac zabaw i atrakcyjne zajęcia ani-
macyjne. W restauracji krzesełka do karmienia, naczynia dla 
dzieci i kącik zabaw. Do pokoju można zamówić bezpłatnie 
łóżeczko dla małego dziecka (konieczna wcześniejsza rezer-
wacja). 
Zakwaterowanie: domki letniskowe 3, 4, 6, 8 osobowe. 
Wyposażenie domku: telewizor, lodówka, czajnik elektrycz-
ny, talerze, szklanki, sztućce, radio, leżaki, parawan, koc pla-
żowy. Miejsca do spania to łóżko piętrowe i kanapa dwuoso-
bowa. Brak ręczników.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe w domu wczasowym. Wyposażenie 
pokoju: lodówka, czajnik, mikrofalówka, talerze, szklanki, 
sztućce, radio, TV, leżaki, parawan, koc plażowy. Miejsca do 
spania to łoże małżeńskie, które można rozdzielić na  dwa 
pojedyncze tapczany i fotel rozkładany. Brak ręczników.
Wyżywienie: bez wyżywienie z możliwością dokupienia 
śniadań i obiadokolacji.

Ośrodek Wypoczynkowy ZEDAN 

Dźwirzyno  

Położenie: położony w lesie sosnowym, 50 m od plaży.
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2 i 3 osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym wyposażone w TV, czajnik, sprzęt 
plażowy, ręczniki. 
Do dyspozycji: restauracja, drink-bar z letnim ogródkiem 
i wędzarnią, świetlica z wyposażeniem audio-video, wypo-
życzalnia rowerów, korzystanie z kijków do Nordic Walking, 
stół do ping-ponga, stół do bilarda, nowy plac zabaw, miej-
sce na ognisko.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie w formie bufetu

Ośrodek NEPTUNO RESOT 

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, wieczorek ta-
neczny przy muzyce na żywo, opiekę animatora.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, wypożyczalnia 
rowerów, basen w ośrodku obok, zabawy integracyjne (pa-
intball, quady, gry zespołowe), wycieczki fakultatywne orga-
nizowane przez ośrodek.
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Położenie: 20 m od plaży.
Wyposażenie: bardzo komfortowy hotel oferuje zakwa-
terowanie na najwyższym poziomie. Basen sauna, jacuzzi, 
stylowa restauracja z ogrodem, pub, zespół gabinetów SPA 
i rehabiltacyjnych, rowery, kijki do Nordic Walking, strzeżo-
ny parking. Dla dzieci plac zabaw, zajęcia animacyjne, kino 
letnie. Latem codzinnie Show w Karczmie Śpiewających Ku-
charzy i Kelnerów
Zakwaterowanie: wygodne pokoje 2 osobowe lub 2, 3-po-
kojowe apartamenty z aneksem kuchennym (płyta grzew-
cza, lodówka, czajnik) dla 2-7 osób. Część pokoi posiada 
widok na morze. Wyposażone w  łazienkę, TV-Sat, telefon, 
ręczniki i parawan. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, korzystanie z ba-
senu, sauny, jacuzzi, dwa zabiegi odnowy biologicznej dla 
os. dorosłej.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miej-
scu, parking 20 zł/doba, Dopłata do pokoju z widokiem na 
morze: 70 zł/pobyt/os. Dopłata do wyżywienia (za pobyt 7 
dniowy od osoby): obiad 210 zł,  kolacja 175 zł, obiadoko-
lacja 245 zł. 
Uwagi: doba hotelowa od godz. 17.00 do 11.00, dzieci do 
lat 4 w pokoju rodziców pobyt bezpłatny, Hotel przyjmuje 
zwierzęta – 40 zł/doba.

Termin
od soboty do soboty

Pokój 
2 os.

standard

Apartament
2 pokojowy

przy 4 os. 
płacących

Apartament 3 
pokojowy
przy 4 os. 
płacących

Dodatkowa 
osoba

21.06 – 30.08.2014 1 495 zł 1 390 zł 1 635 zł 910 zł
30.08 – 25.10.2014 1 250 zł 1 145 zł 1 355 zł 770 zł

Hotel PLAZA 

DARŁÓWKO – – malownicza miejscowość letniskowa na 
Wybrzeżu Koszalińskim. Piękna, piaszczysta plaża o dużym 
nasłonecznieniu, czyste powietrze, a także godna uwagi za-
bytkowa część miasteczka to główne atrakcje zapewniające 
wspaniały wypoczynek.

Darłówko 

Darłówko 

Położenie: w odległości 120 m od morza.
Wyposażenie: stołówka, biblioteka, fitness club, sala dys-
kotekowa, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej i koszy-
kowej, plac zabaw, sala do tenisa stołowego, bilard, wypoży-
czalnia sprzętu sportowego, ogrodzony parking.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, 
każdy pokój z tarasem, telewizor, TV SAT, radio, czajnik bez-
przewodowy.
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie szwedzki stół, obiado-
kolacje podane do stołu).

Ośrodek Wczasowy 
BARTEK

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, ognisko z piecze-
niem kiełbasek przy orkiestrze, rozgrywki sportowe: piłka 
siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00, dzieci do 
2 lat bez wyżywienia 190 zł/pobyt, ośrodek nie przyjmuje 
zwierząt. 

Dzieci:  
3-6 lat z 1/2 wyżywienia na wspólnym spaniu lub dostawce 
- zniżna 50% stawki osoby dorosłej
7-11 lat z 1/2 wyżywienia na wspólnym spaniu lub dostawce 
- zniżka 30% stawki osoby dorosłej

Termin
od soboty do soboty

Pokój 
2 os.

Pokój 
3 os.

Pokój 
4 os.

28.06 – 05.07.2014 860 zł 800 zł 750 zł
05.07 – 12.07.2014 920 zł 870 zł 810 zł
12.07 – 19.07.2014 920 zł 870 zł 810 zł
19.07 – 26.07.2014 920 zł 870 zł 810 zł
26.07 – 02.08.2014 920 zł 870 zł 810 zł
02.08 – 09.08.2014 860 zł 800 zł 750 zł
09.08 – 16.08.2014 820 zł 780 zł 720 zł
16.08 – 23.08.2014 760 zł 720 zł 680 zł
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Położenie: w zacisznym miejscu, wśród zieleni, ok. 350 m 
od nadmorskiej plaży i 300 m od jeziora Bukowo.
Do dyspozycji: basen z podgrzewaną wodą, basen dla 
dzieci ze zjeżdżalniami i zabawkami wodnymi. Plac zabaw 
dla dzieci, zadaszona bawialnia, klimatyzowana restauracja, 
boiska sportowe, świetlica, stoły do tenisa i bilarda, rowery, 
pralnia i dozorowany parking, bezprzewodowy internet do-
stępny w całym obiekcie.
Zakwaterowanie: parterowe domki kanadyjskie. W każ-
dym domku 4 pokoje z niezależnymi wejściami 2 i 3-oso-
bowe lub 2 – pokojowe studia dla 4 osób. Wyposażone w: 
łazienka Tv-Sat, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, ręczniki, 
talerze, sztućce, przed domkami murowane grille.
Zakwaterowanie możliwe też w komfortowych pokojach  
w budynku: standard i LUX: elegancki wystrój, piękne ho-
telowe meble, duży telewizor, komfortowa łazienka. Pokoje 
Lux mają balkon lub klimatyzację.
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania w formie bufetu, obia-
dokolację z deserem i napojem wydawana na 3 tury 15.30, 
16.30, 17.30), (dzieci od 3-10 lat 1/2 porcji wyżywienia).

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, korzystanie 
z basenu i brodzika z podgrzewaną wodą, parking, wypoży-
czalni rowerów, internet wi-fi, sprzątanie, wymiana pościeli 
i ręczników, prąd, wodę, ochronę. 
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej płatna na miejscu 
(dorosły 21 zł /7 dni, dzieci do 7 lat 7 zł/7 dni)
Dodatkowo płatne: dziecko od 2,5-3 lat 1/ 2 porcji 25 zł 
– obowiązkowo płatne, pranie 5 zł/1 wsad (własne środki 
piorące)
Uwagi: Doba hotelowa zaczyna się od obiadokolacji 
w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem do godz. 10.00  
w dniu wyjazdu. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Dąbki

DĄBKI – to jedno z najczystszych miejsc na polskim 
wybrzeżu. Znajduje się 8 km od Darłowa i 30 km od 
Koszalina. Położone nad morzem i jeziorem posiadają 
znakomity mikroklimat (liczne sanatoria i domy uzdro-
wiskowe). Dąbki są wspaniałą bazą sportów wodnych, 
wędkarstwa, turystyki rowerowej oraz pieszej. W Dąb-
kach znajduje się przystań wodna z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego, aquapark, wesołe miasteczko oraz 
liczne punkty gastronomiczne. Można również skorzy-
stać z położonego nieopodal ośrodka jazdy konnej, a 
także rejsów statkiem spacerowym. 

Ośrodek Wypoczynkowy SŁOŃCE

Turnusy 8 dniowe 
(7 noclegów)

Standard 
Lux Lux Studio

(os. w pokoju)

01.06 – 15.07.2014 1 430 zł 1 500 zł 1 885 zł
15.07 – 15.08.2014 1 590 zł 1 885 zł 2 150 zł
15.08 – 15.09.2014 1 430 zł 1 500 zł 1 885 zł
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JAROSŁAWIEC -  położony na północy Polski między Dar-
łowem a Ustką w samym sercu środkowego wybrzeża, jest 
uroczą wioską rybacką otoczoną pięknymi lasami i dwoma 
dużymi jeziorami.

Jarosławiec 

Cena obejmuje: 7 noclegów w komfortowym pokoju 2 
osobowym (z możliwością dostawki), wyżywienie 3 razy 
dziennie w formie szwedzkiego bufetu. Nieograniczone ko-
rzystanie z kompleksu Wellness: basen kryty z podgrzewaną 
wodą, jacuzzi, sauna sucha, sauna na podczerwień, łaźnia 
parowa, grota solna, aqua aerobik z instruktorem, nordic 
walking z instruktorem, zajęcia dla dzieci z animatorem, 
parking strzeżony. 
Dodatkowo płatne: dzieci od 7-12 lat – 380 zł, dzieci od 
12-15 lat 520 zł , trzecia osoba dorosła 760 zł.
Uwagi: dzieci do 6 lat  GRATIS, opłata klimatyczna płatna na 
miejscu, doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 a koń-
czy o 11.00, pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjaz-
du a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. 

Położenie: w centrum miejscowości  w odległości 100 m od 
piaszczystej plaży. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe, 3 pokoje typu stu-
dio, 3 pokoje typu LUX. Wszystkie pokoje wyposażone są w 
TV, łazienkę z suszarką. Istnieje możliwość dostawienia łóżek 
i łóżeczek dla niemowląt wraz z całym asortymentem.
Do dyspozycji: restauracja, night club, nowoczesne SPA & 
Wellness, kompleks basenowy, sala konferencyjna, ogród 
letni, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, bilard, 
parking strzeżony bezpłatny, parawany i leżaki.
Wyżywienie: 3x dziennie.

Spa & Wellness 
KRÓL PLAZA

Cen za pobyt 
tygodniowy 

1 osoby  w sezonie
Domek standard Pokoje standard w Słonecznym Pała-

cu bez balkonu i klimatyzacji

Domek 2 pokojowy typu studio 
z klimatyzacją, tarasem i aneksem, 
pokoje lux z sejfem, klimatyzacją 

lub balkonem w Słonecznym Pałacu

Turnusy
w dowolnie 

wybranych terminach 
od soboty do soboty

Osoba dorosła 
i dziecko pow. 

10 lat

Dziecko 
od 3 do 10 lat

Osoba dorosła 
i dziecko pow. 

10 lat

Dziecko 
od 3 do 10 lat

Osoba dorosła 
i dziecko pow. 

10 lat

Dziecko 
od 3 do 10 lat

01.04 – 07.06.2014 690 zł 505 zł 760 zł 575 zł 830 zł 645 zł
07.06 – 28.06.2014 830 zł 645 zł 900 zł 715 zł 970 zł 785 zł
28.06 – 20.08.2014 1 040 zł 855 zł 1 110 zł 925 zł 1 180 zł 995 zł
20.08 – 01.09.2014 830 zł 645 zł 900 zł 715 zł 970 zł 785 zł
01.09 – 31.10.2014 690 zł 505 zł 760 zł 575 zł 830 zł 645 zł

Wellness
SPA

&



8

ŁEBA – jedna z najbardziej znanych i najchętniej odwiedza-
nych nadmorskich miejscowości wypoczynkowych. Położo-
na na środkowym wybrzeżu, w sąsiedztwie Słowińskiego 
Parku Narodowego, posiada doskonale zorganizowaną 
bazę turystyczną.

Położenie: 200 m od morza w zacisznym miejscu wśród so-
snowego lasu, dojście do plaży wyłożone kostką.
Wyposażenie: stołówka, kawiarnia, sala bankietowa, sala 
konferencyjna, internet, sala gier, kort tenisowy, boisko do 
siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci, siłownia re-
kreacyjna, wypożyczalnia sprzętu sportowego, parking.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 os., studia 4 os. Pokoje po-
siadają własny węzeł sanitarny (WC, natrysk, umywalka, 
elektryczne suszarki na ręczniki), TV-sat, czajniki bezprzewo-

Ośrodek Wczasowy  
CHEMAR 2

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 
parking, internet, korzystanie z sali zabaw dla dzieci i boisk 
sportowych na terenie ośrodka.
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej (płatna na miej-
scu).
Dodatkowo płatne: wypożyczenie lodówki 8 zł/doba, bi-
lard 10 zł/godz.
Uwagi: pobyt rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjaz-
du, do 11.00 w dniu wyjazdu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - 
bezpłatnie, dostawka: dziecko do 3-10 lat płaci 470 zł, osoba 
powyżej 10 lat 680 zł.

dowe, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkony  
z ekspozycją na stronę południową (z pawilonu S na stronę 
zachodnią). Rozkład łóżek: pokoje 2-os. (pawilon A, B, C, S) 
znajduje się rozkładana wersalka oraz tapczan, w pawilonie 
D - dwa tapczany. Pokoje 3-os.: (pawilon B, C, S) wersalka  
+ 2 tapczany; pokoje 4-os. typu studio (pawilon D,C) to dwa 
przechodnie pokoje (w każdym znajdują się 2 tapczany).
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadanie (w formie bufetu), 
obiad (serwowany do stolika).
Atrakcje: raz w tygodniu ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i muzyką, a dla dzieci dyskoteka i seans bajkowy.

Turnusy w dowolnie 
wybranych terminach 
od soboty do soboty

Osoba w pokoju 
2 os. PAWILON

Osoba w pokoju 
3 os. PAWILON

Osoba
 w pokoju 4 os. 
typu STUDIOA, S C, D B, C S

28.06 - 30.08.2014 1060 zł 1120 zł 1026 zł 937 zł 1020 zł

Położenie: 300 m od morza, spokojna okolica, w obrę-
bie centrum Łeby,  obiekt stworzony z myślą o rodzinach  
z dziećmi. Składa się z kilku budynków hotelowych.
Wyposażenie: duży plac zabaw z mnóstwem zabawek, 
kryty basen z przeciwprądem i wodnym placem zabaw, łaź-
nią parową i jacuzzi, restauracja, parking, internet w całym 
obiekcie.
Dla dzieci: kilka razy w tygodniu organizowane są profe-
sjonalne zajęcia animacyjne - wodny raj ze zjeżdżalniami 
(woda 30 st., na miejscu koła, ręczniki, piłki), ogromny plac 
zabaw i atrakcyjne zajęcia animacyjne. W restauracji krzeseł-
ka do karmienia, naczynia dla dzieci i kącik zabaw. Do poko-
ju można zamówić bezpłatnie łóżeczko dla małego dziecka 
(konieczna wcześniejsza rezerwacja). 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe oraz 2  i 3 -pokojo-
we studia (do 6 osób). Istnieje możliwość dokwaterowania 
dodatkowej osoby na wspólnym spaniu. Pokoje z łazienka-
mi, TV-Sat, lodówka, czajnik, ręczniki, naczynia, sprzęt pla-
żowy (leżaki, parawan), taras (w większości pokoi), można 
bezpłatnie wypożyczyć mikrofalówkę. 
Wyżywienie: śniadania w formie szwedzkiego stołu. 

Kompleks Wypoczynkowy 
ARENA SŁOŃCA 

Turnusy w dowolnie 
wybranych terminach 
od soboty do soboty

Pokój 
2 os. 

Pokój 
3 os. 

Apar-
tament 

rodzinny

Dostawki

Dzieci
 4-8 lat

Dzieci
 9-12 

lat

Dzieci
 13-16 

lat

14.06 – 28.06.2014 1 247 zł 1 122 zł 1 058 zł 645 zł 715 zł 715 zł
28.06 – 23.08.2014 1 478 zł 1 309 zł 1 242 zł 715 zł 785 zł 820 zł
23.08 – 31.08.2014 1 247 zł 1 122 zł 1 058 zł 645 zł 715 zł 715 zł

Pawilon Letniskowy

Turnusy w dowolnie 
wybranych terminach 
od soboty do soboty 

Pokój 
2 os. 

Pokój 
Superior 

2 os.

Studio 
2 pok. 

Apartament 
rodzinny

(przy 4 os.)

Studio
LUX

Apartament 
LUX 

przy 4 os.

Studio 
3 pok. 

dla 6 os.

Dostawki

Dzieci
 4-8 lat

Dzieci
 9-12 lat

Dzieci
 13-16 lat

14.06 - 28.06.2014 1 247 zł 1 390 zł 1 058 zł 1 163 zł 960 zł 645 zł 715 zł 715 zł
28.06 - 23.08.2014 1 478 zł 1 583 zł 1 242 zł 1 329 zł 1 122 zł 715 zł 785 zł 820 zł
23.08 - 31.08.2014 1 247 zł 1 390 zł 1 058 zł 1 163 zł 960 zł 645 zł 715 zł 715 zł

Budynek Hotelowy 

Łeba

Łeba

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29 tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl
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Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, ko-
rzystanie z kompleksu basenowego, animacje i 
atrakcje dla dzieci,  dozorowany parking.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, 
obiadokolacja w formie szwedzkiego stołu za 
7 dniowy pobyt: osoba dorosła - 273 zł, dzieci 
13-16 lat - 203 zł, dzieci 9-12 lat - 175 zł, dzieci 
4-8 lat - 133 zł, dzieci do 3 lat - bezpłatnie.

Uwagi: dziecko do lat 3 pobyt bezpłatny na dostawce tzn.: w pokoju 
dwuosobowym jako trzecia lub kolejna osoba, w pokoju trzyosobowym 
jako czwarta lub kolejna osoba. W jednym pokoju tylko jedno dziecko do 
lat 3 może przebywać bezpłatnie. Pobyt zaczyna się o godz. 15.00 w dniu 
przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Ośrodek przyjmuje 
zwierzęta tylko do pokoi w pawilonach letniskowych – 25 zł/dobę za małe 
zwierzęta domowe.
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Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie 
(śniadania i obiady – serwowane do stolika).
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej, płatna na miejscu.
Uwagi: doba hotelowa od 15.00 w dniu przyjazdu do 10.00 
w dniu wyjazdu. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: doba hotelowa od 14.00 do 10.00, pierwsze świad-
czenie kolacja, ostatnie śniadanie. Dzieci do 2 lat bez świad-
czeń gratis. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

WŁADYSŁAWOWO – atrakcyjne położenie, czyste 
powietrze, piękna plaża – dzięki tym atutom jest to 
jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości wy-
poczynkowych na Pomorzu.

Turnusy
7 dniowe Osoba dorosła

Dziecko do 8 lat
z ½ wyżywienia, 
wspólne spanie

01.06 – 30.06.2014 1 005 zł 755 zł
01.07 – 31.08.2014 1 285 zł 1 035 zł

Termin 
od soboty do soboty Osoba dorosła Dziecko do 11 lat

28.06 – 30.08.2013 860 zł 590 zł

Położenie: 250 m od morza, vis a vis Ośrodka Sportu z ba-
senem ze zjeżdżalniami, sauny, korty tenisowe, SPA, rehabi-
litacja oraz Parku Linowego “Tarzan Park”.
Wyposażenie: stołówka, komputer z dostępem do interne-
tu, sala z kominkiem, piłkarzyki, ogród wypoczynkowy, plac 
zabaw dla dzieci, miejsce i sprzęt do grillowania, żelazko i 
deska do prasowania, teren ogrodzony.  
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe (możliwość 
dostawek) z łazienkami, wyposażone w TV, czajnik bezprze-
wodowy, krzesła, stół, szafa, półki, stoliki nocne, lampki noc-
ne, parawan, koc, łącze internetowe – bezprzewodowe. Brak 
ręczników. Część pokoi bez balkonów, część z widokiem na 
morze.
Wyżywienie: 2 x dziennie.

Położenie: w willowej dzielnicy Władysławowa, 600 m 
od plaży.
Wyposażenie: ogródek z placem zabaw dla dzieci, grill, 
stołówka, barek, stół bilardowy, tenis stołowy, piłkarzyki, 
wypożyczalnia rowerów, parking. W sezonie organizowane 
są wieczorki przy grillu, wspólne śpiewania, zabawy i kon-
kursy.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, TV 
i balkonem.
Wyżywienie: 2 x dziennie.

Ośrodek Wczasowy CARO II

Dom Wypoczynkowy ELSTA VITA

Władysławowo

Władysławowo
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JASTRZĘBIA GÓRA - nadmorska miejscowość wypoczyn-
kowa pięknie położona na wysokim, klifowym urwisku, 
otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Walory 
przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo innych atrakcji 
gwarantują udany wypoczynek. Bliska odległość od Trój-
miasta oraz Mierzei Helskiej czy Łeby pozwala na realizację 
wielu wycieczek.

Jastrzębia Góra

Położenie: zaledwie 200m od plaży, 100 m od spacerowej 
promenady, w obrębie centrum miejscowości
Wyposażenie: jadalnia, nowoczesny kryty basen z hydro-
masażem, jacuzzi i sala fitness, sauna fińska i łaźnia parowa. 
Zadaszona wiata na ognisko i grilla, boisko sportowe, wy-
pożyczalnia rowerów, kawiarnia, stoły do bilarda i tenisa, 
parking, bezprzewodowy internet przy recepcji, można wy-
pożyczyć sprzęt plażowy, sportowy. Raz w tygodniu organi-
zowana jest biesiada z grajkiem. 
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 2 osobowe oraz 
4 osobowe studia 2 pokojowe, wyposażone w łazienkę TV-
SAT, lodówka i ręczniki
Wyżywienie: 2 i 3x dziennie – śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. 

Dom Wczasowy ZEW MORZA 

Cena obejmuje: 7 noclegów, opłatę klimatyczną,  leżaki pa-
rawany i sprzęt sportowy pobierany z recepcji, raz w tygo-
dniu biesiada kaszubska przy grillu, parking, basen, jacuzzi.
Uwagi: dzieci do 3 lat -  70%, dzieci od 3 do 8 lat - 50 %, 
w przypadku  jednej osoby w pokoju 50% dopłaty. Każdy 
turnus rozpoczyna się  od godz. 15.00 a kończy o 10.00. 
Opłata za zwierzęta domowe – 10zł/doba. 

Turnusy w dowolnie 
wybranych 
terminach

 od soboty do soboty 

Budynek  A

Budynek  B, C, 
A III piętro

podwyższony 
standard

2 posiłki 
dziennie

3 posiłki 
dziennie

2 posiłki 
dziennie

3 posiłki 
dziennie

21.06 – 12.07.2014 1 005 zł 1 145 zł 1 145 zł 1 285 zł
12.07 – 16.08.2014 1 040 zł 1 180 zł 1 180 zł 1 320 zł
16.08 – 30.08.2014 1 005 zł 1 145 zł 1 145 zł 1 285 zł

Termin
od soboty do soboty Osoba dorosła

28.06 – 05.07.2014 949 zł

05.07 – 12.07.2014 949 zł

12.07 – 19.07.2014 949 zł

19.07 – 26.07.2014 949 zł

26.07 – 02.08.2014 949 zł

02.08 – 09.08.2014 949 zł

09.08 – 16.08.2014 949 zł

16.08 – 23.08.2014 949 zł

23.08 – 30.08.2014 949 zł

JASTARNIA - to duża, bardzo malownicza miejscowość nad-
morska położona na Półwyspie Helskim. Jedno z najpopu-
larniejszych kąpielisk polskiego morza zlokalizowane około 
13 km od Helu. Swoim gościom Jastarnia oferuje szeroką, 
piaszczystą plażą z wydmami porośniętymi sosnowym la-
sem.

Jastarnia   

Położenie: komfortowy pensjonat usytuowany około 150 
m od plaży na ogrodzonym terenie.
Wyposażenie: miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzie-
ci z huśtawkami i piaskownicą oraz niestrzeżony parking.
Zakwaterowanie: 2 osobowe pokoje z możliwością do-
stawki z pełnym węzłem sanitarnym. We wszystkich poko-
jach znajduje się radio, TV SAT, leżaki.
Wyżywienie: 2x dziennie.

Dom Wczasowy DORJA

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: dzieci do lat 3 –gratis (bez świadczeń), dzieci 3–10 
lat (przy 2 os. dorosłych) zniżka 100 zł/turnus, zwierzęta do-
mowe – 5,00 zł/doba, parking bezpłatny.
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Cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań (szewdzki stół), 
7 obiadokolacji, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 1 wie-
czorek taneczny, 1 wycieczka rowerow, 1 nordic walking  
z instruktorem.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Cena obejmuje: transport autokarem: Kraków – Międzyz-
droje – Kraków, 7 noclegów w pokoju 2 lub 3-osobowym z 
łazienką, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kola-
cja), kolację grillową, wieczorek taneczny, opiekę medyczną, 
korzystanie z infrastruktury obiektu, możliwość bezpłat-
nego wypożyczenia sprzętu plażowego (koce i parawany), 
ubezpieczenie NNW, opłatę klimatyczną.

USTKA – najpopularniejsze kąpielisko środkowe-
go wybrzeża Bałtyku. Szerokie, piaszczyste plaże 
z bogatą infrastrukturą oraz położenie pomiędzy 
morzem a pasmem lasów to doskonałe warunki do 
wypoczynku. W okresie wakacji w mieście organizo-
wanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych.

MIĘDZYZDROJE – to znany nadmorski kurort, położony 
na wyspie Wolin. Oryginalny, klifowy krajobraz, wspaniałe 
zachody słońca, piaszczysta plaża, morskie powietrze to 
atuty miejscowości. Do największych atrakcji okolicy nale-
żą: molo, promenada nadmorska, planetarium, unikatowe 
jezioro Turkusowe w Wapnicy oraz Woliński Park Narodowy. 

Termin Osoba dorosła Dziecko do 12 lat

06.07 – 14.07.2014 1 280 zł 1 080 zł

Położenie: w spokojnym miejscu na obszarze 2 ha, 10 min 
od plaży (ok. 500 m)
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami. Poko-
je wyposażone są w: 2 tapczany lub wersalkę + tapczan, 
lodówkę, lampkę nocną, radio, telewizor, czajnik, suszarkę 
ubraniową, leżak plażowy + parawan, koc plażowy, telefon, 
balkony typu loggia.
Wyżywienie: 2x dziennie.
Do dyspozycji: stołówka, sale konferencyjne, grill, teren 
pod ognisko, stylizowana kawiarnia, boisko do siatkówki, 
kosz do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia 
rowerów, siłownia, bilard, sauna, Internet (Wi-Fi), bezpłatny 
monitorowany parking. 

Położenie: w zachodniej części Międzyzdrojów nad samym 
morzem, przy zejściu na plażę. Na ponad dwu hektarowym 
terenie powstał kompleks nowoczesnych budynków w stylu 
skandynawskim. Ośrodek jest monitorowany i ogrodzony.
Wyposażenie: miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzie-
ci z huśtawkami i piaskownicą oraz niestrzeżony parking.
Zakwaterowanie:  pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym w pięciu pawilonach dwukondygnacyj-
nych. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory, lo-
dówki i czajniki bezprzewodowe. 
Wyżywienie: 3x dziennie.
Transport: autokarem na trasie Kraków – Międzyzdroje – 
Kraków

Ośrodek Konferencyjno
-Wypoczynkowy POSEJDON

Dom Wypoczynkowy STILO

Ustka

Międzyzdroje

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

Turnusy
od poniedziałku do poniedziałku Osoba dorosła

01.07 – 31.08.2014 1194 zł 
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Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

09.05 – 22.05.2014 1 530 zł 1 330 zł

23.05 – 05.06.2014 1 630 zł 1 430 zł

06.06 – 19.06.2014 1 630 zł 1 430 zł

20.06 – 03.07.2014 1 710 zł 1 510 zł

04.07 – 17.07.2014 1 810 zł 1 610 zł

18.07 – 31.07.2014 1 810 zł 1 610 zł

01.08 – 14.08.2014 1 810 zł 1 610 zł

15.08 – 28.08.2014 1 630 zł 1 430 zł

29.08 – 11.09.2014 1 630 zł 1 430 zł

12.09 – 25.09.2014 1 630 zł 1 330 zł

Położenie: w zacisznej części miasta, ok. 1 km od plaży. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: jadalnia, miejsce do grillowania i wieczor-
nego wypoczynku, plac zabaw dla dzieci, parking. 
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: okłady 
borowinowe, masaż suchy, krioterapia, drenaż limfatycz-
ny, interdyn, ultradźwięki, pole magnetyczne, jonoforeza, 
masaż podwodny, laser, sollux, kąpiel perełkowa, kąpiel 
borowinowa. Uczestnicy przyjmowani są 
z każdą dysfunkcją choroby z wyjąt-
kiem wózków. 

Ośrodek Wypoczynkowy OLIWIA

Kołobrzeg

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami i TV, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje), opieka medyczna, lekarz, pielęgniarka,  
2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza, 2 
wieczorki taneczne przy kawie i ciastku, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, korzystanie z urządzeń sportowych i sprzę-
tu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.   
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Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny 
PIRAMIDA Termin Uczestnik Opiekun

bez zabiegów

16.05 – 29.05.2014 1 150 zł 1 100 zł

30.05 – 13.06.2014 1 215 zł 1 165 zł

09.09 – 22.09.2014 1 150 zł 1 100 zł

Położenie: na 1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200m od 
morza. Budynek 3-piętrowy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-os. z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: w części socjalnej budynku jadalnia, kawiar-
nia, sala dyskotekowa, sale do gier, gabinety rehabilitacyjne. 
Na terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty z podgrzewa-
ną wodą, boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa 
ziemnego, piłki nożnej, oraz stoły do tenisa stołowego.
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: Ośro-
dek dysponuje 28 różnymi zabiegami (m.in. masaż klasycz-
ny, masaż podwodny, wirówki wodne, inhalacja solankowa, 
borowina, lampa SOLLUX, tlenoterapia, laser, ultradźwięki, 
krioterapia, magnetronik, diadynamik).

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami i TV, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje), opieka medyczna, lekarz, pielęgniarka,  
2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza,  
2 wieczorki taneczne przy muzyce na żywo i kawie, dysko-
teki, ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką, korzystanie  
z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Mrzeżyno
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Ośrodek 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
SŁONECZNY DOM

Termin SŁOWINIEC MARATON

29.07 – 11.08.2014 1 552 zł 1 687 zł

11.08 – 24.08.2014 1 413 zł 1 598 zł

24.08 – 06.09.2014 1 315 zł 1 413 zł

06.09 – 19.09.2014 1 247 zł 1 350 zł

Położenie: 200 m od morza
Zakwaterowanie: Ośrodek dysponuje miejscami w bu-
dynkach SŁOWINIEC oraz MARATON (o podwyższonym 
standardzie) w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienką, wypo-
sażonych w czajniki i TV. 
Do dyspozycji: stołówka (z podjazdem dla wózków), plac 
zabaw dla dzieci, świetlica, piłkarzyki, wypożyczalnia rowe-
rów.
Baza rehabilitacyjna: basen kryty do ćwiczeń indywidual-
nych i grupowych, gabinet fizykoterapii (diadynamic, pulsa-
tronic, magnetronic, aparat do krioterapii), gabinet inhalacji 
(stanowiska wyposażone w inhalatory), gabinet masażu 
(łóżko do masażu klasycznego), lampa solux, bioptron, laser, 
gabinet hydroterapii – kąpiele perełkowe, sala kinezy terapii 
(gimnastyka, ćwiczenia siłowe).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy SŁOWINIEC

Poddąbie

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. z ła-
zienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje 
– stół szwedzki, obiady – serwowane do stolika), całodobo-
wa opieka medyczna, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg 
wskazań lekarza, 2 wieczorki taneczne przy muzyce na żywo 
z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką, 
korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

13Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29 tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl
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Położenie: w cichej i spokojnej okolicy z pięknym wido-
kiem na wody Zalewu Kamieńskiego, 15 min. spacerkiem 
do plaży i 300 m od przystani wodnej nad Zalewem Kamień-
skim z wypożyczalnią rowerów wodnych i łodzi. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w TV, lodówki i radio. 
Do dyspozycji: restauracja, gabinety rehabilitacyjne, sau-
na, solarium, ogródek zewnętrzny ze stolikami.

Dziwnówek

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami i TV; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady, kolacje); opieka medyczna, lekarz, pielęgniar-
ka; 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza;  
2 wieczorki taneczne przy kawie i ciastku; grill z pieczeniem 
kiełbasek, korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego.

Termin Cena
31.05 – 13.06.2014 1 288 zł

14.06 – 27.06.2014 1 341 zł

28.06 – 11.07.2014 1 393 zł

12.07 – 25.07.2014 1 403 zł

26.07 – 08.08.2014 1 446 zł

09.08 – 22.08.2014 1 436 zł

23.08 – 05.09.2014 1 380 zł



Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29 tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl14

Położenie: w dzielnicy sanatoryjno – wczasowej w strefie 
uzdrowiskowej, 100 m od morza, otoczony kompleksem le-
śnym, w niewielkiej odległości od jeziora Sarbsko i Łebsko. 
Płaski teren wraz z utwardzonymi alejkami oraz nieuciążli-
wą architekturą pozwalają wypoczywać osobom niepełno-
sprawnym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z oddzielnym wej-
ściem i tarasem. Każdy pokój posiada własną łazienkę, RTV, 
wyposażenie plażowe (leżak, parawan) oraz lodówkę. 
Do dyspozycji: stołówka, sala terapii zajęciowej, plac za-
baw, dozorowany bezpłatny parking samochodowy, sala 
rehabilitacyjna, inhalatorium, gabinety zabiegowe, boiska 
do piłki siatkowej.
Baza zabiegowa: MASAŻE (klasyczny, całościowy i częścio-
wy, wibracyjny, wodny suchy – HYDRO-JET),  FIZYKOTERA-
PIA (ultradźwięki, diadynamik, pole elektromagnetyczne 
niskiej częstotliwości BEMER, lampa SOLLUX, światłoterapia  

Położenie: ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standar-
dzie, ok. 200 m od morza. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica z TV-SAT, sale do zajęć, 
sala dyskotekowa (ze światłami), siłowania, kawiarenka, 
sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz 
wypożyczalnia rowerów. Są również boiska do koszykówki, 
siatkówki, mini piłki nożnej, plac zabaw
Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3-osobowych z łazienka-
mi oraz balkonami.
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: dys-
funkcje narządów ruchu włączenie z osobami poruszający-
mi się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek Wypoczynkowy FREGATA

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2-os. z ła-
zienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 
kolacje), opieka medyczna, zabiegi 2x dziennie wg wskazań 
lekarza, 2x wieczorki przy muzyce, rejs statkiem.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna

Cena obejmuje: noclegi w pokojach z łazienkami, 3 posiłki 
dziennie (śniadania, obiady, kolacje), 2 wieczorki przy kawie, 
herbacie i ciastku, ognisko, opieka medyczna, 2 zabiegi re-
habilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza, korzystanie ze 
wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Łeba

Łeba

Termin Cena
16.06 – 29.06.2014 1 415 zł

30.08 – 12.09.2014 1 400 zł

Termin Cena
16.07 – 29.07.2014 1 680 zł

31.07 – 13.08.2014 1 680 zł
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i koloroterapia, Laser, krioterapia), INHALATORIUM (inhala-
cje ultradźwiękowe, inhalacje Indywidualne, inhalacje so-
lankowe z lekami i olejkami, inhalacjeinhalacje indywidual-
ne pneumatyczne), KINEZYTERAPIA (gimnastyka lecznicza, 
rehabilitacyjna i rekreacyjna).
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Hotel ORLE

Położenie: w sosnowym lesie na ogrodzonym terenie, 
150 m od piaszczystej plaży.
Zakwaterowanie: w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienka-
mi, wyposażonych w telefony, radio i TV. Apartamenty przy-
stosowane do wózków.
Do dyspozycji: jadalnia, baza zabiegowa, kawiarnia, klub 
nocny z dyskotekami, boiska sportowe, sauna fińska, jackuz-
zi, solarium.
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: uczest-
nicy przyjmowani są z dysfunkcją narządu ruchu w tym na 
wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z in-
nymi schorzeniami, z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Sobieszewo

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami i TV, a dla osób poruszających się na wózkach 
w apartamentach 3, 4-os, wyżywienie 3 posiłki dziennie 
(śniadania, obiady, kolacje), opieka medyczna, lekarz w dniu 
przyjazdu uczestników i dzień przed wyjazdem, pozostały 
kontakt z przychodnią, pielęgniarka – obsługa całodobowa, 
2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza (ma-
saż suchy, hydromasaż, inhalacje), 1 wieczorek przy ciastku  
i kawie, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

03.08 – 16.08.2014 1 730 zł 1 680 zł

16.08 – 29.08.2014 1 730 zł 1 680 zł

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 041 344 53 29 tel./fax 041 343 31 51 www.primatour.pl
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Cena obejmuje: noclegi, 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje – serwowane); opieka medyczna; 2 zabiegi 
rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza; program re-
kreacyjno-wypoczynkowy; korzystanie ze wszystkich urzą-
dzeń i sprzętu sportowego,
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
16.05 – 29.05.2014 1 150 zł

30.05 – 12.06.2014 1 215 zł

13.06 – 27.06.2014 1 371 zł

28.06 – 11.07.2014 1 375 zł

16.08 – 29.08.2014 1 345 zł

30.08 – 12.09.2014 1 215 zł

13.09 – 27.09.2014 1 150 zł

Krynica Morska

Położenie: na zboczu skarpy od strony Zalewu Wiślanego, 
w odległości500 m od plaży. Teren ogrodzony.
Zakwaterowanie: 100 miejsc w pokojach typu studio 
(2+2). Wszystkie pokoje z łazienkami, TV.
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, sala gimnastyczna, pa-
tio z grillem, duża sala taneczna, stoły do bilarda i ping-pon-
ga, plac zabaw i boisko. 
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: dys-
funkcje narządów ruchu z wyłączeniem osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich; schorzenia neurologiczne; 
schorzenia reumatyczne; schorzenia laryngologiczne; scho-
rzenia układu krążenia; schorzenia układu oddechowego;  
cukrzycę; zaburzenia rozwoju psychoruchowego.
Ośrodek oferuje: Lampa Bio-V, lampa sollux, diadynamic, 
jontoforeza, kąpiel perełkowa, masaż klasyczny, masaż wi-

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
POSEJDON

bracyjny, bicze szkockie, inhalacje indywidualne, galwani-
zacja, magnetroic, kinezyterapia, ultradźwięki, gimnastyka 
indywidualna, grupowa, laser, sauna. 
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Termin Cena
05.04 – 18.04.2014 1 400 zł

19.04 – 02.05.2014
ze Świętami Wielkanocnymi 1 470 zł

03.05 – 16.05.2014 1 450 zł

17.05 – 30.05.2014 1 470 zł

31.05 – 13.06.2014 1 470 zł

14.06 – 27.06.2014 1 470 zł

28.06 – 11.07.2014 1 470 zł

12.07 – 25.07.2014 1 470 zł

26.07 – 08.08.2014 1 470 zł

09.08 – 22.08.2014 1 470 zł

23.08 – 05.09.2014 1 470 zł

06.09 – 19.09.2014 1 470 zł

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA

Położenie: w cichej, spokojnej okolicy, ok. 1 km od centrum 
i ok. 300 m od morza. Dostęp do plaży dwiema drogami –  
z wysokiego klifu z pięknym widokiem bezkresnego morza 
oraz łagodnym zejściem poprzez las wydmowy.
Wyposażenie: klimatyzowana stołówka połączoną z bu-
dynkiem hotelowym, kawiarenka, recepcja, wielofunkcyjne 
boiska, plac zabaw dla dzieci, ogrodowy grill, sala do gier  
i siłownia.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką i tele-
wizorem oraz pokoje typu studia – połączone przedpoko-
jem z oddzielnym wyjściem i wspólną łazienką. Wszystkie 
pokoje z balkonami.   
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. 
z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje), opieka lekarza i pielęgniarki, 2 zabiegi dziennie 
wg wskazań lekarza, program kulturalno-rozrywkowy.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Jastrzębia Góra

Termin Cena
17.06 – 30.06.2014 1 180 zł

18.08 – 31.08.2014 1 340 zł
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Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym oraz w formie studio. Większość pokoi posiada 
balkony. Pokoje wyposażone w: tapczany jednoosobowe, 
szafy, szafki nocne, stoliczki, krzesła, półki przyścienne, 
lampki nocne, radia, TV. Na piętrach znajdują sie czajniki 
elektryczne.
Do dyspozycji: stołówka (pełniącą także funkcje kawiarni, 
sali tanecznej i sali do zajęć rekreacyjnych), gabinety: lekar-
ski, pielęgniarski, zabiegowe, parking, bezprzewodowy In-
ternet, biblioteka z czytelnią, plac zabaw dla dzieci, plac pod 
grilla i imprezy na zewnątrz, fontanna i ławeczki w ogrodzie, 
lodówka, rowerki treningowe stacjonarne, wypożyczalnia 
rowerów i kijków do Nordic Walking, sklepik z produktami 
kosmetycznymi i leczniczymi. 

Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy  KRYSTYNA

Solec Zdrój

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. z 
łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje); opieka lekarza i pielęgniarki; 20 zabiegów wg 
wskazań lekarza; program kulturalno-rozrywkowy; 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
20.09 – 03.10.2014 1 470 zł

04.10 – 17.10.2014 1 440 zł

18.10 – 31.10.2014 1 440 zł

01.11 – 14.11.2014 1 400 zł

15.11 – 28.11.2014 1 360 zł

29.11 – 12.12.2014 1 360 zł

13.12 – 26.12.2014
ze Świętami Bożego Narodzenia 1 420 zł

27.12.2014 – 09.01.2015
z Balem Sylwestrowym 1 470 zł
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Sanatorium KRUS

Zakwaterowanie: 6-kondygnacyjny obiekt posiadający 
180 łóżek w 2- i 4-osobowych pokojach oraz apartamencie, 
przyjmujący pacjentów przez cały rok, organizujący turnusy 
rehabilitacyjne i wczasy lecznicze, 
Do dyspozycji: jadalnia, stoły do bilarda i tenisa, nowo-
czesna kawiarnia, altana z grilem, sale gimnastyki indywi-
dualnej i zbiorowej, basen, który w godzinach przedpołu-
dniowych pełni funkcję rehabilitacyjnego, a po południu 
rekreacyjnego.
Zakres rehabilitacji prowadzony przez ośrodek: Spe-
cjalizuje się w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, a więc 
schorzeń z zakresu ortopedii, reumatologii, neurologii oraz 
w leczeniu schorzeń układu oddechowego. 

Iwonicz Zdrój

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 4-os. 
z łazienkami i TV, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady, kolacje), opieka medyczna, lekarz, pielęgniar-
ka, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza,  
2 wieczorki taneczne przy kawie i ciastku, grill z pieczeniem 
kiełbasek, korzystanie z basenu krytego, urządzeń i sprzętu 
sportowego.
Uwaga: Uczestnicy przyjmowani są z każdą dysfunkcją cho-
roby łącznie z wózkami. 

Cena obejmuje: noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych z 
łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie (turnus rozpoczy-
na się obiadem,  a kończy śniadaniem), 2 zabiegi dziennie 
wg wskazań lekarza, 1 wieczorek taneczny przy muzyce na 
żywo przy kawie i ciastku, codzienne bezpłatne dancingi w 
restauracji przy ośrodku.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
30.08 – 13.09.2014 1 410 zł

14.09 – 28.09.2014 1 410 zł

29.09 – 13.10.2014 1 370 zł

Polanica Zdrój

Położenie: w samym centrum Parku Uzdrowiskowego, 200 
m od Pijalni Wód Mineralnych. Obiekt bez barier architekto-
nicznych – 3-piętrowy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym (także dla osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich) wyposażone w TV, lodówkę, telefon, in-
ternet bezprzewodowy, czajnik. 
Do dyspozycji: sauna, sala do spotkań i konferencji, bilard, 
restauracja z barkiem z możliwością organizowania wieczor-
ków tanecznych, biblioteka z prasą.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje).
Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń: 
narządu ruchu, układu krążenia, układu pokarmowego, 
cukrzycy, przewlekłego zapalenia trzustki, przewlekłych 
chorób wątroby, osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
kobiet po mastektomii, układu oddechowego.

Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy JANTAR

Termin Cena
22.06 – 05.07.2014 1 415 zł

29.08 – 11.09.2014 1 415 zł
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Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z ła-
zienkami, TV, lodówką oraz czajnikem. 
Do dyspozycji: basen z kaskadami o wy-
miarach 23x14, sauna, sala gimnastyczna, 
siłownia, sala do gier komputerowych i 
planszowych, stoły do gry w tenisa stołowe-
go, sala kinowo-koncertowa.

Zakwaterowanie: : w budynku głównym 
lub willi, odnowione pokoje 2-osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: kawiarnia, Centrum Afrody-
te (masaże na miodzie, pilling, basen z wodą 
mineralną, sauna turecka i fińska, gabinet 
kosmetyczny, barek), bilard, biblioteka, od-
kryty basen, korty tenisowe.

Zakwaterowanie: 4 budynki hotelowe, 
pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sani-
tarnym i balkonem. Kompleks przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji: baseny, sauna, siłownia, 
bilard, kawiarnia, gabinet kosmetyczny, 
wypożyczalnia rowerów, mini przedszkole 
z opiekunką, biblioteka z dostępem do In-
ternetu, sala kinowo-koncertowa oraz cen-
trum rozrywki gdzie odbywają się wieczorki 
taneczne i koncerty. 

Zakwaterowanie: w budynku głównym 
oraz budynkach satelickich, pokoje 2, 3-oso-
bowe z łazienkami, TV i czajnikami. 
Do dyspozycji: bankomat, kawiarnia, auto-
maty telefoniczne, własna baza zabiegowa

Sanatorium 
BIAŁORUŚ 

Sanatorium 
DRAUGYSTE 

Sanatorium 
EGLE 

Sanatorium 
DAINAVA 
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Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie 
(śniadania, obiady, kolacje); 5 zabiegów dziennie wg wskazań lekarza; wizyta u lekarza; przy 
grupach 50-osobowych transport autokarem;

Litwa - Druskienniki
DRUSKIENNIKI – to największe i najnowocześniejsze uzdrowisko litewskie. Położone jest w 
środku największego kompleksu leśnego na Litwie w Puszczy Orańsko-Druskiennickiej, na 
prawym brzegu rzeki Niemen, zaledwie 60 km od granic z Polską. W mieście znajduję się 9 
dużych sanatoriów, które oferują pełen zestaw zabiegów leczniczych. Leczone są tu takie 
dolegliwości jak: zaburzenia przewodu pokarmowego, choroby układu krwionośnego, krę-
gosłupa, stawów, systemu nerwowego, serca, tarczycy oraz dermatologiczne

Turnusy Sanatorium 
BIAŁORUŚ 

Sanatorium 
EGLE

Sanatorium 
DRAUGYSTE

Sanatorium 
DAINAVA 

24.05 – 31.05.2014 1 590 zł 1 805 zł 1 805 zł 1 715 zł
14.06 – 21.06.2014 1 590 zł 1 805 zł 1 805 zł 1 715 zł
06.09 – 13.09.2014 1 590 zł 1 805 zł 1 805 zł 1 715 zł
13.09 – 20.09.2014 1 590 zł 1 805 zł 1 805 zł 1 715 zł
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Położenie: 2 budynki hotelowe: 2 i 6-pię-
trowy o wysokim standardzie, znajdujące 
się w starej, zadrzewionej części kurortu, 
tuż przy plaży, niedaleko od centrum mia-
sta. Obok hotelu przepiękna promenada 
spacerowa.
Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, 
windy, przechowalnia bagażu, restauracja 
z tarasem przy basenie, punkt wymiany wa-
lut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen 
dla dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzie-
ci, jakuzi, masaże, łaźnia turecka, gabinet 
lekarski.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z 
łazienkami (suszarka do włosów), klimaty-
zacją, telefonem, TV, balkonem. 
Wyżywienie: 2 x dziennie w restauracji ho-
telowej (śniadanie i obiadokolacja w formie 
szwedzkiego stołu). Napoje do obiadokola-
cji płatne na miejscu. Pobyt od obiadokola-
cji do śniadania. 

SŁONECZNY BRZEG - – to popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną bazą hote-
lową i gastronomiczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od Burgas. 
Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta, piękna plaża (8 km długości i 150 m sze-
rokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, tawerny, restauracje i 
dyskoteki zapewniają udany wypoczynek nawet najbardziej wymagającym gościom. 
Dodatkową atrakcją jest położony w pobliżu Neseber - słynący ze średniowiecznych 
cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery.

Bułgaria - Słoneczny Brzeg

Hotel 
GŁARUS 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach 
przedpołudniowych, złożenie bagaży, czas 
wolny na pierwsze kąpiele morskie i sło-
neczne, zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 
15:00, obiadokolacja i nocleg.
3-10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych proponowa-
nych przez rezydenta.
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na 
pożegnanie z bułgarskim słońcem, w godzi-
nach wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
12 dzień: Przejazd przez Rumunię, Węgry, 
Słowację. Powrót w godz. wieczornych.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Serbię (posiłek 
za dodatkową opłatą ok. 5 EUR).
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii ok. 11.00, za-
kwaterowanie w godz. popołudniowych, 
obiadokolacja, nocleg.
3-8 dzień: Wypoczynek. Możliwość uczest-
nictwa w płatnych wycieczkach fakultatyw-
nych: NESEBER (12 EUR) - historia, spacer, 
zwiedzanie cerkwi: św. Jana Chrzciciela, św. 
Paraskewy, św. Sofii; SOZOPOL (25 EUR) - 
zwiedzanie miasta, przejażdżka łodziami 
po rzece Ropotamo + obiad; BAŁCZIK (31 
EUR) - Klasztor „Aładża”, ogród botaniczny + 
obiad; WARNA (28 EUR) – zwiedzanie: mu-
zeum Warneńczyka, Rzymskie Termy, rezer-
wat „Kamienny Las”; BUŁGARSKI WIECZÓR 
(19 EUR); PARK WODNY (16 EUR); ISTAMBUŁ 
(49 EUR + wiza 15 EUR, w cenie śniadanie 
i obiad) – zwiedzanie: Błękitny meczet, Hi-
podromu, Azjatycka część Istambułu, Bazar 
kryty ”Kapały Czarsi”, Sułtański Pałac (wstęp 
15 EUR).
9/11 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po 
śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. W 
godzinach wieczornych wyjazd do Polski, 
przejazd przez Serbię (posiłek tranzytowy 
za dodatkową opłatą ok. 5 EUR), Węgry, 
Słowację. 
10/12 dzień: Powrót w godzinach wieczor-
nych.

Położenie: ok. 1 km do centrum z niezliczo-
na ilością barów, sklepów, pubów, restaura-
cji serwujących dania kuchni międzynaro-
dowej, do zabytkowego Nessebaru można 
przejść plażą (ok. 4 km) lub przejechać pod-
miejskim autobusem (bilet 1 LV); odległość 
od lotniska w Burgas 40 km. Obiekt położo-
ny jest przy plaży, oddzielony od niej pro-
menadą; plaża należy do najpiękniejszych 
piaszczystych plaż w Bułgarii i posiada sta-
tus Błękitnej Flagi za czystość i ekologię, jest 
dobrze zagospodarowana, serwis plażowy 
– leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok. 9 
EUR/dzień/zestaw).  
Do dyspozycji: oddany do użytku w 2009 
roku, 5-piętrowy kompleks posiada 54 po-
koi, do dyspozycji gości lobby, dwie win-
dy, restauracja, bar, kantor wymiany walut, 
przechowalnia bagażu, parking, sejf w re-
cepcji (płatny ok. 3 EUR/dzień), Wi Fi dostęp-
ne w lobby, basen.
Sport i rozrywka: basen (leżaki przy ba-
senie bezpłatnie), jacuzzi, sporty wodne na 
plaży, jazda konno (w pobliżu) – niedaleko 
hotelu znajdują się dwa Aquaparki – Action 
Aquapark (w odległości ok. 1 km) oraz Aqua 
Paradise w Nessebarze.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki), w każdym pokoju 
łazienka (prysznic lub wanna), klimatyzacja 
centralna, TV SAT, lodówka, balkon z wido-
kiem na morze lub park. 
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu. 
Możliwość dopłaty do drugiego posiłku.

Hotel 
SEA BREEZE 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, przejazd autokarem klasy LUX opiekę rezydenta na 
miejscu, opiekę pilota pod czas przejazdu, ubezpieczenie.
Uwagi: taksa klimatyczna 5 EUR/os./turnus – płatne na miejscu.

Cena obejmuje:transport autokarem klasy LUX, 7 lub 9 noclegów, wyżywienie: śniadania 
+ obiadokolacje, serwis hotelowy: korzystanie  z basenu, leżaków, parasoli, opiekę pilota w 
czasie przejazdu i rezydenta, ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż. 
Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji; taksy klimatycznej: osoba dorosła 1 EUR/
doba, dzieci 2 – 12 lat: 0,5 EUR/doba, dzieci do 2 lat gratis.

Termin Ilość 
noclegów

Dojazd 
własny

Dojazd 
autokaremWyjazd Pobyt Powrót

07.06 08.06 – 15.06.2014 16.06 7 790 zł 1190 zł
14.06 15.06 – 22.06.2014 23.06 7 840 zł 1240 zł
21.06 22.06 – 29.06.2014 30.06 7 940 zł 1340 zł
28.06 29.06 – 08.07.2014 09.07 9 1160 zł 1560 zł
07.07 08.07 – 17.07.2014 18.07 9 1199 zł 1599 zł
16.07 17.07 – 26.07.2014 27.07 9 1199 zł 1599 zł
25.07 26.07 – 04.08.2014 05.08 9 1199 zł 1599 zł
03.08 04.08 – 13.08.2014 14.08 9 1199 zł 1599 zł

12.08 13.08 – 22.08.2014 23.08 9 1199 zł 1599 zł

21.08 22.08 – 31.08.2014 01.09 9 1160 zł 1560 zł
30.08 31.08 – 09.09.2014 10.09 9 1060 zł 1460 zł
08.09 09.09 – 16.09.2014 17.09 7 940 zł 1340 zł

Opłata stała (0-2 lat):                               GRATIS GRATIS
Opłata stała (2-12 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 690 zł
Zniżka dla 3 osoby (>12 lat):                                         100 zł 100 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    900 zł 900 zł
Dopłata do drugiego posiłku: 350 zł 350 zł

Termin Ilość 
dni

Osoba 
dorosła

Osoba dorosła 
na dostawce

Dziecko 2-12 lat 
na dostawceWyjazd Pobyt Powrót

02.07 03.07 – 12.07.2014 13.07 12 1 942 zł 1 506 zł 1 192 zł
11.07 12.07 – 19.07.2014 20.07 10 1 692 zł 1 296 zł 1 110 zł
18.07 19.07 – 28.07.2014 29.07 12 1 942 zł 1 506 zł 1 192 zł
27.07 28.07 – 04.08.2014 05.08 10 1 692 zł 1 296 zł 1 110 zł
03.08 04.08 – 13.08.2014 14.08 12 1 942 zł 1 506 zł 1 192 zł
12.08 13.08 – 20.08.2014 21.08 10 1 692 zł 1 296 zł 1 110 zł
19.08 20.08 – 29.08.2014 30.08 12 1 942 zł 1 506 zł 1 192 zł
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Wyżywienie: All Inclusive – śniadania 
(08:00 – 10:00), obiady (12:00 – 14:00) i kola-
cje (18:00 – 20:00) w formie bufetu, ponadto 
w godzinach: 15:00 – 17:30 kawa, herbata, 
lody, ciasto; 10:00 – 22:00 restauracja głów-
na serwuje  lokalne napoje alkoholowe: 
piwo, wino białe i czerwone, vermouth, gin, 
rum, brandy oraz napoje bezalkoholowe 
z dystrybutorów samoobsługowych: soki, 
napoje gazowane, woda, a także napoje 
ciepłe (kawa, herbata, kakao, mleko); wie-
czór bułgarski z typowymi daniami kuchni 
lokalnej (1x).

Położenie: kameralny otoczony zielenią 
3-piętrowy budynek hotelowy w pobli-
żu plaży, ok. 1,5 km do centrum Złotych 
Piasków, w niedalekiej odległości: sklep 
spożywczy, market, restauracja, bar z fast 
foodem, pizzeria. Plaża publiczna, piaszczy-
sta – najbliższa oddalona 100 m od hotelu 
oraz ok. 350 m od słynnej Kabakum; plaża 
na całej długości zagospodarowana (leżaki, 
parasole, kafejki, sporty wodne, masaże), 
częściowo strzeżona, bezpłatna (opłaty za 
wynajem leżaków i parasoli słonecznych – 
ok. 10-14 lv/dzień/zestaw).
Do dyspozycji: recepcja z możliwością wy-
najęcia sejfu (28 lv/9 dni), klimatyzowana 
restauracja (70 osób), lobby bar, bar przy 
basenie, kącik internetowy (4 lv/ h) oraz WIFI 
(bezpłatnie z własnym komputerem).  
Sport i rozrywka: basen odkryty (pow. 
150m2), bilard (2 lv/gra), tenis stołowy (4 
lv/1 h), plac zabaw dla dzieci, centrum fit-
ness (2 lv/1 h), pokój masażu; wypożyczal-
nia sprzętu wodnego (rowery, banany, sku-
tery, narty wodne).

ZŁOTE PIASKI -  najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. Ską-
pana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze źródła 
mineralne - to walory przyciągające turystów. Na smakoszy czekają liczne tawerny, restaura-
cje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, puby, dyskoteki gwarantują szalone wieczory 
i nocne zabawy.

Bułgaria - Złote Piaski

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, 
ubezpieczenie, przejazd komfortowym au-
tokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 
opiekę rezydenta na miejscu, opiekę  pilota 
podczas przejazdu.
Uwagi: taksa klimatyczna 5 EUR/os./turnus 
- płatne na miejscu.

Hotel 
EXOTICA

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godz. przed-
południowych, złożenie bagaży, czas wolny, 
zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 15:00, 
obiadokolacja i nocleg. 
3-10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych proponowa-
nych przez rezydenta.  
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na 
pożegnanie z bułgarskim słońcem, w godzi-
nach wieczornych wyjazd w kierunku Polski
12 dzień: Przejazd przez Rumunię, Węgry, 
Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.

Położenie: spokojna i zielona dzielnica 
Złotych Piasków – Czajka, ok. 2,5 km od 
centrum miasta z mnóstwem restauracji, 
kawiarni, barów i dyskotek, ok. 300 m do 
niewielkiej plaży w zatoczce oraz ok. 400 m 
od słynnej plaży Kabakum – jednej z ładniej-
szych na wybrzeżu Morza Czarnego; plaża 
na całej długości – zagospodarowana (leża-
ki, parasole, kafejki, sporty wodne, masaże), 
częściowo strzeżona, bezpłatna (opłaty za 
wynajem leżaków i parasoli słonecznych – 
ok. 10-14 lv/dzień/zestaw).
Wyposażenie: odnowiony całkowicie w 
2009 r, 7 piętrowy hotel z dużym i pięknym 
ogrodem, klimatyzowana restauracja, ob-
szerna recepcja, basen z brodzikiem (leżaki 
i parasole bezpłatnie), lobby bar przy ba-
senie z tarasem, bar przy basenie, grill bar, 
kantor wymiany walut, pokój masażu, sejf 
w recepcji (30 lv/turnus), sklepik z pamiąt-
kami, internet bezprzewodowy (dla klien-
tów z własnym komputerem) – bezpłatnie, 
kącik internetowy (dodatkowo płatny 3 lv/ 
h), ogrodzony parking  (bezpłatny dla gości 
hotelowych).
Sport i rozrywka: program All Inclusive 
obejmuje korzystanie z: dużego basenu 
odkrytego, tenisa stołowego, rzutek, bilard 
(dodatkowo płatne 4 lv/ gra), WI-FI na te-
renie lobby, parkingu hotelowego; anima-
cje w języku polskim dla dzieci oraz piłka 
wodna, aerobic w wodzie, wieczór bułgarski 
z muzyką i pokazem tańców folklorystycz-
nych (1 x). Dla dzieci: duży brodzik, plac za-
baw, animacje w języku polskim.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 lub 2 dostawek), łazienka 
(prysznic, suszarka), klimatyzacja indywi-
dualnie sterowana, TV SAT, telefon, balkon, 
mini bar (dodatkowo płatne); z widokiem na 
park lub basen. 

Hotel 
DETELINA 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, prze-
jazd autokarem klasy LUX (barek, TV, WC, 
klimatyzacja), animacje w języku polskim, 
opiekę rezydenta na miejscu, opiekę pilota 
podczas przejazdu, ubezpieczenie.
Uwagi: taksa klimatyczna 5 EUR/os./turnus 
- płatne na miejscu.

Termin Ilość 
noclegów

Hotel DETELINA ***
All Inclusive

Hotel EXOTICA ***
HB

Wyjazd Pobyt Powrót dojazd własny dojazd autokarem dojazd własny dojazd autokarem
07.06 08.06 – 15.06.2014 16.06 7 899 zł 1299 zł 799 zł 1199 zł
14.06 15.06 – 22.06.2014 23.06 7 999 zł 1399 zł 899 zł 1299 zł
21.06 22.06 – 29.06.2014 30.06 7 1240 zł 1640 zł 999 zł 1399 zł
28.06 29.06 – 08.07.2014 09.07 9 1540 zł 1940 zł 1199 zł 1599 zł
07.07 08.07 – 17.07.2014 18.07 9 1590 zł 1990 zł 1299 zł 1699 zł
16.07 17.07 – 26.07.2014 27.07 9 1590 zł 1990 zł 1299 zł 1699 zł
25.07 26.07 – 04.08.2014 05.08 9 1590 zł 1990 zł 1299 zł 1699 zł
03.08 04.08 – 13.08.2014 14.08 9 1590 zł 1990 zł 1299 zł 1699 zł

12.08 13.08 – 22.08.2014 23.08 9 1590 zł 1990 zł 1299 zł 1699 zł

21.08 22.08 – 31.08.2014 01.09 9 1490 zł 1890 zł 1199 zł 1599 zł
30.08 31.08 – 09.09.2014 10.09 9 1390 zł 1790 zł 1140 zł 1540 zł

Opłata stała (0-2 lat):                               GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Opłata stała (2-12 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 690 zł 150 zł 690 zł
Zniżka dla 3 osoby (>12 lat):                                         100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
Zniżka dla 4  osoby (2-12 lat):                                       350 zł 350 zł 300 zł 300 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    990 zł 990 zł 890 zł 890 zł
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Zakwaterowanie: pokoje 2–osobowe 
(możliwość 1 lub 2 dostawek) z łazienkami 
(prysznic), z klimatyzacją indywidualnie ste-
rowaną, telefonem, mini barem (dodatkowo 
płatne), TV SAT, balkonem od strony morza. 
Wyżywienie: HB – 2x dziennie (śniadania i 
obiadokolacje w formie bufetu).
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ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach 
przedpołudniowych, złożenie bagaży, czas 
wolny na pierwsze kąpiele morskie i sło-
neczne, zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 
15:00, obiadokolacja i nocleg.
3-10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych proponowa-
nych przez rezydenta.
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na 
pożegnanie z bułgarskim słońcem, w godzi-
nach wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
12 dzień: Przejazd przez Rumunię, Węgry, 
Słowację. Przyjazd do Polski.

Termin Ilość 
noclegów

Hotel GREEN PARK ***

Wyjazd Pobyt Powrót dojazd własny dojazd autokarem
07.06 08.06 – 15.06.2014 16.06 7 1299 zł 1699 zł
14.06 15.06 – 22.06.2014 23.06 7 1399 zł 1799 zł
21.06 22.06 – 29.06.2014 30.06 7 1499 zł 1899 zł
28.06 29.06 – 08.07.2014 09.07 9 1740 zł 2140 zł
07.07 08.07 – 17.07.2014 18.07 9 1870 zł 2270 zł
16.07 17.07 – 26.07.2014 27.07 9 1870 zł 2270 zł
25.07 26.07 – 04.08.2014 05.08 9 1870 zł 2270 zł
03.08 04.08 – 13.08.2014 14.08 9 1870 zł 2270 zł
12.08 13.08 – 22.08.2014 23.08 9 1870 zł 2270 zł
21.08 22.08 – 31.08.2014 01.09 9 1770 zł 2170 zł
30.08 31.08 – 09.09.2014 10.09 9 1699 zł 2099 zł
08.09 09.09 – 16.09.2014 17.09 7 1399 zł 1799 zł

Opłata stała (0-2 lat):                               GRATIS GRATIS
Opłata stała (2-12 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 690 zł
Zniżka dla 3 osoby (>12 lat):                                         150 zł 150 zł
Zniżka dla 4 i 5 osoby (2-12 lat):                                       550 zł 550 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    1150 zł 1150 zł

ZŁOTE PIASKI - – najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu 
Warny. Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, 
lecznicze źródła mineralne - to walory przyciągające turystów. Na smakoszy czekają 
liczne tawerny, restauracje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, puby, dyskoteki 
gwarantują szalone wieczory i nocne zabawy.

Bułgaria - Złote Piaski

Położenie: w centralnej części Złotych 
Piasków, ok. 400 m od plaży. Plaża dobrze 
zagospodarowana, leżaki i parasole płatne 
(ok. 21 lv/dzień), z wypożyczalniami sprzętu 
wodnego (skutery – 20 EUR/10 min., wind-
surfing – 11 EUR, rowery wodne – 5 EUR/
godz., łodzie typu banan – 5 EUR/os.
Wyposażenie: recepcja, restauracja, bar, 
bar przy basenie, całodobowy sklep spo-
żywczy, wypożyczalnia samochodów, 
wymiana walut, pralnia, fryzjer/salon pięk-
ności, faks/ksero, Internet w ogólnodostęp-
nych pomieszczeniach koszt 5 lv, winda, 
taras, sejf (40 lv/tydzień), przechowalnia 
bagażu, bezpłatny parking.
Sport i rozrywka: odkryty basen, sauna, 
pokój gier, plac zabaw dla dzieci, masaż, 
centrum fitness, bilard (5 lv), tenis stołowy.
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 
2-osobowe (możliwość 3 dostawek), aneks 
kuchenny, łazienka, suszarka do włosów, kli-
matyzacja, TV, balkon. 

Hotel 
GREEN PARK 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, prze-
jazd autokarem klasy LUX, opiekę rezydenta 
na miejscu, opiekę pilota pod czas przejaz-
du, ubezpieczenie.
Uwagi: taksa klimatyczna 5 EUR,/os/turnus 
płatne na miejscu.

Wyżywienie: All Inclusive – śniadania 
(07:30-10:00), późne śniadanie (11:00–
12:00) wybór z karty, obiad ( 12:30 – 14,00), 
lody w barze przy basenie (15:00–16:00), 
przekąski (16:00-17:00) wybór z karty, ko-
lacja (18:30–21:00) w formie bufetu, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe w restauracji 
(10:00–22:00).

Fundacja z Uśmiechem w Kielcach, to organizacja pomagająca ciężko chorym 
i niepełnosprawnym dzieciom z terenu całego kraju  

Swoją działalność w całości finansuje z darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne. Środki 
pozyskane w ten sposób wydatkowane są na leczenie i rehabilitację najbardziej potrzebujących.
Chcesz pomóc i TY przekaż darowiznę na rachunek bankowy: 20 1090 2040 0000 0001 0887 3169 
Szczegóły na stronie:  www.zusmiechem.org

Fundacja z Uśmiechem w Kielcach - ul. Paderewskiego 11/39, 25-001 Kielce, tel. 41 366-74 50
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PAG - stolica jednej z największych adriatyckich wysp o takiej samej nazwie. Położone nad 
zatoczką, otoczone winnicami miasto, słynie z wyrobu serów owczych, ręcznie robionych 
koronek, wina i wędzonej szynki. Turystom oferuje ciągnące się kilometrami piaszczysto – 
żwirowe plaże. 

Cena obejmuje: 7 noclegów, zużycie wody, 
prądu, gazu, pościel, sprzątanie końcowe, 
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.
Cena nie obejmuje: obowiązkowo płatna 
taksa klimatyczna (1 EUR/osoba dorosła/1 
dzień, dzieci 12-18 lat płacą 50%, dzieci do 
lat 12 nie płacą taksy), taksa meldunkowa 
(3 EUR/osoba/pobyt), wyżywienia, środ-
ków czystości. Na zapytanie: klimatyzacja –  
7 EUR/apt./za dzień, zwierzątko domowe  
7 EUR/za dzień. Pakiet Plus – 30 EUR za 7 dni 
za apartament (TV, czajnik, aparat do kawy, 
wymianę ręczników 2x w tygodniu, papier 
toaletowy, ręczniki kuchenne, worki na 
śmieci na cały pobyt).

Typy apartamentów: 
A2 – studio dla dwóch osób, składające się 
z pokoju dziennego z dwoma miejscami do 
spania. A3– apartament dla trzech osób, 
składający się z jednej sypialni dwuosobo-
wej i jednego miejsca do spania w pokoju 
dziennym, lub z z jednej sypialni 3-osobo-
wej. B4 – apartament dla czterech osób, 
składający się z sypialni, pokoju dziennego 
z dwoma miejscami do spania lub dwóch 
sypialni. B5 – apartament dla pięciu osób, 
składający się z sypialni 3 – osobowej, po-
koju dziennego z dwoma miejscami do 
spania. C6 – apartament dla sześciu osób, 
składający się z dwóch sypialni dwuosobo-
wych, pokoju dziennego z dwoma miejsca-
mi do spania.

Apartamenty

Termin A2
cena/sobę

A3
cena/sobę

B4
cena/sobę

B5
cena/sobę

C6
cena/sobę

21.06 – 28.06.2014 599 zł 479 zł 459 zł 399 zł 439 zł

28.06 – 05.07.2014 649 zł 559 zł 539 zł 459 zł 499 zł

05.07 – 12.07.2014 649 zł 559 zł 539 zł 459 zł 499 zł

12.07 – 19.07.2014 699 zł 579 zł 569 zł 489 zł 529 zł

19.07 – 26.07.2014 799 zł 679 zł 659 zł 559 zł 599 zł

26.07 – 02.08.2014 799 zł 679 zł 659 zł 559 zł 599 zł

02.08 – 09.08.2014 849 zł 649 zł 679 zł 569 zł 609 zł

09.08 – 16.08.2014 849 zł 649 zł 679 zł 569 zł 609 zł

16.08 – 23.08.2014 849 zł 649 zł 679 zł 569 zł 609 zł

23.08 – 30.08.2014 699 zł 579 zł 569 zł 489 zł 529 zł

30.08 – 06.09.2014 509 zł 429 zł 409 zł 369 zł 379 zł

Uwagi: 1 dziecko do 3 lat gratis na łóżku 
z rodzicami, doba hotelowa zaczyna się od 
14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 
10.00 w dniu wyjazdu. Pobyt możliwy: 
od soboty do soboty lub od wtorku do 
wtorku. Aneksy kuchenne wyposażone są  
w podstawowe sprzęty kuchenne: naczynia 
i garnki, w kuchenkę z co najmniej 2 palni-
kami, lodówkę i nakrycia dla przewidzianej 
w apartamencie maksymalnej liczby osób. 
Na wyposażeniu kuchni nie ma czajnika 
bezprzewodowego.

Chorwacja - Pag

Położenie: w budynkach, w odległości od 
300 m do 2 km od centrum miasta i w nie-
wielkiej odległości od plaży od 50 do 800 m. 
Zakwaterowanie: funkcjonalnie umeblo-
wane apartamenty. Każdy posiada: wypo-
sażony aneks kuchenny, miejsce do spo-
żywania posiłków, pełny węzeł sanitarny, 
balkon lub taras, miejsce do parkowania 
samochodu. 
Wyżywienie: we własnym zakresie. Możli-
wość wykupienia wyżywienia w restauracji: 
śniadanie ok. 5 EUR, HB (śniadania i obiado-
kolacje) ok. 15 EUR. 
Transport: dojazd własny.
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Położenie: w pobliżu morza, otoczony 
roślinnością śródziemnomorską. W sklad 
ośrodka wchodzi główny budynek hotelu  
i 3 pawilony.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os. z łazien-
kami, od strony morza. Pokoje 2-osobowe 
wyposażone są w łóżko małżeńskie, szafki 
nocne, lampy nocne, stolik z lustrem, krze-
sło. Na balkonie stolik z dwoma krzesłami. 
Pokoje 3-osobowe wyposażone są w łóżko 
małżeńskie, szafki nocne, lampy nocne, ka-
nape rozkładaną, stolik z lustrem, krzesło. 
Pokoje z balkonem francuskim.
Do dyspozycji: restauracja, taras, recep-
cja, TV-sala, bar, pizzernia, plaża hotelowa 
z możliwością wypożyczania parasoli prze-
ciwsłonecznych i leżaków.
Wyżywienie: śniadanie – bufet, obiadoko-
lacja 2-daniowa + woda.

Położenie: apartamenty znajdują się po-
między drogą do centrum miasta a plażą. 
Do plaży jest 1200 m (klienci dowożeni bu-
sami o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani z 
plaży 15.00, 16.00, 16.30 – ewentualnie do 
uzgodnienia z grupą). Od centrum Ulcinj 2 
km.
Do dyspozycji: jadalnia, basen odkryty, le-
żaki przy basenie, WiFi;
Zakwaterowanie: apartamenty 4 i 5 oso-
bowe, wyposażone w TV-Sat, klimatyzację, 
łazienki, ręczniki, balkony. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie.

CRIKVENICA / DRAMALJ – cieszy się ponad stuletnią historią jako centrum turystycz-
ne. Miasteczko położone nieopodal Rijeki, nazywane "lazurowym sztandarem". W tej 
tętniącej życiem przez całą dobę miejscowości na turystów czekają liczne restauracje, 
bary, dyskoteki i tereny rekreacyjne. W centrum miasta mieści się duży bazar. Wzdłuż 
morza rozciągają się przepiękne plaże drobno żwirkowe. 

ULCINJ – to najstarsze miasto na czarnogórskim wybrzeżu, które słynie z najpiękniejszych, 
piaszczystych plaż nad Adriatykiem, a pod względem ilości dni słonecznych w roku jest na 
pierwszym miejscu w tej części basenu Morza Śródziemnego. Turystów szczególnie przy-
ciąga tu 14 km piaszczystej Wielkiej Plaży, liczne regionalne restauracje, dyskoteki i serdecz-
ność mieszkańców. Ulcinj warto także odwiedzić ze względu na jego orientalną atmosferę. 

Chorwacja - Crikvenica

Czarnogóra - Ulcinj

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, noclegi w pokojach 2, 3-osobowych  
z łazienkami, wyżywienie: 2 posiłki dzien-
nie (śniadania w formie szwedzkiego stołu, 
obiadokolacje), opiekę pilota, ubezpiecze-
nie NWW i KL, zwiedzanie Plitvickiego Parku 
Narodowego 
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna (ok. 
1 EUR/dzień)

Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie 2 posiłki 
dziennie,  opiekę pilota, miejscową opiekę 
medyczną, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż;
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 10 
EUR/os (płatne obligatoryjnie na miejscu); 
wycieczek fakultatywnych (możliwość wy-
kupienia na miejscu): Albania (ok. 30 EUR), 
Jezioro Szkoderskie – objazd + rejs (ok. 30 
EUR), do Monastyru Ostrog i Rieki Crnoje-
vice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour (ok. 35 
EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR).

Hotel RIVIERA  

Apartamenty 
PRIMAFILA

ProgramProgram
1 dzień: wyjazd w godzinach porannych, 
przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię, 
Słowenię.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach 
porannych, złożenie bagażu w wyznaczo-
nym miejscu, zapoznanie z okolicą, zakwa-
terowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: W programie:
• plażowanie i kąpiele w morzu,
• zwiedzanie Cirkvenicy,
• zajęcia z animatorem,
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie,, wy-
jazd w drogę powrotną. Po drodze zwiedza-
nie Plitvickiego Parku Narodowego. Prze-
jazd tranzytowy przez Słowenię, Austrię, 
Czechy.
11 dzień: przyjazd do kraju w godzinach 
porannych. 

ProgramProgram
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd do hotelu ok. 9.00, zło-
żenie bagażu w wyznaczonym miejscu, 
zapoznanie z zapleczem obiektu i okolicą. 
Zakwaterowanie od godziny 14.00. Pierw-
sze świadczenie obiadokolacja. Pobyt uroz-
maicony plażowaniem,  wycieczkami fakul-
tatywnymi.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do 
godziny 09.00. W godz. wieczornych wyjazd 
do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, 
Węgry, Słowację.
12 dzień: powrót w godz. popołudniowych.
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Termin Cena

24.05 – 03.06.2014 1 590 zł

01.06 – 11.06.2014 1 590 zł

09.06 – 19.06.2014 1 590 zł

Termin Cena

30.06 - 11.07.2014 1 799 zł

09.07 - 20.07.2014 1 799 zł

18.07 - 29.07.2014 1 799 zł

27.07 – 07.08.2014 1 799 zł

05.08 – 16.08.2014 1 799 zł

14.08 – 25.08.2014 1 799 zł

23.08 – 03.09.2014 1 799 zł
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NEI PORI – to znana i atrakcyjna miejscowość na Riwierze Olimpijskiej u podnóża Olimpu. Kurort z piaszczy-
stą, szeroką plażą, to wyśmienite miejsce na wypoczynek.

Hotel SIOKAS
Położenie: ok. 50 m od szerokiej, piaszczystej plaży i promenady nadmor-
skiej. 
Wyposażenie: klimatyzowana restauracja, bar, parking, WiFi.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją 
(płatną dodatkowo), TV, lodówką. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, 2-daniowa obiadoko-
lacja; napoje do posiłków: śniadanie – kawa, herbata, sok; obiad – woda; 
kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do śniadania.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, 7/9 nocle-
gów, wyżywienie: śniadania + obiadokolacje, napoje do po-
siłków (woda), opiekę pilota w czasie przejazdu i rezydenta, 
ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż.
Dodatkowo płatne: opłata za klimatyzację 4 EUR/doba/
pokój.
Zniżki: dzieci do lat 3 bez świadczeń hotelowych: cena 450 
PLN; dojazd własny: cena niższa o 250 zł.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, 
Grecję.
2 dzień: Przyjazd do Nei Pori w godzinach 
porannych, zakwaterowanie w godzinach 
południowych, obiadokolacja, nocleg.
3-8/10 dzień: Wypoczynek.  Południowo-
wieczorna wycieczka autokarem wzdłuż 
Riwiery Olimpijskiej: Nei Pori – Platamo-
nas – Leptokaria z poczęstunkiem greckim 
winem Retzina. Możliwość uczestnictwa 
w płatnych wycieczkach fakultatywnych: 
Ateny (40 EUR), Meteory (25 EUR), Delfy 
(35 EUR), Olimp (20 EUR), Skiatos (45 EUR); 
Wieczór Grecki (20 EUR); Saloniki (25 EUR), 
Waterland (35  EUR). Dzieci do lat 3 z rodzi-
cami – gratis. Pakiet /Ateny, Skiatos, Mete-
ory / 100 EUR. 
9/11 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z 
pokoi w godz. porannych i wyjazd do Polski, 
przejazd przez Macedonię, Serbię. 
10/12 dzień: Przejazd przez Węgry, Sło-
wację (dla chętnych posiłek tranzytowy na 
Słowacji za ok. 5 EUR). Powrót w godzinach 
wieczornych.

Położenie: ok. 300 – 500 m od centrum miejscowości i od 200 do 600 m 
od plaży gdzie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego.
Zakwaterowanie: Studia przeznaczone dla 2, 3 i 4 osób. Studio składa 
się z pokoju z aneksem kuchennym. We wszystkich pokojach znajdują się  
lodówka, klimatyzacja (płatna dodatkowo 6 EUR/doba/pokój), TV-SAT. 
Wyżywienie: we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia wyży-
wienia w hotelu DIAS (śniadania + obiadokolacje – ok. 15 EUR/dzień, obia-
dokolacje – ok. 11 EUR/dzień – płatne u rezydenta). 
Transport: autokarem lub dojazd własny.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, opiekę 
pilota podczas przejazdu, 8 noclegów, ubezpieczenie NNW, 
KL, opiekę rezydenta podczas pobytu, grecką opiekę me-
dyczną.
Dodatkowo płatne: wyżywienie, wycieczki fakultatywne.
Zniżki: 3 i 4 osoba przy 2 osobach dorosłych zniżka - 100 zł, 
dojazd własny – 350 zł.

OLIMPIC BEACH – to nowoczesny kurort turystyczny położony u stóp Olimpu – tajemniczej siedziby pogań-
skich bogów. Niepowtarzalne kolory – błękit morza, zieleń gór oraz złocisty kolor piaszczystego wybrzeża, 
regionalna kuchnia, liczne puby, tawerny, dyskoteki oraz sklepy przyciągają turystów ze wszystkich stron 
świata. 

Grecja - Olimpic Beach

Termin Cena
1 osoba 

w apartamencieWyjazd Pobyt Powrót

29.06 30.06 – 08.07.2014 09.07 1 284 zł
07.07 08.07 – 16.07.2014 17.07 1 284 zł
15.07 16.07 – 24.07.2014 25.07 1 284 zł
23.07 24.07 – 01.08.2014 02.08 1 284 zł
31.07 01.08 – 09.08.2014 10.08 1 284 zł
08.08 09.08 – 17.08.2014 18.08 1 284 zł
16.08 17.08 – 25.08.2014 26.08 1 284 zł
24.08 25.08 – 02.09.2014 03.09 1 284 zł
01.09 02.09 – 10.09.2014 11.09 1 284 zł
09.09 10.09 – 17.09.2014 18.09 1 116 zł
16.09 17.09 – 24.09.2014 25.09 1 116 zł

Termin Ilość 
dni

Osoba
dorosła

Dzieci 3 – 12 lat
z 2 osobami

pełnopłatnymi
05.06 – 16.06.2014 12 1 297 zł 1 112 zł
11.06 – 22.06.2014 12 1 297 zł 1 112 zł
14.06 – 25.06.2014 12 1 297 zł 1 112 zł
29.06 – 08.07.2014 10 1 509 zł 1 328 zł
06.07 – 17.07.2014 12 1 706 zł 1 471 zł
15.07 – 24.07.2014 10 1 509 zł 1 328 zł
22.07 – 02.08.2014 12 1 706 zł 1 471 zł
31.07 – 09.08.2014 10 1 597 zł 1 392 zł

07.08 – 18.08.2014 12 1 820 zł 1 555 zł

16.08 – 25.08.2014 10 1 597 zł 1 392 zł
23.08 – 01.09.2014 10 1 597 zł 1 392 zł
30.08 – 08.09.2014 10 1 190 zł 1 069 zł
09.09 – 20.09.2014 12 1 297 zł 1 112 zł
18.09 – 29.09.2014 12 1 297 zł 1 112 zł
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Apartamenty / Studia ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry i Serbię. Na terenie 
Serbii krótki postój na ciepły posiłek płat-
ny we własnym zakresie. Dalszy przejazd  
w stronę Grecji przez Bułgarię lub Macedo-
nię. 
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach 
przedpołudniowych, zakwaterowanie od 
godz. 14.00. 
3-9 dzień: Wypoczynek, plażowanie, moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych: Saloniki (ok. 25 EUR), Skiathos (ok. 45 
EUR), Łódź Piracka (ok. 25 EUR), Ateny (ok. 
45 EUR), Olimp (ok. 25 EUR), Meteory (ok. 
35 EUR), Delfy (ok. 40 EUR), Waterland (ok. 
41 EUR).
10 dzień: Wykwaterowanie do godz. 10.00. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez 
Bułgarię lub Macedonię i Serbię. 
11 dzień: Dalszy przejazd przez Serbię, Wę-
gry i Słowację. W ciągu dnia postój na ciepły 
posiłek płatny we własnym zakresie. Powrót 
do Polski.

(transport autokarem)

Grecja - Nei Pori
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Węgry - Hajduszoboszlo

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Słowację. Przyjazd do ośrodka 
w godzinach popołudniowych, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, zapoznanie z okolicą,  
nocleg. 
2 – 8 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Hajdu-
szoboszlo: plażowanie i kąpiele w basenach, 
wypoczynek, spacery po Hajduszoboszlo,
9 dzień: Po śniadaniu (godz. 9.00), wykwa-
terowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Przejazd przez Słowację.

HAJDUSZOBOSZLO – to światowej sławy 
kapielisko położone na ponad 30 ha. Po-
siada 13 basenów, wśród nich baseny ze 
sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżal-
nie, szaloną rzeką itp. 

Położenie: w centrum miasta, ok 300 m od 
kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: restauracja, sala konferen-
cyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny we-
wnętrzne, sala fitness, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, internet. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem i 
lodówką, balkonem, 
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania w 
formie szwedzkiego bufetu, obiadokolacje 
serwowane do stolika) – kuchnia węgierska, 
suchy prowiant na drogę powrotną.

Hotel THERMAL VICTORIA
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Cena obejmuje: transport autokarem, 
7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie, opie-
kę pilota, rezydenta, węgierskiej opieki me-
dycznej, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu na ba-
seny termalne (1800 HUF – ok. 30 zł/dzień), 
opłata klimatyczna 1,7 EUR/doba/osoba.
Zniżki: dzieci do 3 lat, bez świadczeń - 300 
zł, dzieci od 3 do 10 lat - zniżka 20%, dojazd 
własny - cena niższa o 250 zł.

Termin Cena

11.07 – 19.07.2014 1 450 zł

18.07 – 26.07.2014 1 450 zł

25.07 – 02.08.2014 1 450 zł

01.08 – 09.08.2014 1 450 zł

08.08 – 16.08.2014 1 450 zł

15.08 – 23.08.2014 1 450 zł

22.08 – 30.08.2014 1 290 zł

29.08 – 06.09.2014 1 290 zł

05.09 – 13.09.2014 1 250 zł

12.09 – 20.09.2014 1 150 zł

19.09 – 27.09.2014 1 050 zł

Termin Cena

25.04 – 03.05.2014 1 090 zł

02.05 – 10.05.2014 1 040 zł

09.05 – 17.05.2014 1 040 zł

16.05 – 24.05.2014 1 040 zł

23.05 – 31.05.2014 1 090 zł

30.05 – 07.06.2014 1 250 zł

06.06 – 14.06.2014 1 290 zł

13.06 – 21.06.2014 1 340 zł

20.06 – 28.06.2014 1 390 zł

27.06 – 05.07.2014 1 450 zł

04.07 – 12.07.2014 1 450 zł

11.07 – 19.07.2014 1 450 zł
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Położenie: w San Mauro Mare (15 km od 
Rimini) ok. 300m od morza i ok. 300 m od 
głównego deptaku i 5 min spacerem od 
centrum handlowego. 
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala komin-
kowa, weranda, winda, ogród z leżakami, 
huśtawka, stół do ping-ponga. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe 
z łazienkami, balkonami, klimatyzacją (płat-
ny 6 EUR/dzień), telefonem, TV, sejfem (płat-
ny 2 EUR/dzień) i suszarką.
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania, obia-
dokolacje)

SAN MAURO MARE – znana i popularna miejscowość turystyczna, położona w sercu naj-
słynniejszego wybrzeża Europy, ok. 20 km od Rimini. Miejsce idealne dla osób szukających 
intymnej i familijnej atmosfery.

LAZIO – to region Włoch pomiędzy Morzem Tyrreńskim a Apeninami. Oferuje najróżniejsze 
atrakcje w kurortach nadmorskich, a jednocześnie ta bogata w zabytki okolica przypomina 
najsłynniejsze dzieje Włoch. 
TOR SAN LORENZO / ARDEA – urokliwa, spokojna, nadmorska miejscowość z rozległymi 
plażami oraz przepiękną bujną roślinnością, położona w odległości zaledwie 35 km na po-
łudnie od Rzymu. Wspaniała architektura, smakowite jedzenie i przepiękne widoki z nie-
zliczoną liczbą atrakcji i zabytków. Średniowieczne stare miasto, zamek, port turystyczny 
z luksusowymi jachtami zobaczymy w pobliskim Nettuno, a zabytki historyczne z czasów 
epoki antycznego Rzymu w Anzio.

Hotel VILLA CELESTE

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Rimini w godzinach po-
rannych, zakwaterowanie, powitalny Ape-
retif, zapoznanie z okolicą, obiadokolacja, 
nocleg. 
3 – 8 dzień: W programie:
• wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu, poznawanie włoskiej kultury,
• 3x w tygodniu z NORDIC WALKING wzdłuż 

wybrzeża o wschodzie słońca,
• 2 lekcje „JĘZYK WŁOSKI TOWARZYSKI”,
• 1 lekcja kuchni włoskiej,
• 1 lekcja „DRINKI TROPIKALNE” – przyżą-

dzanie i składniki,
• 1 lekcja „POZNAJ NOWE SMAKI” – jak jeść, 

przyżądzać i nie bać się Frutti di Mare,

Termin Cena

02.05 – 11.05.2014 1 699 zł

09.05 – 18.05.2014 1 699 zł

16.05 – 25.05.2014 1 699 zł

30.05 – 08.06.2014 1 699 zł

06.06 – 15.06.2014 1 699 zł

Termin Cena

28.06 – 09.07.2014 2 099 zł

07.07 – 18.07.2014 2 149 zł

16.07 – 27.07.2014 2 149 zł

25.07 – 05.08.2014 2 199 zł

03.08 – 14.08.2014 2 199 zł

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, opieka pilota, 9 noclegów, wyżywienie 
2x dziennie, ubezpieczenie Signal Iduna (KL 
10 000 €, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN), 
opiekę polskiego rezydenta, włoską opiekę 
medyczną.
Dodatkowo płatne: napoje do obiadoko-
lacji (podawana tylko woda), opłata za ser-
wis plażowy, taksa klimatyczna – ok. 1,5 €/
os./dzień (płatne w hotelu), wycieczki fakul-
tatywne: Rzym + Watykan – ok. 59 €; Rzym 
nocą – ok. 45 €, Pompeje – Neapol – ok. 75 
€ + bilety wstępu ok. 18 €, Monte Cassino 
– ok. 55 €, Tivoli z degustacją serów i win 
lokalnych producentów – ok. 47 € + bilet 
wstępu ok. 11 €, Ostia Antica - 40 € + bilet 
wstępu.
Zniżki i dopłaty: dzieci 0 - 4 lat – opłata sta-
ła bez świadczeń 450 zł; zniżka dla 3 i 4 os. 
4 - 12 lat – 200 zł; Zniżka dla 3 i 4 os. powyżej 
12 lat – 100 zł; Zniżka za dojazd własny – 260 
zł; Zniżka za łączenie turnusów – 260 zł; Do-
płata do pokoju 1-osobowego + 690 zł.

Położenie: nad Morzem Tyrreńskim, 35 km 
od RZYMU, dokąd w łatwy sposób dojechać 
można autobusem (ok. 40 minut – przysta-
nek znajduje się naprzeciwko hotelu). Kom-
pleks odnowiony i przebudowany z XVIII 
wiecznej posiadłości, otoczony ogrodami o 
powierzchni 10 ha. Teren ogrodzony i zago-
spodarowany.  
Wyposażenie: duży odkryty basen (leża-
ki na trawniku – gratis, łóżka przy basenie 
dodatkowo płatne), bar przy basenie, za-
bytkowa restauracja oraz jadalnia. Centrum 
fitness, siłownia (opłata 5 €/dzień lub 25 € 
karnet/pobyt). Na terenie obiektu znajdują 
się boiska do siatkówki i koszykówki.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami 
(prysznic, suszarka), w pełni umeblowane, 
posiadają: klimatyzację indywidualną w ce-
nie, TV, telefon, dostęp do  Internetu – WiFi 
(opłata 3€/dzień), mini bar (płatny). Pokoje 
znajdują się w budynku głównym oraz par-
terowych budynkach hotelowych. Pokoje 
2 osobowe z możliwością dostawki dla 

Hotel LA PINETA DEI LIBERTI 

Włochy - San Mauro Mare

Włochy - Lazio
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ProgramProgram
• WIECZÓR WŁOSKI – kolacja regionalna,
• wycieczka do centrum Rimini, zwiedzanie 

miasta, czas wolny na największym baza-
rze Rimini,

• fakultatywnie: WIECZOREK TANECZNY z 
zespołem na żywo, nauka tańcy włoskich 
w grupach (płatne 250 EUR/grupę), REJS 
statkiem po Adriatyku do CATTOLICA z 
tańcami, winem i poczęstunkiem (płatne 
22 EUR/os), wycieczka do Rzymu (płatne 
ok. 100 zł/os), 

9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Prze-
jazd do Wenecji – zwiedzanie miasta. Wie-
czorem wyjazd w drogę powrotną, nocny 
przejazd przez Austrię, Czechy.
10 dzień: Powrót do Polski w godzinach 
porannych.                                                                                                               

dziecka do lat 12. Pokoje składają się z jed-
nego pomieszczenia – 2 osobowej sypialni z 
ewentualną dostawką. Pokoje 3–4 osobowe 
składają się z sypialni 2 osobowej z łóżkiem 
małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi 
oraz z części wypoczynkowej, gdzie znajdu-
ją się jedno lub dwa łóżka pojedyncze lub 
rozkładana sofa.
Wyżywienie: 2x dziennie: śniadania 
wzmocnione serwowane + słodki bufet oraz 
obiadokolacje składające się z dwóch dań i 
deseru serwowane do stolika. Do wieczor-
nego posiłku podawana jest woda w dzban-
kach, pozostałe napoje dodatkowo płatne. 
W trakcie pobytu „uczta rzymska” – regio-
nalna kolacja przy świecach i lampce wina.
Plaża: bardzo długa, szeroka i piaszczysta 
w odległości ok. 300 m od hotelu. Posiada 
część  zagospodarowaną – płatną z leżaka-
mi i parasolami (ok. 10 €/ dzień) oraz część 
ogólnodostępną – bezpłatną. Na plaży znaj-
dują się liczne bary, kawiarenki oraz sprzęt 
wodny do wypożyczenia.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, noclegi w pokojach z łazienkami, wy-
żywienie, opieka pilota, bogaty program 
kulturalno-oświatowy, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż.

WŁOCHY OD STRONYkuchnii rozrywki
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Wycieczki fakultatywne: Mirabilandia – park rozrywki – 40 EUR/os., Park nauki i rozrywki 
Oltemare (z Delfinarium) – 32 EUR/os., Aquafan – park wodny z wieloma atrakcjami – 36 
EUR/os., Rzym – 65 EUR/os., San Marino – 20 EUR/os., Wenecja (autokarem + statkiem) – 60 
EUR/os, panoramiczny rejs statkiem z degustacją ryb i wina – 22 EUR/os.

Hiszpania - Costa Brava - Lloret de Mar - Barcelona

Cena obejmuje: 7-10 noclegów, wyżywie-
nie, opiekę polskiej obsługi, ubezpieczenie 
KL, NNW, opłatę klimatyczną.
Dodatkowo płatne: przejazd autokarem 
LUX - dopłata 330 zł/os., serwis plażowy, 
dopłata do pokoju 1-os. 150 zł, dopłata do 
lodówki w pokoju 90 zł - zapotrzebowanie 
prosimy zgłaszać przy rezerwacji! napoje do 
obiadów i kolacji.  
Zniżki: dziecko do 8 lat bez świadczeń przy 
2 os. pełnopłatnych opłata stała 149 zł + 

* przy 2 osobach pełnopłatnych, z połową wyżywienia (możliwość dopłaty do pełnego wyżywienia 180 zł)

transport (możliwość dopłaty do połowy 
wyżywienia 180 zł).
Uwagi: doba hotelowa - dojazd własny od 
16:00 do 9:00, pierwsze świadczenie: kolacja 
w dniu przyjazdu ostatnie świadczenie śnia-
danie w dniu wyjazdu; dojazd autokarem 
od 14:00 do 9:00, pierwsze świadczenie ko-
lacja w dniu przyjazdu ostatnie świadczenie 
obiad w dniu wyjazdu (w ostatnim turnusie  
śniadanie w dniu wyjazdu).
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Położenie: W centrum miasteczka, ok. 250 
m od piaszczystej plaży. 
Wyposażenie: klimatyzowany hall z recep-
cją, klimatyzowana jadalnia, winda, klima-
tyzowana sala telewizyjna z TV-satelitarną 
(programy polskie), ping-pong, piłkarzyki, 
taras zewnętrzny, niewielki parking przy 
hotelu. Na I i II piętrze tarasy widokowe z 
przepiękną panoramą wybrzeża i portu. 
Bezpłatny dostęp do internetu w hallu ho-
telu (WiFi). 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 i 4-osobowe 
z łazienką typu włoskiego, z telewizorem, 
telefonem, sejfem (za kaucją) i balkonem (w 
pokojach 4-osobowych jedno łóżko piętro-
we), centralnie sterowana klimatyzacja.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Kuchnia 
polska z elementami kuchni włoskiej. Śnia-
dania w formie bufetu; obiady i kolacje 
– dwudaniowe, z wyborem z dwóch zesta-
wów, z deserem, bufet sałatkowy do kolacji. 
Suchy prowiant na drogę powrotną. 

Położenie: w pobliżu rynku, ok. 200 m od 
piaszczystej plaży. 
Wyposażenie: hall z recepcją, winda, kli-
matyzowana jadalnia, klimatyzowana sala 
telewizyjna z TV-satelitarną (programy pol-
skie), taras zewnętrzny, piłkarzyki, niewielki 
parking przy hotelu. Bezpłatny dostęp do 
internetu w hallu hotelu (WiFi). 
Zakwaterownie: Pokoje 1, 2, 3 i 4-osobo-
we z indywidualnie sterowaną klimatyzacją, 
łazienką, telewizorem, telefonem, sejfem, 
suszarką do włosów i balkonem lub tarasem 
(w pokojach 4-osobowych jedno łóżko pię-
trowe).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Kuchnia 
polska z elementami kuchni włoskiej. Śnia-
dania w formie bufetu; obiady i kolacje 
– dwudaniowe, z wyborem z dwóch zesta-
wów, z deserem, bufet sałatkowy do kolacji. 
Suchy prowiant na drogę powrotną. 

Hotel MEETING
Bellaria-Igea Marina

Hotel VENEZIA
San Mauro Mare

Włochy - Bellaria-Igea Marina, San Mauro Mare

Cena obejmuje: przelot samolotem 
w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 
9 noclegów na Costa Brava, wyżywienie 
wg opisu, ubezpieczenie AXA – KL (10000 
Є), NW (2000 Є), bagaż (200 Є), hiszpańską 
opiekę medyczną, opiekę rezydenta.

COSTA BRAVA – to doskonałe miejsce na wakacje. Młodzież z całego świata przybywa tu co roku, żeby spędzić czas w atmosferze dobrej 
zabawy. Lloret de Mar – stolica rozrywki słonecznego wybrzeża Costa Brava. Długa piaszczysta plaża, trasy spacerowe i wycieczki w ciekawe 
miejsca pozwolą Wam aktywnie i przyjemnie spędzić czas. Wieczorami natomiast czekają na turystów gwarantowane atrakcje – hiszpańskie 
dyskoteki, które należą do najpopularniejszych na świecie.

Termin Cena
07.07 – 16.07.2014 2 999 zł

17.07 – 26.07.2014 2 999 zł

ProgramProgram
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Okęcie – War-
szawa. Przylot do Barcelony. Przejazd na 
wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie  
w hotelu, kolacja. Wieczorny spacer po ku-
rorcie – czas wolny. Nocleg
2-9 dzień: Pobyt na Costa Brava w Lloret de 
Mar. W trakcie pobytu w programie:
• wycieczka autokarowa do Barcelony: ka-

tedra Sagrada Familia, La Rambla, wzgó-
rze Montjuil, dzielnica gotycka, Stadion 
FC Barcelona (bilet płatny dodatkowo dla 
chętnych ok. 18 Є), wieczorem pokazy 
grających fontann,

• wycieczka autokarowa do Tossa de Mar: 
Zamek, Katedra,

• plażowanie.
Program fakultatywny: karnet na dyskote-
ki ok. 26 Є (min. 5 wejść – dla os. powyżej 16 

lat) , miasteczko wodne – ok. 28 Є,  wieczór 
hiszpański – pokazy flamenco – ok. 26 Є, rejs 
statkiem ze szklanym dnem – ok. 15 Є.
10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko. Odprawa paszpor-
towo-bagażowa. Wylot z Barcelony. Przylot 
na lotnisko Okęcie – Warszawa. 

Hotele 
GUITART CENTRAL PARK
GRAN DON JUAN

Położenie: około 350 m od plaży i ok. 400 
m od centrum. 
Do dyspozycji: restauracja, 3 baseny z leża-
kami, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3-os. z łazien-
kami. Klimatyzacja w pokojach w cenie.
Wyżywienie: 2 x dziennie – bufet (śniada-
nie, obiadokolacje). Pierwszym posiłkiem 
jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Llo-
ret, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport: samolot PLL LOT

Dadatkowo płatne: obowiązkowa opłata 
klimatyczna 5 Є/pobyt; bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, napoje do obiado-
kolacji. Na realizację programu (transfery 
autokarem i wycieczki) należy przygotować 
60 Є – opłata obowiązkowa u rezydenta  
+ bilet wstępu FC Barcelona (dla chętnych) 
+ program fakultatywny (dla chętnych). Za-
lecane minimalne kieszonkowe na potrzeby 
własne ok. 50 Є. Ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji + 80 zł/os, ubezpieczenie od cho-
rób przewlekłych + 70 zł/os, gwarancja nie-
zmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut + 120 zł/os.
Uwagi: Pasażer może wziąć na pokład jed-
ną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 kg 
oraz 1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg 
wg warunków PLL LOT.

SAN MAURO MARE – popularna miejscowość turystyczna, położona ok. 20 km od 
Rimini. Miejsce idealne dla osób szukających intymnej i familijnej atmosfery. Do dys-
pozycji turystów restauracje z tradycyjną kuchnią regionu, lodziarnie, kafejki, sklepy 
z pamiątkami, lokale taneczne oraz parki. W sezonie liczne imprezy folklorystyczne.

BELLARIA-IGEA MARINA – urocze miasteczko portowe z wydzielonym deptakiem 
w alei platanów. W sezonie z rozlicznych tawern i pizzerii nad kanałem rozbrzmiewa 
muzyka, która podkreśla koloryt tego miejsca. Miasto oddalone jest 15 km od Rimini 
– największego kurortu na Riwierze Adriatyckiej.

Termin Osoba 
dorosła

w pok. 2-os

3-cia 
osoba

w pokoju

4-ta 
osoba

w pokoju

Dziecko
8-13 lat

na 
dostawce*Wyjazd Pobyt Powrót

25.04 26.04 – 06.05.2014 07.05 999zł 749 zł 699 zł 599 zł
05.05 06.05 – 15.05.2014 16.05 849 zł 649 zł 549 zł 499 zł
14.05 15.05 – 24.05.2014 25.05 899 zł 699 zł 599 zł 549 zł
23.05 24.05 – 31.05.2014 01.06 899 zł 699 zł 599 zł 549 zł
30.05 31.05 – 07.06.2014 08.06 929 zł 729 zł 629 zł 599 zł
06.06 07.06 – 16.06.2014 17.06 1199 zł 949zł 849 zł 699 zł
15.06 16.06 – 25.06.2014 26.06 1299 zł 979 zł 899 zł 749 zł
24.06 25.06 – 04.07.2014 05.07 1399 zł 1149 zł 949 zł 849 zł

03.07 04.07 – 13.07.2014 14.07 1549 zł 1249 zł 1099 zł 949 zł

12.07 13.07 – 22.07.2014 23.07 1649 zł 1349 zł 1199 zł 999 zł
21.07 22.07 – 31.07.2014 01.08 1649 zł 1349 zł 1199 zł 999 zł
30.07 31.07 – 09.08.2014 10.08 1649zł 1349 zł 1199 zł 999 zł
08.08 09.08 – 18.08.2014 19.08 1599 zł 1299 zł 1149 zł 959 zł
17.08 18.08 – 27.08.2014 28.08 1549 zł 1239 zł 1099 zł 899 zł
26.08 27.08 – 05.09.2014 06.09 1449 zł 1149 zł 999 zł 849 zł
04.09 05.09 – 14.09.2014 15.09 1249 zł 999 zł 899 zł 749 zł
13.09 14.09 – 23.09.2014 24.09 1099 zł 899 zł 749 zł 649 zł
22.09 23.09 – 02.10.2014 03.10 949 zł 749 zł 649 zł 549 zł

Dojazd autokarem + 330 zł/os.
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Wiedeń i Bratysława 4 dni
1dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację. Zwiedzanie Bratysławy: Sta-
re Miasto, kościół św. Marcina, zamek, wieża 
Michalska, Teatr. Czas wolny, nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Wiednia, 
zwiedzanie: Ringstrasse, Plac Marii Teresy z 
Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, 
Hofburg, ul.Graben - kolumna św Trójcy, ko-
ściół św Piotra, katedra św Stefana, Opera. 
Czas wolny, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: 
Kahlenberg - panorama miasta, Schonn-
brunn - letnia rezydencja cesarskiej rodziny 
Habsburgów, spacer po ogrodach: Gloriet-
ta, Fontanna Neptuna, palmiarnia, motylar-
nia, ruiny rzymskie. Przejazd na Prater. Czas 
wolny. Wyjazd do Polski. 
4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych/rannych.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta: Ko-
ściół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Go-
tycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, 
Karolinum – pierwszy Uniwersytet w Euro-
pie Środkowej, Przejście drogą Królewską 
pod Bramę Prochową. Czas wolny. Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie miasta: 
Klasztor na Strachowie, Loreta z kopią 
domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia 
Chrystusa, plac Hradczański – uroczysta od-
prawa warty przed Pałacem Prezydenckim, 
Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota 
Uliczka, wieża Dalibora; Mała Strana; ogro-
dy Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most 
Karola. Czas wolny. Nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Starego 
Miasta: spacer po dzielnicy żydowskiej: 
cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie 
Nowego Miasta: spacer po Placu Wacława, 
Muzeum Narodowe, U Fleku. Rejs statecz-
kiem po Wełtawie – fakultatywnie 200 kcs/
os. Czas wolny. Wyjazd do Polski.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację do Budapesztu, Zwiedzanie 
miasta: Plac Bohaterów – najpiękniejszy, 
reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, 
Zamek Vajdahunyad – bajkowa budowla 
położona nad brzegiem jeziora, Szechenyi 
Fürdo – jeden z największych w Europie 
kompleksów basenowych, dzielnica amba-
sad, opera z 1884r. dorównująca architektu-
rą i bogactwem wnętrz ówczesnym operom 
Paryża, Wiednia i Drezna, przejazd aleją 
Andrassiego – najbardziej reprezentacyjną 
ulicą miasta – Opera, Instytut Goethego, 
Pałac Dreschlera, Plac Oktogon. Przejazd 
pod Parlament, spacer do placu Vörösmarty, 
Bazylika św. Stefana – największa świątynia 
Budapesztu, której zarys odpowiada formie 
greckiego krzyża, przejazd do hotelu. Czas 
wolny, nocleg. 
2 dzień: Śniadanie, dalsze zwiedzanie: 
Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny 
króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, 
która zachwyca wspaniałym widokiem 
z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Sta-
re kamieniczki Budy, Zamek Królewski – 
trzykrotnie niszczony i odbudowywany. 
Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego 
roztacza się przepiękny widok, Cytadela, 
mosty na Dunaju. Czas wolny na Vaci utca 
– reprezentacyjny deptak miasta z mnó-
stwem straganów i zabytkową halą targową 
Vásárcsarnok, powrót do hotelu, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, moż-
liwość skorzystania z basenów termalnych 

Praga

Budapeszt - Szentendre

4 dni

4 dni

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2014 559 zł 529 zł

19.06 – 21.06.2014 559 zł 529 zł

15.08 – 17.08.2014 559 zł 529 zł

12.09 – 14.09.2014 559 zł 529 zł

11.10 – 13.10.2014 559 zł 529 zł

08.11 – 11.11.2014 559 zł 529 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2014 549 zł 519 zł

19.06 – 21.06.2014 549 zł 519 zł

15.08 – 17.08.2014 549 zł 519 zł

12.09 – 14.09.2014 549 zł 519 zł

11.10 – 13.10.2014 549 zł 519 zł

08.11 – 11.11.2014 549 zł 519 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2014 559 zł 529 zł

19.06 – 21.06.2014 559 zł 529 zł

15.08 – 17.08.2014 559 zł 529 zł

12.09 – 14.09.2014 559 zł 529 zł

11.10 – 13.10.2014 559 zł 529 zł

08.11 – 11.11.2014 559 zł 529 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, 2 noclegi, 2 śniadania, opiekę pilota, 
ubezpieczenie KL, NNW.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 800 kcs) oraz 
lokalni przewodnicy, dopłata do 2 obiado-
kolacji + 75 zł, Rejs po Wełtawie 200 kcs/os.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi (hotel*** - pokoje z łazienkami),  
2 śniadania,  ubezpieczenie KL i NNW, opie-
ka pilota - przewodnika. 
Dodatkowo płatne: 2 obiadokolacje + 100 
zł, Wieczór Węgierski All Incluisve + 110 zł, 
Rejs statkiem po Dunaju 2500 HUF, Bazylika 
św Stefana 200 HUF, Muzeum Marcepanu  
w Szentendre 500 HUF, baseny termalne  
ok 4400 HUF.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi, 2 śniadania, opiekę pilota, ubez-
pieczenie KL, NNW.
Dodatkowo płatne: 2 obiadokolacje + 110 
zł, bilety wstępów, lokalni przewodnicy, me-
tro ok. 35 €.
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(ok. 3 godzin), dalsze zwiedzanie Buda-
pesztu. Przejazd na Wyspę Małgorzaty –  
z najpiękniejszymi parkami w Budapeszcie, 
stanowiącymi zielone płuca stolicy Węgier. 
Przejazd do Szentendre – malowniczego 
miasteczka położonego na zboczach nad-
dunajskich wzgórz. Spacer po centrum oraz 
zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum 
Marcepanu. Wyjazd do Polski. 
4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych/rannych.

4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych/rannych. 
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Krym 12 dni

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwie-
dzanie Berlina: Dzielnica rządowa z Re-
ichstag’iemi pomnikiem zwycięstwa Sie-
gessaule. Pomnik Holocaustu poświęcony 
pamięci sześciu milionów żydowskich ofiar 
hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy. Plac Pocz-
damski – jeden z największych placów w 
centralnym Berlinie. Zwiedzanie traktu spa-
cerowego Unter den Linden z budynkiem 
Uniwersytetu Humboldta, Opery Berlińskiej 
oraz Neue Wache – Pomnika Nieznanego 
Żołnierza z rzeźbą matki trzymającej w rę-
kach umierającego syna. Zwiedzanie kate-
dry berlińskiej – protestanckiego kościoła 
z przeł. XIX/XX w. Muzeum Pergamonu – w 
którym znajduje się słynny ołtarz z Perga-
monu oraz babilońska brama Isztar. Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie, przejazd do Poczdamu. 
Zwiedzanie: Pałac Sanssouci – Pałac Fry-
deryka II – wpisany na Listę UNESCO. Ceci-
lienhof – miejsce podpisania Układu Pocz-
damskiego kończącego II Wojnę Światową. 
Powrót do Berlina. Przejazd ulicą Ku’damm 
nazywaną berlińskimi Polami Elizejskimi z 
KaDeWe – słynnym domem towarowym. 
Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który 
przypomina o skutkach wojny. Checkpoint-
Charlie – najsłynniejsze przejście graniczne 
oraz East Side Galery – jeden z niewielu 
zachowanych kawałków wewnętrznego 
odcinka Muru Berlińskiego. Nocleg. 

1 dzień: PRZEJAZD NA UKRAINĘ . Wyjazd 
z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
granicę polsko-ukraińską. 
2 dzień: PRZEJAZD NA UKRAINĘ. Przejazd 
do Winnicy, zakwaterowanie i obiadokola-
cja w hotelu w Winnicy, nocleg.
3 dzień: DZIEŃ HUMANIA. Śniadanie, wy-
kwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Odessy, 
zwiedzanie Humania (Park Krajobrazowy 
Zofiówka, symbol piękna Kresów, powstał 
w XVIII w. z inicjatywy Stanisława Szczę-
snego Potockiego, jako dar dla jego trzeciej 
żony, Zofii i dlatego został nazwany jej imie-
niem). Przejazd do hotelu w okolicy Odessy, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: DZIEŃ ODESSY. Śniadanie. Wy-
cieczka po Odessie (Pałac Potockiego, Pałac 
Woroncowa, Teatr Opery i Baletu, ulica Deri-
basowskaja, Kościół Św. Pawła, Plac Grecki, 
Cerkiew Św. Trójcy, Stara Giełda, port mor-
ski, spacer nadmorskim bulwarem ze słyn-
nymi schodami Potiomkinowskimi). Powrót 
do hotelu w Odessie lub okolicy, obiadoko-
lacja, nocleg.
5 dzień: DZIEŃ PRZEJAZDU. Śniadanie, 
wykwaterowanie z hotelu. Całodzienny 
przejazd na Krym, do Ałuszty. Ałuszta jest 
prawdziwą perełką Południowego Brze-
gu. Miasto to dostąpiło zaszczytu zostania 
głównym bohaterem aż dwóch sonetów 
Mickiewicza zatytułowanych: "Ałuszta w 
nocy" i "Ałuszta w dzień". Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6-8 dzień: KRYMSKIE DNI WYPOCZYNKU.
Pobyt wczasowo-wypoczynkowy. Relaks, 
kąpiele morskie. Możliwość skorzystania z 
wycieczek fakultatywnych.
9 dzień: DZIEŃ PRZEJAZDU. Wykwaterowa-
nie. Śniadanie w postaci suchego prowian-
tu. Całodzienny przejazd w stronę Winnicy. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: DZIEŃ KRESOWYCH MIASTE-
CZEK. Śniadanie. Przejazd do Chocimia, 
zwiedzanie twierdzy (Fortyfikacja w Choci-
miu, na Ukrainie, usytuowana na wysokim, 
skalistym brzegu Dniestru w obwodzie 
czerniowieckim. Budowla zaliczana jest do 
siedmiu cudów Ukrainy). Przejazd do Oko-
pów Św. Trójcy, tak zwanego antykamień-
ca, miejsca znanego z nieboskiej komedii. 
Przejazd w stronę Kamieńca Podolskiego, 

Termin Cena

01.05 – 03.05.2014 559 zł

19.06 – 21.06.2014 559 zł

15.08 – 17.08.2014 559 zł

12.09 – 14.09.2014 559 zł

11.10 – 13.10.2014 559 zł

08.11 – 11.11.2014 559 zł

Termin Cena

05.07 – 16.07.2014 2 099 zł

07.08 – 18.08.2014 2 099 zł

06.09 – 17.09.2014 1 999 zł

Cena obejmuje: transport autokarem lub 
busem (w zależności od ilości uczestników 
), 2 noclegi, opieka pilota, ubezpieczenie KL 
i NNW.
Dodatkowo płatne: dopłata do 2 śniadań 
+70 zł, bilet wstępu na Tropicalną Wyspę + 
34,50 €, dopłata do obiadokolacji +120 zł, 
bilety wstępów oraz komunikacja miejska 
ok. 35 €. 

Cena obejmuje: 9 noclegów w hote-
lach**/*** (pokoje 2, 3 os. łazienkami), 9 
śniadań, 9 obiadokolacji, opiekę pilota na 
całej trasie, przejazd komfortowym autoka-
rem (WC, klimatyzacja, barek, video), ubez-
pieczenie (KL, NNW i bagaż).
Cena nie obejmuje: opłat za wstępy do 
zwiedzanych obiektów, rezerwacje grupo-
we, przewodników miejscowych i muzeal-
nych – orientacyjna kwota ok. 30 €/os., opłat 
za wycieczki fakultatywne w trakcie pobytu 
na Krymie, dopłaty do pok. 1 os. – 500 zł.
Uwagi: do przekroczenia granicy z Ukrainą 
potrzebny jest ważny paszport na okres nie 
mniej niż trzy miesiące; program jest ramo-
wy i może ulec zmianie (wg ustaleń pilota 
lub przewodnika);   wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 30 uczestnikach.

3 dzień: Śniadanie, przejazd do Tropical 
Island w Krausnick (dla chętnych możli-
wość pozostania w Berlinie – samodzielne 
zwiedzanie i czas wolny). Wypoczynek w 
największym tropikalnym parku rozrywki w 
Europie. Jest tam: lśniąca biała piaszczysta 
plaża, największy na świecie las tropikalny 
pod dachem, lazurowa laguna (www.tropi-
cal-island.de). Wyjazd do Polski.
4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych/rannych. 

zwiedzanie miasta i twierdzy. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
11 dzień: DZIEŃ POWROTU. Śniadanie, wy-
kwaterowanie z hotelu. Przejazd w stronę 
Lwowa, po drodze zwiedzanie słynnego 
Zbaraża (pałac zbaraski znany ze słynnej 
obrony, opisanej przez Henryka Sienkiewi-
cza w powieści „Ogniem i mieczem”). Prze-
jazd do Lwowa, chwila postoju w markecie. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
12 dzień: DZIEŃ POWROTU. Powrót do Pol-
ski w godzinach rannych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Pałac konferencji Jałtańskiej w Liwadii (Pałac w którym znajdują się liczne pamiąt-
ki po ostatniej rodzinie carskiej. Tutaj też odbywała się słynna Konferencja Jałtańska). 
Jaskółcze gniazdo (słynna wizytówka Krymu, pałacyk na skale, zbudowany dla pięknej 
kobiety, w imię najważniejszego uczucia ludzkiego – miłości). Przejazd do Jałty - czas 
wolny, powrót do hotelu (cena ok. 20 €). 
Wycieczka do Bakczysaraju. Bakczysaraj – jeden z trzech muzułmańskich komplek-
sów pałacowych w Europie – pałac chanów krymskich, w którym znajduje się najważ-
niejszy na Krymie meczet – Wielki Meczet Chan-Dżami. Zwiedzanie prawosławnego 
monastyru Uspienskiego (dla osób płci pięknej obowiązuje odpowiedni ubiór – chusty, 
spódnice). Monastyr jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krymu. Przejazd do 
Sewastopola, wizyta w Chersonesie – antycznym mieście greckim na Krymie – kolonii 
Miletu. Miejsce przyjęcia chrztu w 988 r. przez księcia ruskiego Włodzimierza I Wielkiego, 
czyli symbolicznego chrztu Rusi. Ruiny miasta znajdują się obecnie w granicach admini-
stracyjnych Sewastopola. Powrót do hotelu późnym wieczorem (cena ok. 25 €).
Zwiedzanie Pałacu Woroncowa w Ałupce (zespół pałacowo - parkowy uważany jest za 
jedną z głównych atrakcji turystycznych Krymu. W czasie trwania konferencji jałtańskiej 
pałac w Ałupce był siedzibą delegacji brytyjskiej, na czele z Churchillem. Wyjazd na Aj-
Petri 1234 m n.p.m. (kolejka linowa), panorama wybrzeża, piękne widoki, degustacja po-
traw tatarskich (we własnym zakresie). Zjazd z Aj-Petri górską drogą środkami miejskiego 
transportu, krótki postój przy najwyższym wodospadzie Ukrainy Uczan-su. Powrót do 
hotelu (cena ok. 30 €).
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fontanny. Powrót  do hotelu – obiadokola-
cja nocleg.
6 dzień:  po śniadaniu przejazd Sibeni-
ka- najstarszego miasta  na wybrzeżu ad-
riatyckim i spacer zabytkowymi uliczkami 
Starego Miasta następnie przejazd do Parku 
Narodowego KRKA - jednej z największych  
atrakcji krajobrazowych w Chorwacji , gdzie 
rzeka Krka  przebija się do morza tworząc 
liczne jeziora, wodospady- 17 kaskad sze-
rokich prawie na 100m  oraz strumienie.  
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.  
7 dzień: powrót w  godzinach popołudnio-
wych.

Termin Cena

26.04.-02.05.2014  1 450 zł

29.06.-05.07.2014  1 490 zł

14.09.-20.09.2014  1 395 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
5 noclegów: 1 nocleg w ok. Plitvic, 4 noclegi 
w Dalmacji  hotele   **/*** ,  pokoje 2, 3- os.  
z łazienkami i TVSAT, wyżywienie: 5 śniadań 
i obiadokolacji, opiekę pilota - przewod-
nika,  ubezpieczenie NW, KL i bagaż, taksę 
klimatyczną.  
Cena nie obejmuje: napoi do obiadokola-
cji, biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów - ok. 60 EUR, dopłata do pokoju 1-os. 
- 290 zł.
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Termin Cena

26.04 – 03.05.2014 1 495 zł

28.06 – 05.07.2014 1 495 zł

13.09 – 20.09.2014 1 495 zł

Cena obejmuje: 5 noclegów/ 1 nocleg 
w ok. Padwy, 3 noclegi w ok. Rzymu  
i 1 nocleg w ok. Rimini (hotele *** – poko-
je 2, 3, 4-osobowe z łazienkami), 5 śniadań,  
5 obiadokolacji, transport autokarem klasy 
LUX (klimatyzacja, barek, video, WC), usługi 
pilota-przewodnika, ubezpieczenie NW i KL.
Dodatkowo płatne: napoje do obiado-
kolacji; każdy uczestnik powinien posiadać 
ok. 110 EUR na wydatki związane z progra-
mem (wstęp do obiektów, bilety na statek  
w Wenecji i na Capri, lokalnego przewod-
nika, wjazdy do miast). Dopłata do pokoju 
1-osobowego – 280 zł.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd  
przez Czechy i Austrię. Podczas przejazdu 
krótkie postoje.
2 dzień:  Przyjazd do WENECJI w godzinach 
rannych. Rejs statkiem po kanałach – zwie-
dzanie  miasta:  Plac i Bazylika Św. Marka, 
Pałac Dożów, Most Rialto, Most Westchnień. 
Przejazd do PADWY – krótkie zwiedzanie: 
Bazylika Św.Antoniego, historyczne cen-
trum, Piazza del Erbe. Przyjazd do hotelu  
w okolicach Padwy, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: O godz. 8.00 – po śniadaniu wyjazd 
do FLORENCJI. Zwiedzanie stolicy Toskanii – 
Kościół Santa Croce, Katedra Santa Maria 
del Fiore, Wieża Giotta, Most Ponte Vecchio. 
Przejazd do hotelu w okolicach RZYMU –  
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień:  Po śniadaniu przejazd do NEAPO-
LU – rejs statkiem na CAPRI – najpiękniejsza 
z włoskich wysp – pobyt na wyspie – zwie-
dzanie Ogrodów Agusta – dla chętnych 
przejazd motorówką wokół wyspy – zwie-
dzanie grot. Przejazd pod MONTE CAS-
SINO – zwiedzanie Cmentarza Polskiego  
i Opactwa Benedyktynów. Powrót do hotelu 
– obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Po śniadaniu wyjazd do WATYKA-
NU – udział w Audiencji Generalnej u Pa-
pieża Franciszka. Po zakończeniu Audiencji 
zwiedzanie Bazyliki i Placu Św.Piotra oraz 
chwila zadumy nad grobem Ojca Święte-
go w kaplicy Św. Sebastiana. Następnie 
zwiedzanie RZYMU STAROŻYTNEGO: m.in. 
Forum Romanum, Kapitol, Coloseum i Bazy-
lika Św. Pawła za Murami.Powrót do hotelu 
– obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedza-
nia RZYMU: Bazylika Św. Jana na Lateranie 
i Święte Schody, następnie: RZYM BAROKO-
WY: Plac Wenecki, Plac i Schody Hiszpańskie, 
Fontanna di Trevi, Plac Navona, Panteon. Po 

1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, 
przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.
Przyjazd do hotelu w ok. Plitvic - zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.                 
2 dzień:  po śniadaniu przejazd do PLITVIC 
- Zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie 
Jeziora - park wpisany jest na listę świato-
wych bogactw UNESCO. Rejs stateczkiem. 
Przejazd do hotelu na Wybrzeżu Adriatyc-
kim, obiadokolacja, nocleg.            
3 dzień:  po śniadaniu wyjazd na całodzien-
ną wycieczkę do SPLITU - największego mia-
sta Dalmacji. Zwiedzanie, m.in. Stare Miasto, 
pałac Diklecjana, ratusz, port. Przejazd do 
TROGIRU – zwiedzanie pięknego średnio-
wiecznego  miasta, m. in. Stare Miasto, Ra-
tusz, Katedra Św. Wawrzyńca. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: po śniadaniu przejazd do MEDJU-
GORJE – znanego miejsca pielgrzymkowe-
go, słynącego z objawień maryjnych: kościół 
Św. Jakuba, Góra Objawień Podbrodo, Góra 
Kriżewac, przejazd do MOSTARU – zwie-
dzanie unikatowego kamiennego miasta, 
noszącego liczne ślady wojny. Powrót  do 
hotelu, obiadokolacja nocleg. 
5 dzień: po śniadaniu wyjazd do DUBROW-
NIKA – najpiękniejszego miasta Chorwacji  
ogłoszonego przez UNESCO dziedzictwem 
Kultury światowej, z cudowna kamienną 
starówką. Zwiedzanie m.in. Mala Braca-
klasztoru franciszkanów, studnia Onforio, 
muzeum morskie, mury obronne, pałace, 

Włochy  

Chorwacja  

8 dni

7 dni

Wenecja – Padwa – Florencja – Watykan – Rzym - Neapol – 
Capri – Monte Cassino – Asyż – San Marino

Plitvice - Split - Trogir - Sibienik Wodospady Krka - Dubrownik 
- Medjugorje-Mostar

zwiedzaniu wyjazd z Rzymu w  kierunku 
ASYŻU. Zwiedzanie:  Bazylika Św. Francisz-
ka, Kościół Św. Klary. Przejazd do hotelu w 
okolicach Rimini – obiadokolacja, nocleg.
7 dzień:  Po śniadaniu przejazd do SAN MA-
RINO – spacer trasą turystyczną najstarszej 
na świecie republiki – zwiedzanie i ewentu-
alne  zakupy. Po zwiedzaniu wyjazd w kie-
runku Polski. Przejazd przez Austrię.
8 dzień: Przejazd przez Czechy. Powrót do 
kraju w godzinach wieczornych.
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Zakwaterowanie: u rodzin stwarza oka-
zję do poznania zwyczajów panujących  
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone 
i starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na 
obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest  
w pokojach 2-4 osobowych.
Wyżywienie: W miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują następujące posiłki: 
śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, 
sok, herbata), lunch (2 kanapki, owoc, ba-
tonik, chipsy, napój – lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu), obiadokola-
cje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata, 
sok). Świadczenia rozpoczynają się obiado-
kolacją 2 dnia, kończą się ciepłym lunchem 
przed wyjazdem z Londynu 8 dnia.

Obóz Językowy w Londynie to doskonałe 
połączenie wyjazdu turystycznego z boga-
tym programem zwiedzania i nauki języka 
angielskiego w praktyce. W trakcie trwania 
obozu proponujemy ćwiczenia językowe 
w naturalnych, codziennych sytuacjach. 
Uczestnicy realizują zadania w formie „pro-
ject in English” zdobywając informacje pod-
czas zwiedzania obiektów oraz na podstawie 
przeprowadzonych rozmów i wywiadów  
w języku angielskim z osobami zatrudniony-
mi w muzeach i rodzinami. 

1 dzień: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, prze-
jazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 dzień: Przeprawa promowa Calais (Fran-
cja) – Dover (Wielka Brytania) Ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania DOVER – 
białe wapienne klify, przejazd obok Zamku 
Dover. LONDYN / GREENWICH – Królewski 
Park, przez który przebiega Południk „0”, wi-
dok Londynu ze wzgórza Greenwich.
3 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. LONDYN / WESTMINSTER - spacer 
obok Opactwa Westminster, Gmachów 
Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham, London Eye (panora-
ma Londynu z wysokości 135 metrów), Mu-
zeum Historii Naturalnej.
4 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. Pokazowa lekcja języka angielskie-
go z native speakerami w szkole angielskiej. 
LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Gabinet Fi-
gur Woskowych Madame Tussaud's, Oxford 
Street, Hyde Park, Speaker's Corner, Łuk 
Marmurowy.
5 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. LONDYN – Plac Trafalgar i kolum-
na Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, 
Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent 
Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, 
opcjonalne wyście do TEATRU; dla osób nie-

Zakwaterowanie
u rodzin

Termin Cena 
(bez opłaty za transport)

01.07 – 09.07.2014 1 660 zł

08.07 – 16.07.2014 1 660 zł

15.07 – 23.07.2014 1 660 zł

22.07 – 30.07.2014 1 610 zł

29.07 – 06.08.2014 1 610 zł

05.08 – 13.08.2014 1 610 zł

12.08 – 20.08.2014 1 560 zł

19.08 – 27.08.2014 1 560 zł

Cena obejmuje: zakwaterowanie: 6 noc-
legów; wyżywienie: 3x dziennie (6 śniadań,  
6 packed lunch, 6 obiadokolacji); ćwiczenia 
i konwersacje w języku angielskim; opieka 
pilota i wychowawców; ubezpieczenie AXA 
- NNW, KL, bagaż; bogaty program zwiedza-
nia; materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń 
w języku angielskim.
Opłaty dodatkowe: transport autokarem 
(+ 300 zł); koszt wstępów i realizacji progra-
mu (płatne w Londynie; wiek liczony jest wg 
roczników): 85 GBP dla osób urodzonych po 
1998 r., 100 GBP dla urodzonych w 1998 r. i 
wcześniej; dopłata 25 GBP dla osób zainte-
resowanych wyjściem do teatru.
Uwagi: uczestnik z dojazdem własnym zo-
bligowany jest do stawienia się drugiego 
dnia w Greenwich (miejsce spotkania do 
potwierdzenia) o godz. 14.00 i musi zostać 
odebrany ósmego dnia ze stacji Woolwich 
Arsenal (ok. godziny 15.00) przez rodzica/
prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią 
osobę przez niego wskazaną. Poszczególne 
punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie.
Zabrać ze sobą: paszport (ważny co naj-
mniej 1 tydzień od daty powrotu) lub do-
wód osobisty, jednego (do 15 kg) bagażu 
głównego i jednej sztuki bagażu podręcz-
nego, kieszonkowe (ok. 8 GBP/dzień), zapas 
medykamentów, podręczny plecak, wy-
godne buty, ciepły sweter, kurtkę przeciw-
deszczową, ręcznik i kosmetyki, adaptor do 
kontaktów, prowiant na drogę (ok. 50 PLN 
na obiad przed granicą polsko – niemiecką 
oraz śniadanie w drodze powrotnej).

Anglia - Londyn
obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

zainteresowanych spektaklem teatralnym 
zwiedzanie Narodowej Galerii Portretu 
6 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. LONDYN – ekskluzywne dzielnice 
Knightsbridge i South Kensington, Pomnik 
Księcia Alberta, Royal Albert Hall, Muzeum 
Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd 
obok Harrods'a – najsłynniejszego londyń-
skiego domu towarowego, Katedra Św. 
Pawła.
7 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. ZAMEK LEEDS – zwiedzanie 'naj-
bardziej uroczego zamku świata', ogrodów, 
labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu.
8 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, 
przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Are-
ny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, 
zwiedzanie z przewodnikiem Teartu Shake-
speare'a (The Globe), Galeria Tate Modern, 
Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower 
of London, ciepły lunch przed odjazdem, 
przejazd kolejką naziemną do Woolwich 
Arsenal. Wyjazd do Polski w godzinach po-
południowych. Przeprawa promowa Dover 
(Wielka Brytania) – Calais (Francja).
9 dzień: Przyjazd do Polski. Obowiązkowy 
odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców 
lub osoby upoważnione.

ProgramProgram

O
B

Ó
Z

 J
ĘZ

Y
K

O
W

Y



32 Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2-11 dzień:  Realizacja programu KO:
• rejs statkiem,
• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – 

spacer po mieście, wizyta w parku rozryw-
ki dla dzieci,

• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• zajęcia na basenie ośrodka,
• spacery do Niechorza, 
• konkursy KARAOKE, 
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, 

• OLIMPIADA KOLONIJNA – POGORZELICA 
2014, 

• nauka tańca,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród.
12 dzień: Po wczesnym śniadaniu wykwa-
terowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Przejazd do NIEMIEC – pobyt na WYSPIE 
TROPIKALNEJ. Obiad, wyjazd w drogę po-
wrotną. Powrót do Kielc w godzinach noc-
nych.

POGORZELICA - miejscowość w woj. za-
chodniopomorskim, leżąca na obszarze sta-
rosłowiańskiego osiedla rybackiego, obec-
nie ośrodek wczasowy i kolonijny. Znajduje 
się tu duże kąpielisko i jedna z najbardziej 
rozległych plaż bałtyckich.

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena

14.07 – 26.07.2014 1 599 zł

26.07 – 08.08.2014 1 599 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 12 
noclegów w pokojach z łazienkami, wyży-
wienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 
podwieczorki i kolacje), suchy prowiant na 
drogę powrotną, opieka doświadczonej 
kadry pedagogicznej, ubezpieczenie NNW, 
realizację programu wraz z biletami wstępu.

Położenie: 200m od morza kompleks bu-
dynków, wszystkie dwukondygnacyjne. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 osobowe 
z łazienkami. Na każdym piętrze telewizory 
na holach. 
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia z tara-
sem, sala gier, sala dyskotekowa, sala mul-

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy KRYSTYNA

Pogorzelica

timedialna, sala karaoke, basen zewnętrzny, 
boisko do siatkówki plażowej, boisko do 
koszykówki, boiska do kometki, sala do gry  
w tenisa stołowego. plac zabaw dla dzieci 
oraz miejsce na ognisko i grill.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje).
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Ośrodek 
Wczasowo-Sanatoryjny 
PIRAMIDA

Termin Cena

01.07 – 13.07.2014 1 499 zł

13.07 – 25.07.2014 1 499 zł

25.07 – 06.08.2014 1 499 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
12 noclegów w pokojach z łazienkami,  
wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną, opieka doświad-
czonej kadry pedagogicznej, całodobowa 
opieka medyczna (lekarz i pielęgniarka), 
ubezpieczenie NNW, realizacja programu 
wraz z biletami wstępu.

Położenie:  300 m od morza, na 1,5 hekta-
rowej ogrodzonej działce. Budynek 3-pię-
trowy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe  
z łazienkami. 
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sala 
dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastycz-
na, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na 
terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty 
z podgrzewaną wodą, boiska sportowe do 
siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, 
piłki nożnej, oraz stoły do tenisa stołowego. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje. Suchy pro-
wiant na drogę powrotną. 

Mrzeżyno

MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość 
wypoczynkowa położona na zachodnim 
wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu.  
W Mrzeżynie znajduje się port żeglarski 
i przystań rybacka  z chatami z XVIII i XIX 
wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest naj-
wyższa w warunkach klimatu morskiego na 
kontynencie europejskim.

kolonia 7 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                                   

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2-12 dzień:  Realizacja programu KO:
• plażowanie i kąpiele pod okiem ratowni-

ka, kąpiele w basenie ośrodka,
• całodniowa wycieczka do Kołobrzegu, 
• impreza rozrywkowa „Piracka przygoda”
• rejs statkiem po morzu, wycieczki rowero-

we po okolicy, 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, 

• OLIMPIADA KOLONIJNA – MRZEŻYNO 
2014, 

• nauka podstawowych kroków tanecz-
nych,

• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 
Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród.
13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną.
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Ośrodek 
Kolonijno-Wczasowy  
NIEZAPOMINAJKA

Termin Cena

04.07 – 16.07.2014 1 499 zł

08.08 – 20.08.2014 1 499 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
12 noclegów, wyżywienie 4x dziennie, su-
chy prowiant na drogę powrotną, opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
medyczną oraz ratownika podczas ką-
pieli morskich, realizację programu wraz  
z biletami wstępu, ubezpieczenie NNW.

Położenie:  w cichym i spokojnym miejscu 
300 m od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-osobowe 
i studia 3+3 z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: czajnik (na holach), TV-SAT 
(na holach), telefon, stołówka, sala konfe-
rencyjna, boiska, tenis stołowy, bilard, ka-
wiarnia, plac zabaw, miejsce na grill-ogni-
sko, parking.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Ustka

USTKA – najpopularniejsze kąpielisko środ-
kowego wybrzeża Bałtyku. Szerokie, piasz-
czyste plaże z bogatą infrastrukturą oraz 
położenie pomiędzy morzem a pasmem la-
sów to doskonałe warunki do wypoczynku.  
W okresie wakacji w mieście organizowa-
nych jest wiele imprez kulturalnych i spor-
towych.

kolonia 8–12 lat
obóz młodzieżowy 13–17 lat                                                                                                  

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 - 12 dzień: Realizacja programu KO:
• wycieczka całodniowa do Słowińskiego 

Parku Narodowego oraz skansenu w Klu-
kach,

• rejs statkiem po morzu,
• impreza bursztynowa (poszukiwanie 

bursztynu, tworzenie ozdób z muszli),
• zwiedzanie Ustki (molo, port, promena-

da),
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 

ratownika,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, 

• OLIMPIADA KOLONIJNA – USTKA 2014, 
• nauka tańca,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród.
13 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego 
Prowiantu wyjazd w drogę powrotną. Po-
wrót w godzinach wieczornych.
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Położenie: blisko centrum, na ogrodzo-
nym, dobrze zagospodarowanym i zie-
lonym terenie, w odległości ok. 300m od 
plaży i ok. 150 m od trawiastego boiska do 
piłki nożnej.
Zakwaterowanie: w pokojach 4 i 5 osobo-
wych z łazienkami, wyposażone w tapczany 
jednoosobowe, część pokoi z jednym łóż-
kiem piętrowym, szafę, szafki, stolik, krzesła. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica ze 
sprzętem RTV, sprzętem do organizacji dys-
kotek, imprez karaoke oraz projekcji filmów, 
salka gimnastyczna, 4 świetlice z TV, gabinet 
lekarski, izolatki, kawiarenka internetowa 

(14 komputerów), biblioteczka, stoły do te-
nisa, rowery. Na terenie obiektu znajdują się 
3 boiska plażowe (piłka nożna i siatkowa), 
2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej (koszykówka, siatkówka, 
tenis, kometka), sklepik, plac zabaw, tram-
polina 4 stanowiskowa, 2 okrągłe stoły do 
grupowej gry w tenisa, piłkarzyki, zadaszo-
ny krąg ogniskowy. 
Wyżywienie:  4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, - podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO

ŁEBA – jest jedną z większych i najbardziej 
znanych miejscowości wypoczynkowych 
w Polsce. Posiada wspaniały mikroklimat, 
szerokie plaże, bliskość Słowińskiego Parku 
Narodowego gdzie można obejrzeć słynne 
ruchome wydmy. Piękne okolice oraz szlaki 
rowerowe i piesze sprzyjają organizowaniu 
wycieczek i spacerów.

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Łeba

Termin Cena

30.06 – 13.07.2014 1 499 zł

14.07 – 27.07.2014 1 499 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
13 noclegów w pokojach z łazienkami, 
wyżywienie, opiekę doświadczonej kadry 
pedagogicznej, medycznej oraz ratownika, 
ubezpieczenie NNW, realizację programu 
wraz z biletami wstępu.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2-13 dzień: Realizacja programu KO:
• Wycieczka do Słowińskiego Parku Naro-

dowego, wędrówka wydmami. 
• plażowanie, kąpiele pod okiem ratownika,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• uczestnictwo w licznych imprezach orga-

nizowanych w Łebie,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, 

• OLIMPIADA KOLONIJNA – ŁEBA 2014, 
• nauka tańca,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku, KARAOKE,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród.
14 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną. Powrót w godzinach 
wieczornych.
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Termin Cena

14.07 – 26.07.2014 1 499 zł

27.07 – 08.08.2014 1 499 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
12 noclegów w pokojach z łazienkami, wy-
żywienie, opiekę doświadczonej kadry pe-
dagogicznej, stałą opiekę medyczną (lekarz 
i pielęgniarka), opiekę ratownika w czasie 
kąpieli morskich, realizację programu KO, 
ubezpieczenie NNW.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
2 – 12 dzień:  Realizacja programu KO:
• wycieczka autokarowa do Trójmiasta: 

GDAŃSK – Stare Miasto, ratusz, Dwór Ar-
tusa, fontanna Neptuna, Żuraw, bazylika 
Mariacka, Złota Kamienica, Złota Brama, 
Brama Zielna, Panienka z okienka; SOPOT 
– spacer po Molo, deptak Monte Cassino; 
GDYNIA – port, Dar Pomorza, Akwarium;

• zwiedzanie Alei Gwiazd oraz Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, 

• rejs statkiem po morzu,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, OLIMPIADA KOLONIJNA 
– Jastrzębia Góra 2014, 

• kąpiele, plażowanie pod okiem ratownika,
• nauka tańca,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne,  konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród.
13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną.

Dom Wczasowy VIS

Położenie: 300 m od morza, w pobliżu bez-
piecznego dojścia do plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, kawiarnia 
z dyskoteką, sala gier sportowych, sala TV, 
video, odtwarzacz CD, sala dyskotekowa, 
boiska sportowe do piłki koszykowej i siat-
kowej, stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, 
rzutki, miejsce na ognisko, grill, bezpłatna 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, ogól-
nodostępny telefon na kartę magnetyczną, 
plac zabaw. 
Zakwaterowanie: w pokojach 3 i 4–oso-
bowych z pełnym węzłem sanitarnym, wy-
posażone w wygodne łóżka, szafy z półkami  
i wieszakami na ubranie, szafki i lampki noc-
ne, stoliki, krzesła, dywaniki, TV.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Jastrzębia Góra

JASTRZĘBIA GÓRA – nadmorska miejsco-
wość wypoczynkowa pięknie położona na 
wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nad-
morskim Parkiem Krajobrazowym. Walory 
przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo 
innych atrakcji gwarantują udany wypo-
czynek. Bliska odległość od Trójmiasta oraz 
Mierzei Helskiej czy Łeby pozwala na reali-
zację wielu wycieczek.

kolonia 7– 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                              
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ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2-11 dzień:  Realizacja programu KO:
• plażowanie,kąpiele pod okiem ratownika,
• rejs statkiem po Zalewie Wiślanym,
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem 

do Gdyni (Skwer Kościuszki, Oceanarium), 
Gdańska (Stare Miasto, Dwór Artusa, Złota 
Kamienica, Brama Zielona, Ulica Mariacka, 
Żuraw, Kościół Mariacki) i Sopotu (Molo, 
krzywy dom, deptak),

• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• uczestnictwo w licznych imprezach orga-

nizowanych w Krynicy Morskiej,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym, OLIMPIADA KOLONIJNA 
– Krynica Morska 2014, 

• nauka tańca,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku,

• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby ko-
lonijne,  konkursy plastyczne i muzyczne,

• nocny bieg na orientację, rajd i spacery, 
• wręczanie dyplomów i nagród,
• w turnusie I i IV OBÓZ JĘZYKOWY –  

J. ANGIELSKI – zajęcia prowadzone przez 
lektora (ok. 2 godz. dziennie) w grupach 
dostosowanych do poziomu znajomości 
języka uczestników, zajęcia w terenie – 
praktyczna nauka języka, specjalnie opra-
cowane materiały do nauki.

12 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną. Powrót w godz. wie-
czornych.

KRYNICA MORSKA - duży ośrodek  tury-
styczno - wypoczynkowy na Mierzei Wiśla-
nej, między otwartym  Morzem Bałtyckim 
a Zalewem Wiślanym. Największe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe Krynicy Mor-
skiej to specyficzny mikroklimat, duża czy-
stość powietrza, piękne, szerokie piaszczy-
ste plaże oraz czyste wody morskie.

kolonia  7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin
Cena
profil 

rekreacja

Cena 
pofil

z językiem 
angielskim

30.06 – 11.07.2014 1 399 zł 1 499 zł

11.07 – 22.07.2014 1 399 zł -

22.07 – 02.08.2014 1 399 zł -

02.08 – 13.08.2014 1 399 zł 1 499 zł

Cena obejmuje: 11 noclegów, wyżywienie 
4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, pod-
wieczorki i kolacje), suchy prowiant na dro-
gę powrotną, transport autokarem, opiekę 
doświadczonej kadry pedagogicznej, me-
dycznej, ratownika, ubezpieczenie NNW, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. W 
turnusach z j. angielskim zajęcia z lektorem 
(ok. 2 godz. dziennie). 

Położenie:  w odległości 500 m od plaży. 
Teren bezpieczny, ogrodzony.
Zakwaterowanie: w pokojach typu studio 
typu 2+2 i 2+3. Wszystkie pokoje z łazienka-
mi i TV, nowocześnie umeblowane. 
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, sala 
gimnastyczna, patio z grillem, duża sala 

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny POSEJDON

Krynica Morska

taneczno-świetlicowa, stoły do bilarda  
i ping-ponga, plac zabaw i boisko sportowe. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady, podwieczorki, kolacje), suchy 
prowiant na całodniowe wycieczki i drogę 
powrotną.
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Władysławowo

WŁADYSŁAWOWO – wypoczynkowa miejscowość nad Morzem Bałtyckim w sąsiedztwie 
Jastrzębiej Góry w odległości ok. 35 km od Trójmiasta. Do największych atrakcji należą tu 
Dom Rybaka – wieża widokowa oraz Aleja Gwiazd Sportu.

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat                                                                                                   
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Termin
Cena
profil 

rekreacja

Cena
profil 

windsurfing

30.06 -12.07.2014 1 299 zł 1 654 zł

13.07 - 25.07.2014 1 340 zł 1 695 zł

26.07 - 07.08.2014 1 340 zł 1 695 zł

08.08 - 20.08.2014 1 299 zł 1 654 zł

Cena obejmuje: transport autokarem, 
12 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie 
+ podwieczorek, suchy prowiant na drogę 
powrotną, opiekę kadry pedagogicznej  
i ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW, 
realizację programu.

Cena obejmuje: transport autokarem, 
9 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, ubez-
pieczenie NNW, opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej: kierownika, wycho-
wawców, ratownika WOPR, miejscową opie-
kę medyczną, program KO.
Uwagi: wskazane jest zabranie kremów 
z filtrami UV, nakryć głowy, okularów 
przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 
słoneczne, obuwia sportowego, klapek, 
nieprzemakalnej i ciepłej odzieży, ręcznika, 
dresu, plecaka na wycieczki, stroju kąpielo-
wego, legitymacji szkolnej wraz z numerem 
PESEL; sugerowane kieszonkowe na pry-
watne wydatki 100 zł.

Rewal

Termin Cena

28.07 – 07.08.2014 1 365 zł

Położenie: dwa pensjonaty w willowej 
dzielnicy, w odl. ok. 600 m od plaży; Teren 
obiektu ogrodzony, zagospodarowany. Ok. 
150 m od dużego terenu rekreacyjnego: 
plac zabaw, boisko do piłki nożnej, piłki ko-
szykowej, piłki siatkowej, ok. 300 m od boisk 
Orlika, ok. 800 m od nowoczesna pływalnia 
AQUARIUS ze zjeżdżalniami i jacuzzi (obo-
wiązują czepki), LEMON PARK – kompleks 
basenów odkrytych ze zjeżdżalniami
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienką i TV, wyposażone w tapczany, 
część pokoi z łóżkami piętrowymi, szafę, 
stolik, krzesła. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica ze 
sprzętem dyskotekowym i audio-video, te-
nis stołowy, boisko rekreacyjne, miejsce do 
grillowania. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje) + podwieczorek. Posiłki ser-
wowane.

Położenie: w cichej i najładniejszej części 
Rewala, wzdłuż promenady, ok. 20 m od 
plaży. Ośrodek ogrodzony.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami i TV, większość z balkonami. 
Do dyspozycji: boisko do siatkówki i koszy-
kówki, miejsce na ognisko, plac zabaw, od-
kryty basen kąpielowy, świetlica z TV i sto-
łem do tenisa stołowego, sala dyskotekowa.
Wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek 
oraz suchy prowiant na drogę powrotną. 
Śniadanie i kolacja wydawane w formie sto-
łu szwedzkiego, obiady serwowane

Pensjonaty
FREGATA i JOANNA

Ośrodek Wczasowy 
ADRIA

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg.
2-12 dzień:  Realizacja programu KO:
• wycieczka do Gdańska - Stare Miasto, PGE 

Arena i Gdyni - Skwer Kościuszki, 
• wycieczka do Ocean Parku – wyprawa w 

nieznany świat największych ryb i ssaków. 
Tu przejdziesz po dnie oceanu i staniesz 
oko w oko z przerażającym rekinem, ol-
brzymim wielorybem, orką. 

• 6 godzin na kompleksie basenów ze zjeż-
dżalniami - Lemon Park

• rejs kutrem po morzu oraz zwiedzanie 
portu rybackiego we Władysławowie; 

• wycieczka do Cetniewa – zwiedzanie Alei 
Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygoto-
wań Olimpijskich polskich sportowców,

• wycieczka do Doliny Chłapowskiej, pokaz 
obróbki jantaru

• wycieczka na Rozewie – wybrzeże klifowe, 

• wycieczki rowerowe (Swarzewo, Puck), 
plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem 
ratownika, rozgrywki sportowe (koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna), podchody 
i gry terenowe, turnieje tenisa stołowego, 
zabawy integracyjne, konkursy, Neptu-
nalia, bal przebierańców, biesiada przy 
grillu, dyskoteki, udział w koncertach i im-
prezach sezonowych m.in.: Happy Events, 
Rybka we Władku.

• dla chętnych + PROFIL WINDSURFING - 
tygodniowy kurs windsurfingowy (7 x 90 
minut dziennie), z instruktorem, komplet-
nym sprzętem i ubiorem (deska, pędnik, 
pianka, kamizelka, trapez), szkolenie za-
kończone regatami.

13 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego 
prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 6.15. Powrót w godzinach wieczor-
nych.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu. 
2 dzień: Przyjazd do Rewala w godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie, spo-
tkanie organizacyjne. Kolacja, przywitanie  
z morzem,  nocleg.
3-10 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka z przewodnikiem do Wo-

lińskiego Parku Narodowego: zagroda  
żubrów, Muzeum V3, jezioro  Turkusowe 
i Międzyzdrojów: Muzeum Figur Wosko-
wych, spacer Aleją Gwiazd, molo;

• wycieczka z przewodnikiem do: Trzebia-
towa: Baszta Kaszana, słoń i Kołobrzegu: 
pomnik Zaślubin Polski z Morzem, Latar-
nia Morska z Muzeum Minerałów, katedra, 
ratusz;

• piesza wycieczka do Trzęsacza (ruiny ko-
ścioła);

• rozgrywki sportowe, konkurs plastyczny, 
quiz wiedzy o regionie, wieczór filmowy, 
bal przebierańców, konkurs talentów, dys-
koteki na terenie obiektu, Neptunalia;

• codzienne korzystanie z basenu (2 godzi-
ny/dzień) pod okiem ratownika;

• ognisko z pieczeniem kiełbasek;
• plażowanie, kąpiele pod okiem ratownika.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną.

ProgramProgram
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16 dzień: Zajęcia w terenie i na basenach, 
obiad. Po kolacji przejazd pociągiem do 
Katowic.
17 dzień: Przyjazd do Katowic w godzinach 
porannych.

Łukęcin

ŁUKĘCIN – nadmorska miejscowość położona pomiędzy Pobierowem a Dziwnów-
kiem. Największym atutem jest duże stężenie jodu w powietrzu, co stwarza specy-
ficzny mikroklimat, doskonale wpływający na układ oddechowy i krążenia, a także 
na relaks i regenerację organizmu. 

kolonia 6 – 13 lat

Cena obejmuje: zakwaterowanie (11/12 
noclegów), wyżywienie, przejazd autoka-
rem, opiekę: wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej, medycznej, ratownika wodnego, 
ubezpieczenie NNW, bilety wstępu i pro-
gram KO.

* 11 noclegów

Cena obejmuje: 13 noclegów w OW Roze-
wie, 2 noclegi na promie Stena Line (kabiny 
4 osobowe wewnętrzne); wyżywienie wg 
opisu; transport pociągiem PKP Katowice – 
Gdynia – Katowice wraz z biletami, transfer 
autokarowy do ośrodka oraz promem Stena  
Line; kadrę - wykwalifikowani i doświad-
czeni wychowawcy oraz ratownik na plaży; 
opiekę medyczną, pielęgniarka na terenie 
ośrodka, lekarz na telefon; ubezpieczenie: 
NNW, KL w Szwecji; realizację programu.
Uwagi: obowiązkowo ważny paszport lub 
dowód osobisty. Uczestnicy obozu winni 
posiadać bagaż podręczny na prom oraz 
bagaż zasadniczy na czas trwania obozu.

Rozewie + Szwecja

Położenie: na skraju lasu iglastego w odle-
głości 200 m od morza Bałtyckiego. 
Zakwaterowanie: 3, 4 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, balkonem, wyposa-
żone w tapczany, stolik, krzesełka, szafę i 
szafki.
Do dyspozycji: duża sala dyskotekowa, bi-
blioteka, bilard, stół do tenisa, jacuzzi, cym-
bergaj, gra piłkarzyki, trampolina, boisko 
do piłki nożnej, boisko do kosza, boisko do 
badmintona, kort tenisowy, rowery, basen 
letni, plac zabaw, miejsce na grilla. 
Wyżywienie: 4 x dziennie (śniadanie – bu-
fet, obiad – serwowany do stolika, podwie-
czorek, kolacja – bufet), suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

Położenie: w otoczeniu Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego. Teren ogrodzony i 
monitorowany.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: świetlica ze sprzętem dys-
kotekowym, gry świetlicowe, stół do tenisa, 
bilard, sprzęt sportowy, miejsce na ognisko, 
basen ogrodowy, kawiarenka internetowa, 
plac zabaw.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie plus pod-
wieczorek w czasie pobytu w O.W. Rozewie. 
Śniadania i obiadokolacje w czasie pobytu 
w Szwecji.

Ośrodek 
Wczasowy WRZOS

Ośrodek Wypoczynkowy 
ROZEWIE

ProgramProgram

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2-12 dzień:  Realizacja programu KO:
• wycieczka autokarowa do Świnoujścia: 

przepłynięcie promem, spacer po mieście, 
wyjście na latarnię morską, wstęp do For-
tu Gerharda, przejazd do Wapnicy gdzie 
po dawnej kopalni kredy znajduje się fa-
scynujące Jezioro Turkusowe, 

• 2 wejścia do jacuzzi, 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
• dni czarodziejskich przygód i magicznych 

szaleństw: zajęcia sportowe – quidditch 
– gra sportowa czarodziejów, ziołologia 
(nauka o ziołach, rozpoznawanie roślin), 
magic-dance (dyskotekowe szaleństwa), 
magiczna mandala (zajęcia integracyjno-
psychologiczne oraz relaksacyjne), gra de-
cyzyjna „Świat Czarodziejów", szyfromagia 
(nauka tworzenia szyfrów, tajemnych 
kodów i ich łamania), magiografia (na-
uka pisania atramentem sympatycznym i 
odczytywanie magicznych wiadomości), 
amuletologia (nauka tworzenia amule-
tów), astromagica (podstawy astrono-
mii), pierwsza pomoc bez różdżki (nauka 

pierwszej pomocy), legendy i historie 
Zamku Gniew, szachy i gry czarodziejów, 
magośpiewnia (nauka piosenek i konkur-
sy muzyczne), magiczne zwierzęta, język 
niewymawialny (dementorów), iluzja 
sceniczna, nauka magicznych wyliczanek 
i zabawnych rymowanek, lekcje ekspe-
rymentów, tworzenie eliksirów, obrona 
przed czarną magią, czyli poznanie tajni-
ków savoir-vivre, wyczarowanie Feniksa  
z popiołów techniką origami, poszuki-
wanie kamienia filozoficznego, wykona-
nie własnej miotły, konkurs, wykonanie 
bransoletek przyjaźni, identyfikatorów 
domów, wyczarowanie z plasteliny ta-
jemniczych stworów, czarodziejskie roz-
grywki sportowe, wyścigi na miotłach, 
drużynowa gra sprawnościowa – „Uwolnić 
Stworka”, wycieczka do Zakazanego Lasu 
– wizyta u Aragoga, „Komnata Tajemnic” 
– gra terenowa, wycieczki piesze, basenia-
da: zawody i zabawy w basenie.

13/14 dzień: Po śniadaniu spacer po miej-
scowości, wykwaterowanie z pokoi o godz. 
12.00, obiad i wręczenie dyplomów. Po ko-
lacji pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną. 

1 dzień: Wyjazd pociągiem z Katowic wg 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Gdyni, transfer 
do portu, odprawa pasażerska, obiadokola-
cja. Kabiny 4-os. wewnętrzne. W czasie rejsu 
udział w programie rozrywkowym.
2 dzień: Śniadanie na promie, zwiedzanie 
z przewodnikiem Karlskrony. Zabytki świa-
towej klasy: Ratusz, Rynek, dworzec kolejo-
wy, twierdza z XVII w., Nabrzeże Królewskie, 
Muzeum Marynistyczne, Kościół Admiralicji, 
Björkholm – kolorowa dzielnica. Powrót na 
prom, odprawa pasażerska, obiadokolacja, 
udział w dużej porcji rozrywek, nocleg.
3 dzień: Przypłynięcie promem do Gdyni. 
Transfer do ośrodka, śniadanie, zakwatero-
wanie, obiad. Zajęcia sportowo – rekreacyj-
ne na terenie ośrodka, kolacja, nocleg.
4-15 dzień: Wypoczynek i plażowanie, ką-
piele morskie i w basenach ogrodowych, 
dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
gry i zabawy ruchowe, turnieje sportowe, 
wycieczki piesze po okolicy, wycieczka do 
Chłapowa, Jastrzębiej Góry, Władysławowa. 
Pobyt w największym w Polsce Ocean Parku 
we Władysławowie.

Termin Cena

28.06 – 10/11.07.2014 1 495 zł

10.07 – 22/23.07.2014 1 495 zł

 22.07 – 02/03.08.2014* 1 435 zł

Termin Cena

10.07 – 26.07.2014 1 790 zł

24.07 – 09.08.2014 1 790 zł

ROZEWIE – nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona u nasady półwyspu hel-
skiego, znajdująca się w czołówce rankingu najpopularniejszych letnich kurortów nad Bał-
tykiem. Niepowtarzalny klimat, morskie powietrze, czyste plaże, cudowne zachody słońca.

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                                                   
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Termin Cena

01.07 – 13.07.2014 1 299 zł

Termin Cena

13.07 – 25/26.07.2014 1 440 zł

24.07 – 05/06.08.2014 1 440 zł

Zakopane   

Zakopane + Wiedeń    

Położenie: w dzielnicy Olcza, 4 km od centrum Zakopanego.
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4 i 5-osobowych z łazien-
kami i TV, wyposażonych w szafki nocne z lampkami szafy z 
lustrem oraz stoliki z taboretami.
Do dyspozycji: jadalnia, sala dyskotekowa, szałas góralski, 
stół do ping-ponga, parking.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwie-
czorki i kolacje), suchy prowiant.

Położenie: w dzielnicy Olcza, 4 km od centrum Zakopanego.
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4 i 5-osobowych z łazien-
kami i TV, wyposażonych w szafki nocne z lampkami szafy  
z lustrem oraz stoliki z taboretami.
Do dyspozycji: jadalnia, sala dyskotekowa, szałas góralski, 
stół do ping-ponga, parking.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwie-
czorki i kolacje), suchy prowiant, obiad w drodze powrotnej.

Dom Wypoczynkowy 
MAŁGORZATA

Dom Wypoczynkowy MAŁGORZATA

Cena obejmuje: transport autokarem, 12 noclegów, wyży-
wienie, opieka kadry pedagogicznej, ubezpieczenie NNW, 
program KO z biletami wstępu. 
Uwagi: Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pie-
szych wędrówek, mały plecak, kurtkę przeciwdeszczową, 
nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne. Pro-
ponowane min. Kieszonkowe 150 – 200 PLN. 

Cena obejmuje:  transport autokarem, 12 noclegów 
(11 w Zakopanem, 1 k/ Wiednia), wyżywienie Zakopane:  
4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i ko-
lacje), 1x suchy prowiant, Wiedeń 2 x dziennie, 1 x obiad  
w drodze powrotnej, opieka doświadczonej kadry pedago-
gicznej, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, program KO wraz  
z biletami wstępu. 
Uwagi: Należy zabrać: wygodne obuwie do pieszych wę-
drówek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy 
od słońca, okulary przeciwsłoneczne. Obowiązkowo należy 
zabrać ważny paszport lub dowód tymczasowy oraz legity-
mację. Proponowane min. kieszonkowe 100 PLN i 30 EUR.

ZAKOPANE - malowniczo położone miasto u podnóża Tatr 
Wysokich, zimowa stolica Polski. Przyciąga niezliczone tłu-
my turystów. Dzielnica Olcza oddalona od centrum Zakopa-
nego ok. 4 km.

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

ProgramProgram

ProgramProgram

Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Zakopane-
go, obiad, zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą, kolacja, 
nocleg.
Dzień 2-12: Realizacja programu KO:
• wjazd kolejką na Gubałówkę;
• zwiedzanie Zakopanego (Krupówki, Stary Cmentarz, Mu-

zeum Tatrzańskie);
• piesza wycieczka nad Morskie Oko;
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal 

Przebierańców, programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 
Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, 
wybory Miss i Mistera, śluby kolonijne, konkursy plastycz-
ne i muzyczne, nauka podstawowych kroków tanecznych,

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-
pong, piłka nożna, badminton, nocny bieg na orientację, 
rajdy i spacery, Olimpiada Kolonijna Zakopane 2014,

• ognisko z pieczeniem kiełbasek;
• wręczanie dyplomów i nagród.
Dzień 13: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu 
wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach popołu-
dniowych.

Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Zakopane-
go, obiad, zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą, kolacja, 
nocleg.
Dzień 2 – 12: Realizacja programu KO:
• wjazd kolejką na Gubałówkę,
• zwiedzanie Zakopanego (Krupówki, Stary Cmentarz, Mu-

zeum Tatrzańskie),
• zwiedzanie skoczni narciarskich, udział w imprezach kul-

turalnych w mieście,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal 

Przebierańców, 
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-

pong, piłka nożna, badminton, turnieje grup,
• Olimpiada Kolonijna – Zakopane 2014, 
• nauka podstawowych kroków tanecznych, nocny bieg na 

orientację, rajdy i spacery,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozu-

mie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i 
Mistera, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,

• wręczanie dyplomów i nagród.
Dzień 12: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i prze-
jazd do WIEDNIA. Wjazd na Kahlenberg - panorama Wiednia, 
kościół Św. Józefa. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 13/14: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie WIEDNIA: 
Stare Miasto m.in. Katedra Św. Stefana, zegar figuralny, Par-
lament, neogotycki Ratusz, spacer jedną z najelegantszych 
ulic Wiednia – Kartnerstrasse, Graben. Przejazd Ringstrasse: 
Opera, Ratusz, Volksgarten z pomnikiem Straussa i Kurzsa-
lonem, zamek Belweder. Zwiedzanie zaczniemy od Schon-
brunnu - dawnej letniej rezydencji cesarskiej - spacer po 
ogrodach. Następnie III dzielnica z ciekawą architektonicz-
nie zabudową Hundertwassera. Przejazd do centrum roz-
rywkowego Prater – WEJŚCIE GRATIS (poszczególne atrak-
cje płatne we własnym zakresie od 1 do 10 EUR). Ok. godz. 
16.00 wyjazd w kierunku Polski. Po drodze obiad. Powrót do 
Polski w godzinach nocnych.
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 – 9 dzień: Realizacja programu KO:
• wycieczka piesza na Baranią Górę
• wyjście na kryty basen w Hotelu Gołębiewski w Wiśle,
• przejazd Letnim Torem Saneczkowym 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, 

Bal Przebierańców, 
• turnieje sportowe,
• OLIMPIADA KOLONIJNA – WISŁA 2014, 
• nauka podstawowych kroków tanecznych, nocny bieg na 

orientację, rajdy i spacery,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w 

Rozumie, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, wybo-
ry Miss i Mistera, śluby kolonijne, konkursy plastyczne  
i muzyczne,

• wręczanie dyplomów i nagród.
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na SŁO-
WACJĘ do Liptovskiego Mikulaszu – pobyt w Parku Wodnym 
TATRALANDIA. Przejazd do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
11 dzień: Po śniadaniu całodzienna wycieczka do SŁOWAC-
KIEGO RAJU - przejście malowniczą trasą obejmującą Wą-
wóz Sucha Bela lub Przełom Hornadu. Powrót do ośrodka, 
obiadokolacja, nocleg.
12 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego 
prowiantu i wyjazd w drogę  powrotną. W drodze zwiedza-
nie miejscowości podtatrzańskich: Starego Smokovca i Ta-
trzańskiej Łomnicy. Powrót w godzinach wieczornych.

Termin Cena

18.07 – 28.07.2014 1 389 zł

Muszyna

Położenie: w Muszynie–Złockiem na rozległym, ogrodzo-
nym terenie z bogatą infrastrukturą wypoczynkową.
Zakwaterowanie: pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji: jadalnia, MIASTECZKO WODNE, baseny ze 
zjeżdżalniami i do nauki pływania, brodzik, ścieżka zdrowia, 
sala telewizyjna, stoły do tenisa, profesjonalna sala dysko-
tekowa z nagłośnieniem i oświetleniem, bar, kawiarnia oraz 
bilard (odpłatnie).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady i kola-
cje). Pierwszy posiłek – obiadokolacja, ostatni – śniadanie + 
suchy prowiant na drogę powrotną.

Dom Wczasowy KOLEJARZ

Cena obejmuje:  transport autokarem, zakwaterowanie, 
wyżywienie, opiekę wychowawców, ratownika, opiekę 
medyczną, codzienne korzystanie z odkrytych basenów na 
terenie ośrodka, wycieczkę na Słowację lub w Pieniny (w 
zależności od posiadania paszportów przez dzieci), ubez-
pieczenie NNW, program rekreacyjno-sportowy wg opisu.

MUSZYNA – uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim na w dolinie Popradu. Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze 
oraz piękne widoki, spokój i cisza są gwarancją wspaniałego wypoczynku. Okolice zachęcają do pieszych wycieczek 
połączonych ze zwiedzaniem zabytków i ciekawych miejsc. 

kolonia 7 – 14 lat

ProgramProgram

ProgramProgram
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Muszyny, 
zakwaterowanie, zapoznanie z obiektem, obiadokolacja, 
wieczór integracyjny, nocleg.
Dzień 2 – 10: Realizacja programu KO:
• wycieczka do zamku w Starej Lubowni (na Słowacji) lub 

Zamku Czorsztyńskiego (w Pienienach) 
• zabawy i gry na terenie ośrodka 
• rozwiązywanie zagadek i łamigówek logicznych 
• nauka szyfrowania i odczytywania szyfrów, 
• dyskoteka w przebraniu 
• nauka posługwania się kompasem, mapą, GPS 
• nocny bieg na orientację, podchody, 
• szkolenie z pierwszej pomocy 
• gry sprawdzające spostrzegawczość i spryt 
• zabawy na basenie, olimpiada sporotwa,  
• ognisko z pieczeniem kiełbasek z konkursem piosenki 
• seans filmowy 
• na koniec kolonii każdy otrzyma sprawność dyplom 
• dla chętnych codzienna gimastyka poranna
• dla chętnych program dodatkowy ACTIV MAX (płatny 

dodatkowo 130 zł) - opis programu na www.primatour.pl.
Dzień 11: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu wy-
jazd w drogę powrotną. 

Hostel KROKUS

Termin Cena

04.08 – 15.08.2014 1 350 zł

Cena obejmuje: 11 noclegów (9 noclegów w Wiśle, 2 noc-
legi na Słowacji), wyżywienie, transport autokarem, opieka 
doświadczonej kadry pedagogicznej, opieka medyczna, 
ubezpieczenie NNW
Uwagi: Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pie-
szych wędrówek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie 
głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy 
i ręcznik kąpielowy. Obowiązkowo należy zabrać ważny 
paszport oraz legitymację. Proponowane min. kieszonkowe 
100 PLN i 50 EUR

Położenie: na zboczu Parecznik, tuż nad centrum Wisły 
w pięknym miejscu z widokiem na pasmo górskie. 
Do dyspozycji: jadalnia, sala rekreacyjna z siłownią, fińska 
sauna, bilard, tenis stołowy, boisko do koszykówki i siatków-
ki, wypożyczalnia rowerów górskich, siłownia, plac zabaw 
(huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, drabinki). 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe, oraz pokoje typu 
studio (2+3). W każdym pokoju znajduje się węzeł sanitarny 
i TV satelitarna. 
Wyżywienie: 4x dziennie (śniadania i kolacje – bufet 
szwedzki, obiady, podwieczorki). 

Wisła + Słowacja

WISŁA – miasto u źródeł Wisły, znany ośrodek tury-
styczno–wypoczynkowy. Korzystne walory klimatycz-
ne pozwalają doskonale odpocząć, a liczne szlaki tury-
stycznye zachęcają do pieszych wycieczek.

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                                                   
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KARPACZ - jedna z najpiękniejszych miejscowości wy-
poczynkowo-turystycznych Polski. Leży u stóp Śnieżki w 
dolinie rzeki Łomnicy. Malownicza okolica, zdrowy klimat, 
sprzyjający szczególnie alergikom. Kurort oblegany przez 
turystów o każdej porze roku.
PRAGA – jedno z najpiękniejszych miast Europy. Nazwa 
wywodzi się od słowa práh - próg domu, co jest symbolem 
gościnności i otwartości dla przyjezdnych.
TROPICAL ISLANDS – największy tropikalny park rozrywki 
i wypoczynku w Europie, zlokalizowany ok 60 km. na połu-
dnie od Berlina. Znajduje się w nim “Morze Południowe” (ba-
sen o powierzchni 4400 m2) “Laguna Bari”, “Las Tropikalny”, 
szereg punktów handlowych oraz Klub Dzieciecy “Tropino”

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE – urokliwa miejscowość nad 
Jeziorem Miedzybrodzkim, u stóp Góry Żar. Nad jeziorem 
znajduje sie wiele wypożyczalni sprzętu pływającego. Dużą 
atrakcją są szlaki turystyczne na pobliskie wzgórza.
TATRALANDIA – największy w Europie Środkowej aqu-
apark. 9 wielkich basenów z leczniczą wodą o temperaturze 
24 – 39oC. Dodatkowa atrakcja to 21 rur i zjeżdżalni o różnej 
długości i stopniu trudnosci.

Karpacz + Praga + Tropical Islands

Międzybrodzie Bialskie + Tatralandia

Położenie: na osiedlu Wilcza Poręba, w cichym i ciepłym 
miejscu, z widokiem na Śnieżkę, ok. 500 m od centrum mia-
sta i 300 m od węzła szlaków turystycznych w Karkonosze.
Do dyspozycji: świetlica ze stołem do ping-ponga, ogro-
dzony plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, miejsce na ognisko i grill;
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4 i 5-os. z łazienkami, 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser, suchy prowiant. 
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatnim śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną.  

Położenie: u podnóża Góry Żar, ok. 150 m od zbiornika 
wodnego.
Do dyspozycji: świetlica, ping-pong, piłkarzyki, bilard, ba-
sen kąpielowy odkryty, boisko sportowe, parking, grill, miej-
sce na ognisko, altana ogrodowa.
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4-os. z łazienkami, 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser, suchy prowiant. 
Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, ostatnim 
śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną. 

Ośrodek Wczasowy ZACISZE

Cena obejmuje: transport autokarem, 11 noclegów w po-
kojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser), 
suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pedagogiczną, 
medyczną, opiekę przewodników w Pradze i na terenie KPN, 
realizację programu w tym bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, ubezpieczenie NNW i KL.
Dodatkowo płatne: Tropical Islands +150 zł.
Uwaga: wymagane paszporty lub dowody osobiste.

Cena obejmuje: transport autokarem, 10 noclegów, wy-
żywienie, opiekę pedagogiczną, medyczną i ratownika na 
basenie, realizacje programu, przewodnika na szlakach, 
ubezpieczenie NNW i KL.
Uwaga: wymagane paszporty lub dowody osobiste.

Ośrodek Wczasowy 
WODOMIERZANKA

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena

11.07 - 22.07.2014 1 395 zł

22.07 - 02.08.2014 1 395 zł

Termin Cena

10.07 – 20.07.2014 1 455 zł

21.07 – 31.07.2014 1 455 zł

ProgramProgram
W programie m.in.:
• PRAGA (zwiedzanie miasta z przewodnikiem) - Loreta, 

Hradczany, katedra św Wita, Mala Strana, Most  Karola, 
Stare Miasto Rynek, ratusz z zegarem Orloj, Nowe Miasto, 
Plac Wacława,

• ADRSPASKIE SKALNE MIASTO - groty, wodospady,
• “TROPICAL ISLANDS” - wielogodzinny pobyt w parku 

rozrywki,
• ŚNIEŻKA - wycieczka piesza z przewodnikiem,
• SPOTKANIE Z WALONAMI - zabawa w Chacie Walońskiej 

i zwiedzanie Muzeum Ziemi,
• JELENIA GÓRA - kąpiel w basenach, zwiedzanie Starego 

Miasta, park zdrojowy w Cieplicach,
• WROCŁAW - zwiedzanie Starego Miasta z przewodni-

kiem,
• KARPACZ - spacery krajoznawcze po okolicy: Świątynia 

Wang, Krucze Skały, Dziki Wodospad, skocznia narciarska 
“Orlinek”, “trójkąt bermudzki”, wodospad “Szklarki”

• rajdy, podchody, zajęcia sportowe, plastyczne, questy 
ekologiczno - krajoznawcze, ogniska, dyskoteki. 

ProgramProgram
W programie m.in.:
• całodniowa wycieczka do TATRALANDII (na Słowacji) – 

pobyt w parku wodnym),
• wycieczka do PARKU MINIATUR w INWAŁDZIE,
• zwiedzanie KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ,
• wycieczka autokarowa PĘTLĄ BESKIDZKĄ,
• spotkanie z kulturą beskidzką w Chacie Kawuloka,
• spotkanie z koronczarką,
• BIELSKO BIAŁA – spacer po Starym Mieście,
• wjazd kolejką na SZYNDZIELNIĘ – KLIMCZOK,
• SZCZYRK – spacer po miejscowości, zakup pamiatek,
• KRAKÓW – spacer po Starym Mieście,
• ŻYWIEC – warsztaty rękodzieła ludowego,
• wjazd kolejką na GÓRĘ ŻAR (elektrownia szczytowo-

pompowa),
• zwiedzanie Szkoły Szybowcowej z instruktorem szy-

bownictwa,
• piesza wycieczka na CZUPIEL (933 m n.p.m. - najwyższy 

szczyt Beskidu Małego),
• zapora w Porąbce – Hrobacza Łąka,
• “Dzień Wodnika” – m.in. Pływanie na rowerach wodnych,
• spacery po okolicy, rajdy, podchody, “górski salonik gier  

i zabaw”, zajęcia sportowe, plastyczne, kąpiele w basenie.
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z okolicą.
2 – 13 dzień: Realizacja programu:
• 3 wyjazdy na kąpielisko w Polańczyku, plażowanie, 
• wycieczki piesze do Łopieńki miejsca z najpiękniejszą cer-

kwią w Bieszczadach i do wodospadu Czartów Młyn,
• dwukrotny pobyt w saunie-bani, dyskoteki, konkursy, tur-

nieje sportowe, gry plenerowe, 
• wieczór z bieszczadzkimi legendami, 
• realizacja programu ekstremalnego: PAINTBALL (pod 

okiem instruktorów zabawa karabinkami pneumatycz-
nymi strzelającymi kulkami z farbą), SAMOCHODY TERE-
NOWE (pod okiem instruktorów przeprawy przez rzeki, 
błoto w bieszczadzkiej dziczy), ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
(pod okiem instruktora, z zabezpieczeniem, wspinaczka 
na 8 metrową ścianę), BIESZCZADZKI TREKKING (z prze-
wodnikiem wyruszymy na pełen ciekawych miejsc górski 
szlak), SZKOLENIE  BIESZCZADNIKA (pod okiem instrukto-
rów nabędziecie umiejętności w rzucie podkową, biegu 
w workach, biegu z jajkiem na łopacie itp.), POWERRISER 
(w specjalnych  butach wybijesz się w górę stawiając 
„siedmiomilowe kroki”, zabawa ta jest również nazywana 
skaczącymi szczudłami), MEGA  PIŁKARZYKI (na pneuma-
tycznym boisku dwie 5 osobowe drużyny próbują strzelać 
gole poruszając się jedynie na długość uprzęży), SUMO 
(pod okiem instruktorów, w wypełnionych gąbką kombi-
nezonach toczymy walkę na macie), MEGA  DART (do na-
dmuchanej tarczy XXXL rzucamy woreczkami z rzepem).

14 dzień: Wyjazd w drogę powrotną po obiedzie.

ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy; przyjazd do ośrodka w 
godzinach popłudniowych, zakwaterowanie, zapoznanie z 
okolicą. Kolacja, nocleg. Pobyt w Białce Tatrzańskiej (13 dni), 
program dostosowany do wieku i kondycji uczestników. W 
programie (dla chętnych): 
• WARSZTATY ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNE – techniki ry-

sunku, malarstwa: martwa natura, portret, pejzaż; szkic 
ołówkiem, węglem; zajęcia w plenerze. Wystawa prac, 
wręczanie nagród za najlepsze dzieła.

• ZAJĘCIA  TANECZNE -  nauka podstawowych kroków i ele-
mentów najpopularniejszych tańców

• wycieczka do Zakopanego (Krupówki, Centralny Ośrodek 
Sportu, cmentarz na Pęksowym Brzysku)

• 2 h zabawy i odpoczynku na basenie termalnym „TERMA 
BANIA” 

• wędrówki górskie w promieniu do 20 km; wyprawy m.in.: 
Groń, Litwinową Grapę Doliną Białki.

• zajęcia integracyjne: uczestnicy integrują się, zdobywają 
do siebie zaufanie, poprawia to komunikatywność w ze-
spole i rodzinie.

• rozgrywki sportowe (m.in. kometka, siatkówka), turnieje, 
gry towarzyskie: kalambury rysunkowe i pokazywane, gry 
planszowe, edukacyjne, logiczne i losowe (pomysłowość 
uczestników i kadry nie zna granic).

• ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki
• fakultatywnie - wycieczka do Morskiego Oka przy mini-

mum 18 osobach – ok. 35 zł/os.
13 dzień: Po obiedzie pobranie suchego prowiantu. Powrót 
w godzinach wieczornych.
PROFIL KONNY (dodatkowo płatny + 320 zł) – zajęcia od-
bywają się w stadninie koni w Łopusznej. W programie za-
poznanie z pracą stadniny, zajęcia teoretyczne i praktyczne, 
jazda kłusem, stepem na ujeżdżalni i w terenie (10 godzin  
lekcyjnych  jazdy konnej z instruktorem). Możliwość nauki 
jazdy konnej od podstaw, aż po zaawansowane techniki 
jeździectwa.

Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie, 
wyżywienie 3x dziennie, suchy prowiant na drogę powrot-
ną, program, kierownika, wychowawców, doraźną opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie obejmuje 
jazdę konną).
Dodatkowo płatne:  profil konny + 320 zł, wycieczka do 
Morskiego Oka + 35 zł.

Termin Cena

02.07 – 14.07.2014 1 150 zł

14.07 - 26.07.2014 1 150 zł

26.07 – 07.08.2014 1 150 zł

07.08 – 19.08.2014 1 150 zł

Białka Tatrzańska

Położenie: w dzielnicy Kaniówka, w pobliżu lasu i rzeki.
Zakwaterowanie: pokoje  3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami, 
balkonami, TV.
Do dyspozycji: sala jadalna, świetlica/sala wielofunkcyjna, 
plac zabaw ze zjeżdżalnią, teren do gry w kometkę, siatków-
kę.
Wyżywienie: podczas pobytu trzy posiłki dziennie + pod-
wieczorek.

Ośrodek Wypoczynkowy 
DOLINA BIAŁKI

BIAŁKA TATRZAŃSKA – góralska wieś położona 20 km od Zakopanego. To jedno z najsłynniejszych w kraju miejsc 
wypoczynku letniego i zimowego, największe centrum turystyki wysokogórskiej. Wspaniały klimat, piękne górskie 
widoki, tatrzańska przyroda przyciągają tu rzesze turystów zarówno latem jak i zimą.

kolonia 9 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat

ProgramProgram

Pensjonat NATURA PARK

Cena obejmuje: 13 noclegów, wyżywienie 3x  dziennie + 
podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, trans-
port autokarem, kadrę wychowawców i instruktorów, opie-
kę medyczną, ubezpieczenie NNW, realizację programu.

Położenie: na terenie dużego kompleksu wypoczynkowe-
go.
Do dyspozycji:  restauracja, kawiarnia z kręgielnią, chata 
grillowa, plac zabaw, stadnina koni, park zwierząt, boisko 
do siatkówki, piłkarzyki, stół do tenisa;
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe, każdy z łazien-
ką, TV i widokiem na góry. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek, kuchnia 
domowa, restauracja w pensjonacie. Śniadania i kolacje – 
bufet, obiady serwowane. Świadczenie rozpoczyna się obia-
dem pierwszego dnia turnusu, a kończy się obiadem ostat-
niego dnia turnusu + suchy prowiant na drogę powrotną.

Bieszczady

BIESZCZADY – to rozległa dzika kraina, miejsce gdzie 
można się znaleźć blisko nie skażonej natury. 
STĘŻNICA – malownicza miejscowość u wrót Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego pomiędzy Małą i Dużą 
Pętlą Bieszczadzką, około 4 km od Baligrodu.

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 19 lat                                                                                                   
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Termin Cena

11.07 – 24.07.2014 1 695 zł

24.07 – 06.08.2014 1 695 zł
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RABKA ZDRÓJ – uzdrowisko położone w Beskidach 
Zachodnich, u podnóża Gorców, na wysokości około 
500 – 560 m n.p.m

BORKÓW – niewielka, letniskowa miejscowość u podnóża Gór Świętokrzyskich, jednym z 
najciekawszych krajobrazowo i turystycznie regionów na południu Polski. Unikatowe zakola 
rzeczne oraz stare sosnowe lasy stwarzają idealne warunki do wypoczynku w niezwykłym 
otoczeniu.  

kolonia 8 – 16 lat

kolonia 8 – 16 lat

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyży-
wienie, opiekę kadry pedagogicznej, me-
dycznej, przewodnika, program kolonii, 
wstępy, ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne: transport.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyży-
wienie, opiekę kadry pedagogicznej, me-
dycznej, przewodnika, program kolonii, 
wstępy, ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne: transport.

Położenie: w znacznej odległości od ulicy, 
dzięki czemu panuje tu spokój, a także nie 
ma zagrożenia dla bawiących się dzieci.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: plac zabaw, boisko, miejsce 
na ognisko i grilla, świetlica i sala TV, sala 
dyskotekowa, ping-pong, sprzęt sportowy, 
materiały plastyczne.
Wyżywienie: 4x dziennie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Położenie: w lesie jodłowym, w pobliżu 
zalewu. Teren wokół ośrodka ogrodzony, 
oświetlony, oddalony od ruchliwych ulic.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5–osobo-
we z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: jadalnia, miejsce na ogni-
sko i grilla, świetlica ze sprzętem audio-vi-
deo z możliwością realizowania dyskotek, 
piłkarzyki, boisko, ping – pong, sprzęt spor-
towy, gry planszowe, kąpielisko z ratowni-
kiem z piaszczystą plażą w pobliżu ośrodka
Wyżywienie: 4x dziennie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Willa PROMIENNA

Ośrodek Szkoleniowo
-Wypoczynkowy AFOR

ProgramProgram

ProgramProgram

PRZYGODA Z SURVIVALEM – CZYLI 
DUŻO EMOCJI, ZABAWY I ŚMIECHU
Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifi-
kowanych instruktorów. 
ZABAWY LINOWE - wspinaczka na sztucz-
nej ściance, tyrolka i zjazd na linie ponad 
rzeką Rabą. PAINTBALL – pokonamy paint-
ballowy tor przeszkód (slalom, czołganie, 
konkurencje sprawnościowo-zwinnościo-
we, strzelanie do celu. 
INTEGRACYJNIE I DRUŻYNOWO – spryt 
oraz sprawność fizyczna, m.in: uparta rura, 
wyścigi na skrzynkach, wyścigi na wielooso-
bowych nartach. 
NOCNA WYPRAWA Z LATARKAMI – praw-
dziwa próba odwagi! 
INDIAŃSKA WIOSKA – budowa szałasu, 
indiańskiego tipi, przygotowanie ogniska, 
indiańskich naszyjników. Przebierzemy się 
w indiańskie stroje, weźmiemy udział w 
konkursie strzelania z łuków. 
WYPRAWA MŁODYCH EKOLOGÓW – prze-
prawa górskim potokiem po specjalnie 
przygotowanych ścieżkach,  do pokonania 
drewniane mosty, drabinki, rozwieszone 
liny, nauka rozpoznawania tropów zwierząt, 
gatunków drzew i roślin, jak przewidywać 
pogodę, sposoby filtrowania wody, zasady 
zdobywania pożywienia, omówimy podsta-
wy survivalu w różnych warunkach.

MAGICZNE WYCIECZKI AUTOKAROWE 
• Jaskinia „Raj” - jedna z najbardziej zna-

nych atrakcji turystycznych Gór Święto-
krzyskich. 

• Wizyta w Europejskim Centrum Bajki w 
Pacanowie -  niezapomniana podróż do 
świata najpopularniejszych bajek,

• „W poszukiwaniu świętokrzyskich Cza-
rownic i Czarnoksiężników” – wycieczka 
do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 
udział w grze terenowej z mieszkańcami 
Osady Średniowiecznej. Podzielimy się na 
drużyny i spróbujemy zgarnąć skarb!!

ŚWIĘTOKRZYSKIE ATRKACJE
• TEATR OGNIA – obejrzymy niewiarygod-

ny i ekscytujący Fireshow! Grupa artystów 
zaprezentuje nam pokaz ogniowy z ele-
mentami tańca.

• ZABAWA W PARKU LINOWYM - 44 plat-
formy oraz przeszkody, trzy trasy o zróż-
nicowanym stopniu trudności, ścianka 
wspinaczkowa, ruchoma wieża, trampoli-
na, huśtawki w otoczeniu drzew

• WODNE SZALEŃSTWA – zabawa na ką-
pielisku położonym w pobliżu ośrodka, 

• WAKACYJNE PRZEPOWIEDNIE - spędzi-
my niezapomniany kolonijny czas w kra-
inie magii. W programie: Czarodziejska 

OFF-ROAD 4x4 – udział w ekscytującej jeź-
dzie samochodami terenowymi w ciężkim 
terenie.
WYPRAWA NA LUBOŃ WIELKI (1022 m 
n.p.m.) – wspinaczka po skałkach natural-
nych, wejdziemy na szczyt, gry i zabawy 
terenowe, konkurs wiedzy z poznanych za-
gadnień
JAZDA NA QUADACH – wraz z instruk-
torem ekstremalna przejażdżka w trudny 
teren. 
NOWOŚĆ!! Nocleg w Bacówce - w środku 
lasu, przygotujemy regionalne potrawy. 
Rano udamy się na leśny spacer w poszuki-
waniu drogi do domu.
ZAKOPANE – Aquapark – 2h. Po baseno-
wych szaleństwach spacer zakopiańskimi 
Krupówkami.
Wizyta w Rabkolandzie – zwiedzimy naj-
większy w Małopolsce Park Rozrywki. 
Rabczański basen nad Poniczanką - ką-
piele w odkrytym basenie.
Warsztaty garncarskie – toczenie garnków 
z gliny pod okiem mistrza tej sztuki.
Inne atrakcje: dyskoteki, gry i zabawy ru-
chowe na powietrzu, chrzest i śluby kolo-
nijne, randka w ciemno, wieczór humoru 
i dowcipu, bal przebierańców, konkursy z 
nagrodami, i inne.

Mapa Marzeń – stworzymy własną mapę 
marzeń, umieścimy na niej nasze sekre-
ty i napiszemy list do Czarodzieja. Letni 
Sabat – nasz zlot rozpocznie się za dnia i 
będzie również obfitował w niesamowite 
i niecodzienne wydarzenia. Wielka Prze-
powiednia i Prorokowanie – „Wróżka 
Azara Prawdę Ci Powie” – poznamy czeka-
jącą nas przyszłość, z przymrużeniem oka, 
weźmiemy również udział w uroczystym 
Balu Czarodziejów. Świat Czarodzie-
jów – gra fabularna, w której czarodzieje 
będą musieli użyć odpowiednich zaklęć. 
Magiczne Ciepło Wieczornego Ogniska 
i spotkanie z Czarownicą Łysicorą – prze-
bierzemy się za czarownice, zbójów i inne 
postacie z legend, posłuchamy święto-
krzyskich opowieści. Wieczór z dreszczy-
kiem – odkryjemy kino grozy, poczujemy 
ciarki na plecach i dreszcz emocji. 

• WYCIECZKI PIESZE: do Rezerwatu „Białe 
Ługi”, przyrody nietkniętej ludzką ręką. 

• INNE ATRAKCE: dyskoteki, magiczne ślu-
by kolonijne, gala sztuk magicznych, gry 
i zabawy ruchowe na powietrzu, chrzest, 
randka w ciemno, wieczór humoru i dow-
cipu i inne.

Rabka Zdrój

Borków
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Termin Cena

07.07 – 18.07.2014 1399 zł

19.07 – 30.07.2014 1399 zł

31.07 – 11.08.2014 1399 zł

12.08 – 23.08.2014 1399 zł

Termin Cena

01.07 – 12.07.2014 1385 zł

13.07 – 24.07.2014 1385 zł

25.07 – 05.08.2014 1385 zł
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Położenie: w centrum Złotych Piasków, ok. 
250 m od piaszczystej plaży.
Do dyspozycji: restauracja, bar z miejscem 
do grillowania, pub irlandzki, basen (leżaki, 
parasole bezpłatnie), w ogrodzie plac za-
baw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy.
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 
3, 4-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: SOFT ALL INCLUSIVE: 
3 posiłki dziennie, lokalne napoje bezalko-
holowe, kawa, herbata, ciastka, lody. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie 
SOFT ALL INCLUSIVE, suchy prowiant na 
drogę powrotną, transport autokarem klasy 
LUX, opieka pilota, wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie 
NNW,  KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: Wycieczki fakultatyw-
ne oraz własne wydatki. 
Uwagi: Proponowane kieszonkowe ok. 50 
EUR + opłaty za wybrane wycieczki fakul-
tatywne. W drodze na opłacenie posiłków 
przydatne drobne pieniądze Koniecznie 
zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Obowiązuje kau-
cja zwrotna 25 EUR. Osoby powyżej 18 roku 
życia dopłata 180 zł.

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Hotel TINTYAVA  

Termin Cena

30.06 – 11.07.2014 1 599 zł

09.07 – 20.07.2014 1 599 zł

18.07 – 29.07.2014 1 599 zł

27.07 – 07.08.2014 1 599 zł

05.08 – 16.08.2014 1 599 zł

14.08 – 25.08.2014 1 599 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry, Rumunię. Po drodze 
postój na gorący posiłek (płatny we wła-
snym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd 
przez Rumunię.
2 – 11 dzień: Realizacja programu KO:
• plażowanie, kąpiele w morzu i basenie
• poznawanie barwnej kultury bułgarskiej
• dla chętnych udział w wycieczkach fakul-

tatywnych.
11 dzień: Opuszczenie pokoi, śniadanie, 
czas wolny na ostatnie zakupy na drogę. 
Obiad, suchy prowiant na drogę powrotną. 
Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny prze-
jazd przez Rumunię.
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, 
dłuższy przystanek na gorący posiłek (płat-
ny we własnym zakresie ok 5 EUR), Słowację. 
Powrót w godzinach nocnych.

ZŁOTE PIASKI – najsłynniejszy kurort Buł-
garskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. 
Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka pla-
ża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze 
źródła mineralne – to walory przyciągają-
ce turystów. Na smakoszy czekają liczne 
restauracje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące 
życiem kluby, puby, dyskoteki gwarantują 
szalone wieczory i nocne zabawy

Bułgaria - Złote Piaski

Wycieczki fakultatywne: Delfinarium 
+ Warna – ok. 24 EUR, Neseber (z obia-
dem) – ok. 24 EUR, Bałczyk i Przylądek 
Kaliakra (z wieczorkiem) – ok. 24 EUR, 
Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z pokazem 
światło – dźwięk) – ok. 54 EUR, Istambuł  
(1 dzień) – ok. 60 EUR + 20 USD (wiza), 
rejs jachtem (z obiadem, 3 godz) – ok. 25 
EUR, Safari – ok. 20 EUR, AQUAPOLIS – 
ok. 15 EUR, Dyskoteki – ok. 3 EUR.
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Cena obejmuje: przejazd autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie, suchy prowiant na drogę powrot-
ną, obiad na terenie Plitwickiego Parku 
Narodowego, taksę klimatyczną, opiekę 
polskiego pilota na trasie i rezydenta na 
miejscu pobytu, opiekę kadry pedagogicz-
nej, ratownika, ubezpieczenie NNW, KL, ba-
gaż, miejscową opiekę medyczną.
Cena nie obejmuje: Obowiązkowej do-
płaty za bilet wstępu do Plitiwckiego Parku 
Narodowego ok. 20 EUR/os., wycieczek fa-
kultatywnych: VRBNIK – wycieczka statkiem 
(ok. 18 EUR), FISH PICNICK – wycieczka 
statkiem (ok. 28 EUR), NARODOWY PARK 
RISNJAK (ok. 37 EUR), JASKINIA POSTOJNA 
(ok. 37 EUR).
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obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

Termin Cena

27.06 – 08.07.2014 1 749 zł

06.07 – 17.07.2014 1 799 zł

15.07 – 26.07.2014 1 799 zł

24.07 – 04.08.2014 1 799 zł

02.08 – 13.08.2014 1 799 zł

11.08 – 22.08.2014 1 799 zł

20.08 – 31.08.2014 1 749 zł

ProgramProgram
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
tranzytowy przez Czechy, Austrię, Słowenię.
2-10 dzień: przyjazd do hotelu ok. 09:00, 
złożenie bagażu w wyznaczonym miejscu, 
zapoznanie się z zapleczem obiektu i oko-
licy. Zakwaterowanie od godziny 14.00. 
Pierwsze świadczenie obiad. Pobyt uroz-
maicony plażowaniem, zajęcia sportowymi, 
animacją, konkursami, kąpielami morskimi, 
wycieczkami fakultatywnymi.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do 
godziny 09.00, zabranie prowiantu, wyjazd 
z obiektu ok. 11.30. Przejazd do Plitwickiego 
Parku Narodowego (płatne obligatoryjnie 
ok. 20 EUR/os.) – zwiedzanie, obiad. Ok. 
19.00 wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy 
przez Słowenię, Austrię, Czechy.
12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach 
południowych.

CRIKVENICA / DRAMALJ  - cieszy się ponad 
stuletnią historią jako centrum turystyczne. 
Miasteczko położone nieopodal Rijeki,  
nazywane "lazurowym sztandarem". W tej 
tętniącej życiem przez całą dobę miejsco-
wości na turystów czekają liczne restau-
racje, bary, dyskoteki i tereny rekreacyjne. 
W centrum miasta mieści się duży bazar. 
Wzdłuż morza rozciągają się przepiękne 
plaże drobno żwirkowe.

Położenie: w spokojnej dzielnicy CRIKVE-
NICY/ DRAMALJ, ok. 3,5 km od centrum, 
wśród zieleni, nad samym morzem. W po-
bliżu sklep spożywczy. Hotel 2 piętrowy, 
kameralny. Recepcja, restauracja, 2 tarasy. 
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4 - osobo-
wych łazienką (WC/prysznic). W pokojach: 
szafa, toaletka z lustrem i krzesłem, szafki 
nocne, lampki nad łóżkami. W oknach rolety 
chroniące przed słońcem w ciągu dnia. 

Hotel DRAMALJ 

Wyżywienie: śniadanie – bufet, obiad 
2-daniowy + deser, ciepła kolacja + deser, 
do każdego posiłku podawany jest woda. 
Dodatkowo obiad na terenie Plitwickiego 
Jeziora. 
Sport: boiska sportowe ok. 300m, liczne 
zajęcia sportowe, konkursy. Najbliższa dys-
koteka ok. 800 m od hotelu. Plaża: żwirowa 
z łagodnym zejściem do morza, bezpośred-
nio przy obiekcie. 

Chorwacja - Crikvenica
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Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie 3 posiłki 
dziennie, suchy prowiant na drogę powrot-
ną, opiekę pilota, kadry pedagogicznej, 
ratownika, miejscową opiekę medyczną, 
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż;
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 10 
EUR/os (płatne obligatoryjnie na miejscu); 
wycieczek fakultatywnych (możliwość wy-
kupienia na miejscu): Albania (ok. 30 EUR), 
Jezioro Szkoderskie – objazd + rejs (ok. 30 
EUR), do Monastyru Ostrog i Rieki Crnoje-
vice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour (ok. 35 
EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR);

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena

30.06 – 11.07.2014 1 799 zł

09.07 – 20.07.2014 1 799 zł

18.07 – 29.07.2014 1 799 zł

27.07 – 07.08.2014 1 799 zł

05.08 – 16.08.2014 1 799 zł

14.08 – 25.08.2014 1 799 zł

23.08 – 03.09.2014 1 799 zł

ProgramProgram
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd do hotelu ok. 9.00, zło-
żenie bagażu w wyznaczonym miejscu, 
zapoznanie z zapleczem obiektu i okolicą. 
Zakwaterowanie od godziny 14.00. Pierw-
sze świadczenie obiad. Pobyt urozmaicony 
plażowaniem, zajęcia sportowymi, anima-
cją, konkursami, kąpielami morskimi, wy-
cieczkami fakultatywnymi.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do 
godziny 09.00. W godz. wieczornych wyjazd 
do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, 
Węgry, Słowację.
12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych.

ULCINJ – to najstarsze miasto na czarnogór-
skim wybrzeżu, które słynie z najpiękniej-
szych, piaszczystych plaż nad Adriatykiem, 
a pod względem ilości dni słonecznych w 
roku jest na pierwszym miejscu w tej czę-
ści basenu Morza Śródziemnego. Turystów 
szczególnie przyciąga tu 14 km piaszczystej 
Wielkiej Plaży, liczne regionalne restaura-
cje, dyskoteki i serdeczność mieszkańców. 
Ulcinj warto także odwiedzić ze względu na 
jego orientalną atmosferę. 
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Położenie: apartamenty znajdują się po-
między drogą do centrum miasta a plażą. 
Do plaży jest 1200 m (klienci dowożeni 
busami o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani  
z plaży 15.00, 16.00, 16.30 – ewentualnie do 
uzgodnienia z grupą). Od centrum Ulcinj  
2 km.
Do dyspozycji: jadalnia, basen odkryty, 
leżaki przy basenie, WiFi.
Zakwaterowanie: apartamenty 4 i 5 oso-
bowe, wyposażone w TV-Sat, klimatyzację, 
łazienki, ręczniki, balkony. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
i kolacje – w obiekcie, obiady – w restauracji 
na plaży), suchy prowiant na drogę powrot-
ną.

Czarnogóra - Ulcinj

Apartamenty 
PRIMAFILA
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Cena obejmuje: przejazd autokarem kla-
sy LUX, 8 noclegów, wyżywienie 3 posiłki 
dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja), 
ubezpieczenie NNW, KL, bagażu, opiekę 
kadry pedagogicznej i ratownika wodnego, 
opiekę pilota na czas przejazdu i polskoję-
zycznego rezydenta podczas pobytu, grec-
ką opiekę medyczną.
Uwagi: Obowiązkowa kaucja zwrotna 25 
EUR. Pierwszym posiłkiem jest lunch w dniu 
przyjazdu, a ostatnim lunch w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę powrot-
ną, sugerowane kieszonkowe na drobne 
wydatki uczestników, poza wycieczkami 
fakultatywnymi ok. 100 EUR, ok. 20 EUR na 
ciepłe posiłki w trakcie podróży, na miejscu 
istnieje możliwość skorzystania z licznych 
wycieczek fakultatywnych, cena nie zawiera 
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry i Serbię. Na terenie 
Serbii krótki postój na ciepły posiłek płat-
ny we własnym zakresie. Dalszy przejazd w 
stronę Grecji przez Bułgarię lub Macedonię. 
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach 
przedpołudniowych, odpoczynek po po-
dróży, lunch, zakwaterowanie od godz. 
14.00, obiadokolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Wypoczynek, plażowanie, dys-
koteki, rozgrywki sportowe, możliwość sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych: Salo-
niki (ok. 25 EUR), Skiathos (ok. 45 EUR), Łódź 
Piracka (ok. 25 EUR), Ateny (ok. 45 EUR), 
Olimp (ok. 25 EUR), Meteory (ok. 35 EUR), 
Delfy (ok. 40 EUR), Waterland (ok. 41 EUR).
10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu. 
Złożenie bagaży, lunch, rozdanie suchego 
prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w 
drogę powrotną w godzinach popołudnio-
wych. Nocny przejazd przez Bułgarię lub 
Macedonię i Serbię. 
11 dzień: Dalszy przejazd przez Serbię, 
Węgry i Słowację. W ciągu dnia postój na 
ciepły posiłek płatny we własnym zakresie. 
Powrót do Polski w późnych godzinach wie-
czornych.

OLIMPIC BEACH - to nowoczesny kurort 
turystyczny położony u stóp Olimpu – ta-
jemniczej siedziby pogańskich bogów. 
Niepowtarzalne kolory – błękit morza, zie-
leń gór oraz złocisty kolor piaszczystego 
wybrzeża, regionalna kuchnia, liczne puby, 
tawerny, dyskoteki oraz sklepy przyciągają 
turystów ze wszystkich stron świata.

Położenie: 200 m od centrum miejscowo-
ści i 550 m od plaży, gdzie istnieje możli-
wość wypożyczenia sprzętu pływającego.
Do dyspozycji: basen z widokiem na 
Olimp, taras z parasolami, restauracja, cafe - 
bar. W odległości 150m od hotelu kompleks 
boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki 
i tenisa.
Zakwaterowanie: pokoje 3 – 6 osobowe 
z łazienkami (WC, prysznic, umywalka), 
w niektórych pokojach łóżka małżeńskie 
(oddzielne materace i pościel), balkonami, 
TV-SAT, lodówkami i klimatyzacją (płatną 6 
EUR/pokój/dobę).

Hotel DIAS

Termin Cena

29.06 – 09.07.2014 1 630 zł

07.07 – 17.07.2014 1 699 zł

15.07 – 25.07.2014 1 699 zł

23.07 – 02.08.2014 1 699 zł

31.07 – 10.08.2014 1 699 zł

08.08 – 18.08.2014 1 699 zł

16.08 – 26.08.2014 1 699 zł
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Grecja - Olimpic Beach
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Położenie: w dyskotekowej dzielnicy Bel-
lariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do 
bezpłatnej plaży i 10 min spacerkiem od 
dużego centrum handlowego LE BEFANE.
Do dyspozycji: klimatyzowana restaura-
cja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, 
recepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze 
stolikami i huśtawką, WI-FI (bezpłatne przy 
recepcji i na poziomie 0). 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-osobowe 
z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płat-
nym dodatkowo) i wentylatorem (możliwe 
łóżko piętrowe).
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje), suchy prowiant na drogę po-
wrotną.

Hotel COMO

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, suchy 
prowiant na drogę powrotną, opieka pilota, 
kadry wychowawców, realizację programu, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 
(obligatoryjnie 6 EUR/pobyt), wycieczka do 
MIRABILANDI (obligatoryjnie 30 EUR, moż-
liwość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR), 
wycieczki fakultatywne.
Uwagi: Koniecznie zabrać: nakrycie głowy, 
krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR. Ko-
nieczny paszport lub dowód tymczasowy. 
Obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR.

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 – 10 dzień: Realizacja programu KO:
• plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wod-

ne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, wy-
cieczki po okolicy, poznawanie włoskiej 
kultury,

• dla chętnych udział w wycieczkach fakul-
tatywnych (płatne dodatkowo): Atlantica 
– ok. 20 EUR, Aquafan – 32 EUR, Oltremare 
– 28 EUR, Italia w Miniaturze – 26 EUR, San 
Marino – ok. 18 EUR, Rzym – ok. 60 EUR, 
Delfinarium – ok. 20 EUR, Rejs statkiem po 
Adriatyku – ok. 18 EUR, Cesenatico – ok. 
15 EUR, Dyskoteka w Rimini – ok. 10 EUR.

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu na drogę. Prze-
jazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. Wie-
czorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny 
przejazd przez Austrię, Czechy.
11 dzień: Dalsza podróż przez Czechy, po-
stój na posiłek we własnym zakresie. Powrót 
do Polski w godzinach popołudniowych.

Termin Cena

30.06 – 10.07.2014 1 699 zł

08.07 – 18.07.2014 1 699 zł

16.07 – 26.07.2014 1 699 zł

24.07 – 03.08.2014 1 699 zł

01.08 – 11.08.2014 1 699 zł

09.08 – 19.08.2014 1 699 zł

17.08 – 27.08.2014 1 699 zł

Włochy - Rimini

RIMINI – nadmorskie miasteczko, najwięk-
sze kąpielisko włoskie nad Adriatykiem. 
Szeroka, piaszczysta, z dobrą infrastrukturą 
plaża jest podstawowym atutem wybrzeża 
Rimini. W mieście na turystów czeka mnó-
stwo atrakcji: Aquapark, kluby, dyskoteki, 
lunaparki, sklepiki.
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Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną, opieka 
pilota, kadry wychowawców, realizację pro-
gramu, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 
(obligatoryjnie 6 €/pobyt), wycieczka do 
MIRABILANDI (płatne obligatoryjnie 30 €, 
możliwość dokupienia MIRA BEACH + 5 €),  
wycieczki fakultatywne.
Uwagi: Koniecznie zabrać: nakrycie głowy, 
krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Sugerowane kieszonkowe ok. 100 €. Ko-
nieczny paszport lub dowód tymczasowy. 
Obowiązuje kaucja zwrotna 25 €.

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 14 - 18 lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 – 10 dzień: Realizacja programu KO:
• plażowanie, kąpiele w morzu, sporty 

wodne, gry, zabawy, konkursy, wycieczki 
po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, 
język włoski towarzyski (nauka podstawo-
wych zwrotów), zajęcia z animatorem.

• dla chętnych udział w wycieczkach fakul-
tatywnych (płatne dodatkowo): Atlantica 
– ok. 20 €, Aquafan – 32 €, Oltremare – 28 
€, Italia w Miniaturze – 26 €, San Marino – 
ok. 20 €, Rzym – ok. 60 €, Delfinarium – ok. 
20 €, Rejs statkiem po Adriatyku – ok. 18 €, 
Cesenatico – ok. 15 €, Dyskoteki w Rimini 
z dojazdem – ok. 11-12 €, Basen Olimpij-
ski – ok. 7 €

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu na drogę. Prze-
jazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. Wie-
czorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny 
przejazd przez Austrię, Czechy.
11 dzień: Dalsza podróż przez Czechy, po-
stój na posiłek we własnym zakresie. Powrót 
do Polski w godzinach popołudniowych.

SAN MAURO MARE – nadmorskie mia-
steczko, znane kąpielisko włoskie nad 
Adriatykiem położone 15 km od Rimini. 
Szeroka, piaszczysta, z dobrą infrastrukturą 
plaża jest podstawowym atutem wybrze-
ża  W mieście na turystów czeka mnóstwo 
atrakcji: sklepiki, pizzerie, lodziarnie, kluby, 
sale gier.

Położenie: ok. 350 m od bezpłatnej plaży 
i 10 min spacerkiem od dużego centrum 
handlowego.
Do dyspozycji: restauracja,  holl, bar, re-
cepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze 
stolikami i huśtawką, weranda, WI-FI  przy 
recepcji  bezpłatnie.  
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-osobowe 
z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płatny 
2 €/dzień/pokój). Klimatyzacja (płatna 6 €/
pokój/dzień). Możliwe 1 łóżko piętrowe w 
pokoju.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje), suchy prowiant na drogę po-
wrotną.

Hotel 
VILLA CELESTE 

Termin Cena

30.06 – 10.07.2014 1 699 zł

08.07 – 18.07.2014 1 699 zł

16.07 – 26.07.2014 1 699 zł

24.07 – 03.08.2014 1 699 zł

01.08 – 11.08.2014 1 699 zł

09.08 – 19.08.2014 1 699 zł

17.08 – 27.08.2014 1 699 zł

Włochy - San Mauro Mare 
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Cena obejmuje: transport autokarem, 
8 noclegów, wyżywienie, opiekę rezyden-
ta, wychowawców, ratownika, węgierskiej 
opieki medycznej, ubezpieczenie NNW, KL, 
bagaż, realizację programu, 4 całodzienne 
bilety na kąpielisko.
Dodatkowo płatne: dla chętnych imprezy 
fakultatywne: wejście do Aqua Parku ok. 
2800 HUF/za 2 godziny; wycieczki fakulta-
tywne: Eger ok. 7000 HUF, Budapeszt ok. 
8000 HUF.
Uwaga! Obowiązuje kaucja zwrotna 25 
EUR. Proponujemy zabrać ze sobą ok. 
5.000 HUF kieszonkowego + pieniądze na 
wybrane wycieczki - dewizy można zdepo-
nować u wychowawców. Prosimy o zabra-
nie ważnego paszportu, karty obozowej, 
nakryć głowy, stroju kąpielowego, czepka  
i klapek oraz kremów z filtrem do opalania.

Węgry - Hajduszoboszlo
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obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

ProgramProgram
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację na Węgry. 
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach 
porannych, zakwaterowanie, obiad, zapo-
znanie z okolicą, kolacja, nocleg. 
2 – 10 dzień: pobyt wypoczynkowy w Haj-
duszoboszlo – plażowanie i kąpiele w base-
nach (4 całodzienne bilety na kąpielisko), 
zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe 
m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa 
stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
konkursy z nagrodami, piesze wędrówki, 
dyskoteki; udział w licznych imprezach or-
ganizowanych przez kurort (festyny, kon-
certy, pikniki); realizacja wycieczek oraz 
imprez fakultatywnych.
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, 
obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzi-
nach wieczornych, nocny przejazd przez 
Słowację.
11dzień: Powrót do Polski w godzinach po-
rannych.

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

Położenie: w centrum miasta, ok. 300 m 
od kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: restauracja, sala konferen-
cyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny we-
wnętrzne, sala fitnes, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, internet. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem  
i lodówką. 
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje) - kuchnia węgierska, suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Hotel THERMAL VICTORIA
Termin Cena

04.07 – 14.07.2014 1 549 zł

12.07 – 22.07.2014 1 549 zł

20.07 – 30.07.2014 1 549 zł

28.07 – 07.08.2014 1 549 zł

05.08 – 15.08.2014 1 549 zł
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Termin Cena

06.07 – 16.07.2014 1 240 zł

14.07 – 24.07.2014 1 240 zł

22.07 – 01.08.2014 1 240 zł

30.07 – 09.08.2014 1 240 zł

07.08 – 17.08.2014 1 240 zł

Hotel
ALPENROSESPORT  

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 
ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota, ka-
dry pedagogicznej, ratownika wodnego, 
austriacką opiekę medyczną.
Uwagi: Wymagany ważny paszport lub do-
wód! Sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyży-
wienie, opiekę kierownika, pilota na trasie, 
wychowawców, transport autokarem, ubez-
pieczenie KL, NNW, bagaż, 6 wstępów na 
baseny termalne.
Dodatkowo płatne: dla chętnych, fakul-
tatywnie: wycieczki autokarowe: Eger ok. 
7800 HUF, Budapeszt ok. 8500  HUF.
Uwagi! Proponujemy zabrać z sobą ok. 
10.000 HUF kieszonkowego – pieniądze 
można zdeponować u wychowawców. Pro-
simy o zabranie paszportu lub DO, karty 
kolonijno-obozowej, odpowiedniej odzieży, 
małego plecaka turystycznego, kostiumu 
kąpielowego, klapek i czepka. 

HAJDUSZOBOSZLO – tto światowej sławy kapielisko. Posiada 13 basenów, wśród 
nich baseny ze sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną rzeką itp. Mia-
sto latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy.

kolonia 9 – 12 lat 
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat

Termin Cena
01.07 – 12.07.2014 1 699 zł

12.07 – 23.07.2014 1 699 zł

23.07 – 03.08.2014 1 699 zł

03.08 – 14.08.2014 1 699 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny 
przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w Austrii ok. 
godz. 12.00, zakwaterowanie, obiad, zapo-
znanie z okolicą i wjazd kolejką górska na 
Gerlitzen. Podziwianie panoram Alp au-
striackich, włoskich i słoweńskich, kolacja, 
wieczorem dyskoteka.
3 dzień: Po śniadaniu przejazd koleją gon-
dolową, całodzienny pobyt nad najcieplej-
szym jeziorem Austrii - Ossiachersee - plażo-
wanie, kąpiele, rowery wodne, gry i zabawy, 
powrót na górę, spacer łatwym szlakiem 
górskim, obiadokolacja, wieczorem projek-
cja filmowa.
4 dzień: Po śniadaniu wycieczka autokaro-
wa na przełęcz Tschepaschlucht (wodospa-
dy) i na wieżę widokową Pyramidenkogeln 
w Klagenfurcie, powrót na obiadokolację, 
wieczorem karaoke.
5 dzień: Po śniadaniu rejs statkiem po 
Ossiachersee, wycieczka do Landskron 
(zwiedzanie zamku i krainy makaków – wol-
no biegające małpy), powrót na obiadoko-
lację, wieczorem dyskoteka.
6 dzień: Po śniadaniu przejazd koleją gon-
dolową, całodzienny pobyt nad jeziorem 
Ossiachersee – plażowanie, kąpiele, kajaki, 
rozgrywki sportowe, powrót na górę, spacer 
średnim szlakiem górskim, obiadokolacja.
7 dzień: Po śniadaniu wycieczka na górę 

Reisseck, wjazd trzema kolejkami na wyso-
kość 2250 m n.p.m., w drodze powrotnej 
wejście na basen w Flattach - kąpiel ok. 1,5 
h, powrót na obiadokolację, wieczorem pro-
gram „Mam Talent”.
8 dzień: Po wczesnym śniadaniu całodnio-
wa wycieczka do Wenecji (tramwaj wodny 
w jedną stronę, zwiedzanie) lub do Salzbur-
ga, zabytkowego miasta wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNE-
SCO, powrót na obiadokolację. 
9 dzień: Po śniadaniu przejazd koleją gon-
dolową, całodzienny pobyt nad jeziorem 
Ossiachersee – plażowanie, kąpiele, rowery 
wodne, zabawy sportowe, powrót na górę, 
gra terenowa, obiadokolacja, wieczorem 
dyskoteka.
10 dzień: Po śniadaniu wycieczka szlakiem 
górskim, obiad, gry i zajęcia sportowe, kola-
cja, wieczorem pożegnalna dyskoteka.
11 dzień: Po śniadaniu pobranie prowiantu, 
pakowanie i wyjazd w drogę powrotną. Po 
drodze zwiedzanie Wiednia (przejazd Rin-
giem, Hofburg – rezydencja Habsburgów, 
Stare Miasto oraz czas wolny na Praterze – 
jeden z większych lunaparków w Europie, 
atrakcje płatne 3 – 5 EUR każda). Obiadoko-
lacja i możliwość zakupów na granicy cze-
sko-austriackiej w Znojmo. 
12 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach 
porannych.

Położenie: na wysokości 1508 m n.p.m. – 
jest najwyżej położonym hotelem na górze 
Gerlitzen (1911m); 
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5 osobowe z 
łazienką i TV z polskimi kanałami.
Do dyspozycji: restauracja z dobrą kuch-
nią, barek, sala dyskotekowa, świetlica, WiFi, 
projektor multimedialny, tenis stołowy, sau-
na, mini siłownia. Z tarasów hotelu rozciąga 
się piękny widok na malowniczą panoramę 
Alp Włoskich i Słoweński oraz karyntyjską 
krainę jezior. Obok hotelu boisko do piłki 
nożnej i siatkowej, tor gokartowy. U pod-
nóża góry znajduje się jezioro Ossiachersee 
(najcieplejsze jezioro Austrii – latem tem-
peratura wody to 26oC) z plażą i przystanią 
ze sprzętem pływającym. W pobliżu market 
Billa.
Wyżywienie: 3x dziennie: śniadanie – bu-
fet, lunch (zupa, pieczywo, herbata lub 
lunch pakiety w dniu wycieczek i zjazdów 
nad jezioro), obiadokolacja (zupa, II danie, 
deser), w drodze powrotnej obiadokolacja 
na granicy czesko-austriackiej.

Węgry - Hajduszoboszlo

Austria - Treffen

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy; prze-
jazd przez Słowację.
2 dzień: Przyjazd do ośrodka przed połu-
dniem, zakwaterowanie, pierwsze świad-
czenie - lunch. 
3 – 9 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Haj-
duszoboszlo (9 dni) - plażowanie i kąpiele 
w basenach (6 całodziennych biletów na 
kąpielisko termalne – Hungarospa), zajęcia 
rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka 
siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowe-
go, kometki, zabawy integracyjne, konkursy 
z nagrodami; piesze wędrówki, dyskoteki 
oraz  udział w licznych imprezach organizo-
wanych przez kurort (festyny, koncerty, pik-
niki); realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, 
obiad + suchy prowiant; wyjazd z Hajduszo-
boszlo w godzinach wieczornych, przejazd 
przez Słowację. 
11 dzień: Powrót do Polski w godzinach 
rannych.

Hotel młodzieżowy
TOPARTY  
Położenie: w centrum miasta, w bezpo-
średnim sąsiedztwie kąpieliska termalnego;
Do dyspozycji: stołówka, świetlica, plac 
zabaw.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-osobowe 
z umywalką, WC i natryski na korytarzach. 
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje) – kuchnia polsko-węgierska.

KARYNTIA - najbardziej na południe wysunięty kraj związkowy Austrii graniczący z Wło-
chami i Słowenią, wyróżnia się ciepłym i łagodnym klimatem. Treffen k. Villach – to urocze 
miasteczko położone na granicy Austrii, Włoch i Słowenii. Woda, to dusza tej krainy – 1270 
czystych jezior i 8000 km przezroczystych rzek. Kąpieliska położone nad wielkimi, niesa-
mowicie czystymi i bardzo ciepłymi jeziorami karynckimi są wielką atrakcją dla gości. Dwa 
parki narodowe, 75 rezerwatów krajobrazowych, 35 rezerwatów przyrody to wyraz dbało-
ści o zachowanie przyrody i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Przemierzając 
niezliczone szlaki doznacie niezapomnianych przeżyć, sycąc oczy wspaniałymi widokami.

kolonia 9 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 17 lat
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Hotel
GRAN DON JUAN

Cena obejmuje: przejazd autokarem, za-
kwaterowanie w hotelu na Costa Brava (7 
nocy) w Hiszpanii, wyżywienie wg progra-
mu, ubezpieczenie KL (10000 Є), NW (2000 
Є), bagaż (200 Є), opiekę pedagogiczną, 
opiekę pilota-przewodnika.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz programu fa-
kultatywnego, napoje do obiadów i kolacji 
dodatkowo płatne, na bilety wstępu należy 
przygotować ok. 50 – 70 Є + program fakul-
tatywny.
Uwagi: Podczas podróży jedzenie we wła-
snym zakresie. Zalecane minimalne kie-
szonkowe ok. 70 Є. Opłata turystyczna Llo-
ret de Mar dodatkowo płatna w hotelu – 5 Є 
/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
1 nocleg w Paryżu, 7 noclegów w Lloret,   
wyżywienie, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
opiekę  pedagogiczną, opiekę pilota. 
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz  programu 
fakultatywnego. Na bilety wstępu należy 
przeznaczyć ok. 85 Є. 
Uwagi:  Podczas podróży jedzenie we 
własnym zakresie. Zalecane minimalne 
kieszonkowe ok. 70 Є. Opłata turystyczna 
Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu –  
5 Є/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

Hiszpania - Lloret de Mar

Lloret De Mar - Paryż - Eurodisneyland

Wenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco – Gardaland
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COSTA BRAVA – to doskonałe miejsce na wakacje. Młodzież z całego świata przybywa tu co roku, żeby spędzić czas w atmosferze dobrej 
zabawy. Lloret de Mar – stolica rozrywki słonecznego wybrzeża Costa Brava. Długa piaszczysta plaża, trasy spacerowe i wycieczki w ciekawe 
miejsca pozwolą Wam aktywnie i przyjemnie spędzić czas. Wieczorami natomiast czekają na turystów gwarantowane atrakcje – hiszpańskie 
dyskoteki, które należą do najpopularniejszych na świecie.

obóz młodzieżowy 14 - 18  lat

obóz młodzieżowy 14 - 19  lat

Termin Cena
03.07 – 14.07.2014 1 799 zł

10.07 – 21.07.2014 1 799 zł

17.07 – 28.07.2014 1 799 zł

24.07 – 04.08.2014 1 799 zł

31.07 – 11.08.2014 1 799 zł

07.08 – 18.08.2014 1 799 zł

14.08 – 25.08.2014 1 799 zł

Termin Cena
02.07 – 14.07.2014 2 160 zł

09.07 – 21.07.2014 2 160 zł

16.07 – 28.07.2014 2 160 zł

23.07 – 04.08.2014 2 160 zł

30.07 – 11.08.2014 2 160 zł

06.08 – 18.08.2014 2 160 zł

13.08 – 23.08.2014* 1 895 zł

18.08 – 28.08.2014* 1 895 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu. Przejazd 
przez Polskę do Niemiec.
2 dzień: Przyjazd do Wenecji – przerwa 
w podróży 9 godzin. Przejazd  promem do 
historycznego centrum: zwiedzanie z prze-
wodnikiem Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac 
Dożów, Rialto etc. (bilety wstępu, prze-
wodnik oraz prom dodatkowo płatny - ok. 
15 EUR). W godzinach wieczornych wyjazd  
z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
3 dzień: Przejazd przez Francję. Przyjazd  
do Hiszpanii na Costa Brava w godzinach  
popołudniowo-wieczornych. Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg
3 – 10 dzień:  Pobyt na Costa Brava  8 dni – 
7 noclegów. W trakcie pobytu w programie:
- całodzienna wycieczka autokarowa do 
Barcelony – zwiedzanie katedra Sagrada Fa-
milia, La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgó-
rze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet 
dodatkowo płatny ok. 18 euro), wieczorem 
pokazy grających fontann.
• wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: 

ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet do-
datkowo płatny ok. 6 Є), skały Sao Palome-
ra, promenada,

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu. Noc-
ny przejazd przez Czechy lub Niemcy.
2 dzień: Przejazd przez Niemcy, Francję 
do Paryża. Około południa przyjazd do  
EURODISNEYLANDU – całodzienna zabawa 
w najsłynniejszym parku rozrywki (bilet 
dodatkowo płatny około 29-30 Є, dla chęt-
nych posiłek ok. 6-12 Є). Przejazd do hotelu 
na nocleg (pokoje 3, 4-os. z umywalką – WC  
i łazienki na korytarzach). Nocleg.  
3 dzień:  Śniadanie kontynentalne. Wyjazd 
na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer  
z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chęt-
nych wjazd na III poziom - płatny ok. 13Є), 
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les 
Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, 
Katedra Notre Dame. Obiadokolacja w re-
stauracji. W godzinach wieczornych wyjazd 
do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.

4 dzień: Śniadanie we własnym zakresie. 
Przyjazd do Lloret w godz. popołudniowo-
wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.
4 – 11 dzień: Pobyt w Lloret – 8 dni (7 nocle-
gów). W trakcie pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do 

Barcelony, zwiedzanie, Stadion FC Barce-
lona (dla chętnych bilet płatny ok. 18 Є), 
wieczorem pokazy grających fontann.

• konkurs wiedzy Viva Espana, plażowanie, 
bezpłatne korzystanie z  basenu, gry i za-
bawy integracyjne, rozgrywki sportowe

• Program fakultatywny: miasteczko wod-
ne - ok.28 Є, wieczór hiszpański – pokazy 
flamenco – ok. 26 Є, karnet na dyskoteki 
tylko powyżej 16 lat (min. 5 x) – ok. 26 Є, 
rejs statkiem – ok. 15€.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z 
hotelu. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad. 
Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowo-
wieczornych. Późnym wieczorem przyjazd 
do Francji – w zależności od czasu przejazdu 
zwiedzanie Monaco i Monte Carlo by night. 
Przejazd do Włoch.
12 dzień: Przyjazd w okolice Werony,  wy-
poczynek i  zabawa w Parku Rozrywki GAR-
DALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 27 Є). 
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski.

Położenie: kompleks wypoczynkowy, ok. 
450 m od szerokiej plaży, w centrum Lloret 
de Mar.
Do dyspozycji: 2 baseny + leżaki, kawiar-
nia, restauracja, salę telewizyjną, sejf (do-
datkowo płatny).  
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami i klimatyzacją w cenie.
Wyżywienie: Francja: 1 gorąca obiadoko-
lacja, 1 śniadanie kontynentalne, Hiszpania: 
3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, 
kolacja). Pierwszym posiłkiem jest kolacja w 
dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + 
suchy prowiant w dniu wyjazdu. Napoje do 
posiłków płatne dodatkowo.

Hiszpania + Francja

* impreza 11-dniowa (pobyt na Costa Brava 
6 dni / 5 nocy) 

• konkurs wiedzy Viva Espana, wybory Miss 
& Mister obozu, plażowanie, gry i zabawy 
integracyjne, rozgrywki sportowe,

• program fakultatywny: karnet na dyskote-
ki (min. 5 wejść – dla os. powyżej 16 lat) 
ok. 26 Є, miasteczko wodne – ok. 28 Є, 
wieczór hiszpański – pokazy flamenco – 
ok. 26 Є, rejs statkiem ze szklanym dnem 
– ok. 15 Є.

10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z ho-
telu ok. godz. 11.00, złożenie bagaży. Obiad, 
pobranie suchego prowiantu na drogę po-
wrotną. Wyjazd z Hiszpanii ok. godz. 17:00 
– 18:00. Przejazd przez Francję. Późnym 
wieczorem  w zależności od czasu przejazdu 
zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Dalszy 
przejazd do Włoch.
11 dzień: Przejazd przez Włochy w okolice 
Werony - całodzienna zabawa nad jeziorem 
Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet 
dodatkowo płatny  około 27 Є – czas pobytu 
9 godzin). Wieczorem wyjazd z Włoch. Prze-
jazd przez Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołu-
dniowych. 

Hotele
DON JUAN CENTER

Położenie: w ścisłym centrum Lloret de 
Mar, ok. 250 m od plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, 1 basen z leża-
kami,  świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami.
Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dzien-
nie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). 
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja  
w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad  
w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę 
powrotną. W trakcie przejazdu wyżywienie 
we własnym zakresie. Napoje do obiadów  
i kolacji dodatkowo płatne.

+

ProgramProgram
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ProgramProgram

ProgramProgram

SYCYLIA – jest wyspą która od wieków była naturalną granicą między Afryką i Euro-
pą o bardzo bogatej historii i wielu starożytnych zabytkach. Miejsce ze wspaniałymi, 
piaszczystymi plażami i urozmaiconą linia brzegową z wieloma pięknym zakątkami. 
Wśród wielu miejsc wartych odwiedzenia należą wspaniałe miasta: Catania, Messi-
na, Palermo, Taormina oraz symboliczna największa góra wyspy Etna. Jest to idealne 
miejsce do spędzenia wymarzonych wakacji

Położenie: w miejscowości Giardini Naxos. 
Obiekt składa się z murowanych budynków 
oddalonych 750 m od plaży.
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 
3, 4-os., możliwość łóżek piętrowych.
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala TV, 2 
baseny, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne.
Wyżywienie: 3 posiki dziennie: wzmoc-
nione śniadanie (pieczywo, sery, szynka, 
pomidory, jajka, dżem, mleko, płatki, her-
bata, kawa), obiad w postaci lunch-basket 
– podawane są na zmianę: pizza, hot dog, 
sandwicze z wędliną i żółtym serem itp. oraz 
obiadokolacja w formie dwudaniowego po-
silku. kuchnia włoska. Do obiadokolacji na-
poje dodatkowo płatne, prowiant na drogę 
powrotną.

Cena obejmuje: przejazd autokarem kla-
sy LUX, 8 noclegów, wyżywienie, 1 nocleg  
w hotelu w okolicach Rzymu ze śniadaniem 
i obiadokolacją, opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, realizację programu, 
wycieczkę do Taorminy, przejazd pod wul-
kan Etna, zwiedzanie Pompei, opiekę pilota, 
rezydenta, włoską opiekę medyczną, ubez-
pieczenie KL i NNW.
Cena nie obejmuje: obowiązkowej opłaty 
(60 EUR) za bilet wstępu do Mirabilandii, 
przejazd środkami komunikacji miejskiej 
i przewodnika w Rzymie, przewodnika  
w Pompejach, taksy klimatycznej.

Wioska Turystyczna
VILLAGGIO 
ALKANTARA

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena
02.07 – 14.07.2014 2 090 zł

10.07 – 22.07.2014 2 090 zł

18.07 – 30.07.2014 2 090 zł

1 dzień: Wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Mirabilandii. Cało-
dzienna zabawa w parku rozrywki. Wieczo-
rem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy.
3 dzień: Przyjazd na Sycylię w godzinach 
przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po 
podróży, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
4-11 dzień: wypoczynek, plażowanie, ką-
piele w morzu, rozgrywki sportowe, wy-
cieczki do Syrakuz, Katanii, Taormina, Etnę.
11 dzień: Wykwaterowanie przed śniada-
niem, pobranie suchego prowiantu, wyjazd 
z ośrodka w godzina rannych. Przyjazd do 
Pompei – zwiedzanie ruin starożytnego 
miasta zniszczonego w trakcie wybuchu 
wulkanu. Przejazd na nocleg w okolice Rzy-
mu. Obiadokolacja.

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
przez Czechy, Austrię. Po drodze postój w 
Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego 
posiłku (opłata we własnym zakresie).
2 dzień: Przejazd do Livorno ok. godz. 6.00. 
Przeprawa promem na Sardynię o godz. 
8.00. Przypłynięcie do Olbii ok. 15.00, przy-
jazd na camping „Sos Flores” ok. godz. 18.00. 
Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
3-9 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpie-
le w morzu, animacje na plaży, rozgrywki 
sportowe. 
• Wycieczka na plażę Orri: przepiękny złoty 

piasek oraz formy skalne Cigno Blanco. 
• Wycieczka do Arbatax: Roccie Rossa di 

Arbatax, przepiękne czerwone skały za-
nurzone w morzu, odwiedzimy hodowlę 
małż i ostryg (wstęp płatny 2 EUR/os.) 
Przejście na punkt widokowy.

• Wycieczka do CAGLIARI: Zwiedzanie sta-
rego miasta, spacer po Via Manno, głów-
nej ulicy handlowej Cagliari. a następnie 
plażowanie na plaży „Poeto” – najdłuższej 
miejskiej plaży w Europie (13 km). 

Sycylia - Giardini Naxos

12 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazy-
lika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, 
Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki  
i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.  
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. 
Po drodze postój w Czechach z możliwością 
zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji. 

Sardynia - Tortoli

Położenie: bezpośrednio przy piaszczystej 
plaży w miejscowości Tortoli, 3 km od mia-
sta portowego Arbatax.
Zakwaterowanie: w 4 os. mobilhomach 
lub drewnianych domkach trzypokojo-
wych, składających się z pokoju dziennego 
z aneksem kuchennym i dwóch sypialni:  
w jednej łóżko podwójne z osobną pościelą, 
w drugiej łóżko piętrowe lub dwa pojedyn-
cze. W każdym domku łazienka z pryszni-
cem i WC, przed domkiem taras ze stolikiem 
i krzesłami.
Do dyspozycji: sklep z art. spożywczymi, 
bar, pizzeria, restauracja, patio przeznaczo-
ne do animacji, aerobiku i na wieczorne 
dyskoteki, parking, świetnie wyposażona 
siłownia, odpłatne korty tenisowe i boisko 
do piłki nożnej. Ośrodek oferuje całodzien-
ną animację dla dzieci i młodzieży.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, kolacja (kuchnia polska). pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnim śniadanie plus suchy pro-
wiant na drogę w dniu wyjazdu.

Kemping SOS FLORES

SARDYNIA – wyspa położona pomiędzy Korsyką a Sycylią, jest drugą, co do wielkości wy-
spą na Morzu Śródziemnym. Największym walorem wyspy jest długość wybrzeża – 1843 
km wspaniałych plaż, zatoczek i skalnych urwisk. Szmaragdowe, czyste morze, cudowne 
białe plaże, łagodny klimat i niezwykle gościnni mieszkańcy to czynniki, które przyciągają 
tu coraz więcej turystów. Sardynia, pełna 
sekretów, bywa określana mianem wyspy 
skarbów.

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

• Wycieczki fakultatywne: GOLFO DI ORO-
SEI (35 EUR) - rejs statkiem po morzu z 
Arbatax do najpiękniejszych, dostępnych 
tylko od strony morza białych plaż, leżą-
cych u stóp kilkusetmetrowego klifu, wi-
zyta w Grotte del Bue Marino (wstęp ok. 
8 EUR/os), gdzie można podziwiać pod-
ziemną grę kolorów wody i form nacieko-
wych. Podczas postoju na Cala Luna i Cala 
Mariolu kąpiel w morzu.

10 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z kem-
pingu o godz.7. Przejazd do Olbii na prom 
o godz: 11, przeprawa promem do Livorno 
ok. 19.00. Przejazd do Pizy. Nocny spacer po 
mieście: Campo dei Miracoli (Pole Cudów: 
słynna Krzywa Wieża, Katedra, Baptyste-
rium, Campo Santo). Wyjazd w dalszą drogę 
do Polski, przejazd przez Włochy.
11 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. 
Po drodze postój w Czechach z możliwością 
zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji 
(opłata we własnym zakresie). Przyjazd do 
Krakowa w godzinach popołudniowych.

Cena obejmuje: transport autokarem, 8 
noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie KL, 
NNW, bagaż, opiekę: pilota, rezydenta, wy-
chowawców, ratownika, miejscową opiekę 
medyczną, program: zwiedzanie Cagliari, 
Arbatax , Cala Moresca, Piza, plaża Orri.
Cena nie zawiera: obowiązkowej opłaty 
(45 EUR): opłaty portowe, podatki lokalne, 
opłaty paliwowe na promie, wstęp do ho-
dowli małż i ostryg 2 EUR/os.
Ważne informacje: uczestnik zobowiąza-
ny jest do posiadania dowodu tożsamości 
(paszport, DO) ważnego minimum pół roku 
od daty powrotu z imprezy, wskazane jest 
zabranie kremów z filtrami UV, nakryć gło-
wy, okularów przeciwsłonecznych, maści na 
oparzenia słoneczne; sugerowane kieszon-
kowe na drobne wydatki uczestników – 100 
EUR, 300 CZK i  8 EUR na wyżywienie w dro-
dze powrotnej,
Uwaga!!! Należy zabrać ze sobą bieliznę 
pościelową i ręczniki (wypożyczenie poście-
li 5 EUR za komplet na turnus, wypożyczenie 
ręczników 3 EUR).

Termin Cena
02.07 – 14.07.2014 2 090 zł

10.07 – 22.07.2014 2 090 zł

18.07 – 30.07.2014 2 090 zł
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Hotel & Resort 
LE ANCORE 

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie, 
transport autokarem klasy LUX, opiekę re-
zydenta, pilota, kadry pedagogicznej, ubez-
pieczenie NNW, KL, CP i bagażu.
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej 5 
EUR/os. - płatnej na miejscu, wycieczek fa-
kultatywnych: WARNA – ok. 15 EUR, NESE-
BER – ok. 20 EUR, AQUA PARK – ok. 18 EUR, 
BAŁCZIK, KALIAKRA, BIWAKA – ok. 30 EUR. 
Uwaga: w pakiecie taniej – WARNA + AQUA 
PARK + BAŁCZIK za 50 Euro. Oszczędzasz ok. 
10 EUR! Osoby powyżej 18 roku życia dopła-
ta + 150 zł.
Informacje dodatkowe: obowiązkowo 
potrzebny paszport ważny minimum 6 mie-
sięcy lub dowód osobisty (tymczasowy), 
w hotelu obowiązuje kaucja pobierana na 
miejscu przez rezydenta w wysokości 10 
EUR. Obejmuje ewentualne szkody wyrzą-
dzone przez uczestników – rozliczana ostat-
niego dnia pobytu.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, 8 noclegów (7 noclegów w Hotelu LE 
ANCORE, 1 nocleg tranzytowy w hotelu**), 
wyżywienie 3x dziennie w Hotelu LE ANCO-
RE, 1 śniadanie i 1 obiadokolacja tranzyto-
wa, opiekę kadry pedagogicznej, opiekę 
medyczną włoską i ratowniczą  polską, pro-
gram, ubezpieczenie NW, KL i bagaż, opieka 
rezydenta i pilota przejazdowego.
Uwagi: obowiązkowa kaucja zwrotna – 
  10 EUR.

Gardaland – Neapol – Sorrento – Rzym 
– Watykan

ZŁOTE PIASKI – najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. Ską-
pana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze źródła mi-
neralne - to walory przyciągające turystów. 
Na smakoszy czekają liczne restauracje, 
pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, 
puby, dyskoteki gwarantują szalone wieczo-
ry i nocne zabawy. 

MARINA DI VARCATURO – LIDO DI LICOLA – urokliwa miejscowość turystyczna w Kampa-
nii ok.20 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to również świetne miejsce wypa-
dowe do odkrycia piękna wybrzeża Kampanii, poznania turystycznych i kulturalnych miejsc 
jak: Pompeje, Baia, Neapol, Wezuwiusz, Herkulanum, Caserta, Citta della Scienza, Pozzuoli, 
Cuma, Sorrento, Costiera Amalfitana oraz Wyspy Ischia, Capri, Procida.

obóz młodzieżowy 13 - 18  lat

obóz młodzieżowy 10 - 18  lat

Termin Cena
03.07 – 13.07.2014 1 890 zł

10.07 – 20.07.2014 1 890 zł

17.07 – 27.07.2014 1 890 zł

24.07 – 03.08.2014 1 890 zł

Termin Cena
01.07 – 12.07.2014 1 610 zł

10.07 – 21.07.2014 1 610 zł

19.07 – 30.07.2014 1 610 zł

28.07 – 08.08.2014 1 610 zł

06.08 – 17.08.2014 1 610 zł

15.08 – 26.08.2014 1 610 zł

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy, Austrię.
2 dzień: W godz. rannych przyjazd do Parku 
Rozrywki GARDALAND. Całodzienny pobyt 
(wstęp dodatkowo płatny ok. 27 EUR). Prze-
jazd do hotelu w okolice Werony, obiadoko-
lacja, nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Marina di 
Varcaturo. Przyjazd do hotelu, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg. 
3-10 dzień: Pobyt i wypoczynek. W progra-
mie:
• wycieczka autokarowa do NEAPOLU, 

zwiedzanie miasta,
• wycieczka autokarowa do SORRENTO, 

zwiedzanie miejscowości.
• warsztaty rekreacyjno-sportowe: siatków-

ka plażowa, piłka wodna, piłka nożna, ko-
metka, ringo,

• nauka podstaw języka włoskiego,
• NOC DJ-ów - dyskoteki przy basenie, DI-

SCO SPAGHETTATA – dyskoteka z nocnym 
jedzeniem spaghetti.

• OLIMPIADA SPORTOWA 2014 
• zwiedzanie Marina di Varcaturo
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 

plażowanie, gry i konkursy zręcznościowe 
na plaży, aerobic,

• konkursy, zabawy i gry integracyjne,
• nauka pływania, doskonalenie stylu,
• AEROBIK W WODZIE, WATERPOLO – ani-

macje, AQUAGYM, AQUAOLIMPIADA,
• Letnia Akademia Tańca – nauka tańca pod 

kierunkiem instruktora: taniec towarzyski, 
taniec nowoczesny, układy solowe i for-
macyjne, sztuka improwizacji i swobod-
nego wyrazu; zajęcia utaneczniajace, tur-
niej tańca z wręczeniem nagród, pokazy 
taneczne solo i w formacjach.

• ARRIVEDERCI  ITALIA - impreza pożegnal-
na + DOLCE SORPRESA,

• Program fakultatywny: CAPRI – ok. 45 
EUR, MAGIC WORLD - wycieczka autoka-
rowa do Miasteczka Wodnego - ok.20 EUR. 

10 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. 
Przyjazd do stolicy Włoch – zwiedzanie z 
pilotem-przewodnikiem: Plac i Bazylika św. 
Piotra w Watykanie - chwila zadumy przy 
Grobie Ojca Św. w Kaplicy Św. Sebastiana, 
Zamek Anioła, Piazza Navona i Fontanna 
4 Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Colo-
seum. Po zakończeniu zwiedzania kolacja 
w formie piknikowej. W godzinach wieczor-
nych wyjazd do Polski.
11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. 
Powrót do Polski w godz. wieczornych.

Położenie: pośród palm, przy szerokiej, 
piaszczystej plaży. Kompleks składa się z 
budynku centralnego**** oraz 2 budynków 
– dependance o standardzie***+.
Do dyspozycji: restauracja z widokiem na 
morze, prywatna plaża z parasolami, duży 
basen z brodzikiem oraz leżakami, scena do 
animacji, klub-bar na dyskoteki, sala fitness, 
mini boisko do piłki nożnej, piłka plażowa, 
tenis stołowy, sale gier i zabaw sportowych i 
artystycznych. Codziennie animacje: turnie-
je plażowe, Aerobic, aquagym, fitness, kara-
oke, wieczory taneczne, tańce grupowe.
Zakwaterowanie: Dependance***+ - po-
koje 3 i 4-os. z łazienkami wyposażonymi w 
suszarki do włosów, mydło, szampon oraz 
ręczniki. Pokoje wyposażone w: TV-SAT, lo-
dówkę oraz klimatyzację (w cenie).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – kuchnia 
włoska (śniadanie - BUFET, obiad, kolacja – 
serwowane), obiad i kolacja – posiłki ciepłe 
2 daniowe + deser + woda stołowa. Pierw-
sze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie 
świadczenie – śniadanie + suchy prowiant 
na drogę.

ProgramProgram
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ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z kraju wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię (lub 
przez Rumunię). Jazda nocna. Trasa obsługi-
wana przez 3 kierowców.
2 dzień: Przyjazd do hotelu. Zakwaterowa-
nie w hotelu od godziny 14.00, spotkanie 
organizacyjne z rezydentem, zapoznanie 
się z regulaminem obozu. Kolacja, nocleg.  
3-10 dzień: Pobyt na miejscu, realizacja 
programu m.in.: zajęcia przy basenie, plażo-
wanie, siatkówka plażowa, konkursy (krajo-
znawcze i sprawnościowe, biegi terenowe), 
spacery po okolicy, poznawanie kultury 
bułgarskiej- udział w imprezach lokalnych. 
Kąpiele morskie i słoneczne. Korzystanie  
z hotelowego basenu. Możliwość udziału  
w wycieczkach fakultatywnych.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, 
sprawdzenie pokoi. Możliwość korzystania  
z infrastruktury hotelu. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną. 
12 dzień: Rano śniadanie w restauracji na 
terenie Węgier. Przyjazd do kraju.

Bułgaria - Złote Piaski

Włochy - Lido Di Licola

Hotel RIVA PARK 
Położenie: w centrum, ok. 300 m od morza. 
Do dyspozycji: restauracja, lobby bar, plac 
zabaw, pool bar przy basenie, cocktail bar, 
sklepik, basen z fontanną, zjeżdzalnią, tara-
sem słonecznym (parasole i leżaki przy ba-
senie bezpłatne).
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5, 6-os., wy-
godnie umeblowane, łazienka, TV SAT, bal-
kon lub taras, telefon, lodówka, klimatyza-
cja. Młodzież kwaterowana jest w bocznym 
skrzydle, a nie w głównym budynku hotelu, 
co zapewnia większą swobodę, a przestrze-
nie i tereny zielone wokół budynku pozwa-
lają na realizację wielu gier i zabaw. Na tere-
nie hotelu odbywają się animacje.

+

Wyżywienie: 3x dziennie w formie bufe-
tu (kuchnia bułgarska), suchy prowiant na 
drogę powrotną, śniadanie na Węgrzech  
w drodze powrotnej. 
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Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie 
2x dziennie, transport autokarem klasy LUX, 
opieka pilota, rezydenta, kierownika – ra-
townika WOPR, medycznej, ubezpieczenie 
NNW,  KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 6 
EUR/pobyt/os. Wycieczki fakultatywne oraz 
własne wydatki. Obowiązuje kaucja zwrot-
na 25 EUR. 

Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie 2 posiłki 
dziennie, opiekę pilota, ratownika, miej-
scową opiekę medyczną, ubezpieczenie KL, 
NNW, bagaż.
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 10 
EUR/os (płatne obligatoryjnie na miejscu); 
wycieczek fakultatywnych (możliwość wy-
kupienia na miejscu): Albania (ok. 30 EUR), 
Jezioro Szkoderskie – objazd + rejs (ok. 30 
EUR), do Monastyru Ostrog i Rieki Crnoje-
vice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour (ok. 35 
EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR);

Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, noclegi, wyżywienie, opieka pilota  
i rezydenta, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 
(obligatoryjnie 6 EUR/pobyt), wycieczka do 
MIRABILANDI (obligatoryjnie 30 EUR, moż-
liwość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR), 
wycieczki fakultatywne. Obowiązuje kaucja 
zwrotna 25 EUR.

Termin Cena
14.08 – 25.08.2014 1 220 zł

23.08 – 03.09.2014 1 220 zł

01.09 – 13.09.2014 1 220 zł

11.09 – 23.09.2014 1 220 zł

Termin Cena
14.08 – 25.08.2014 1 799 zł

01.09 – 12.09.2014 1 550 zł

10.09 – 21.09.2014 1 550 zł

Położenie: w centrum Złotych Piasków, 
ok. 250 m od piaszczystej plaży.
Do dyspozycji: restauracja, bar z miejscem 
do grillowania, pub irlandzki, basen (leżaki, 
parasole bezpłatnie), w ogrodzie plac za-
baw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy.
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 
3, 4-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie.

Położenie: w pobliżu morza, otoczony 
zielenią. W sklad ośrodka wchodzi główny 
budynek hotelu i 3 pawilony.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os. od stro-
ny morza, z łazienkami. Pokoje 2-os. wypo-
sażone są o łóżko małżeńskie, szafki ilampki 
nocne, stolik z lustrem, krzesło. Na balkonie 
stolik z dwoma krzesłami. Pokoje 3-oso-
bowe wyposażone są o łóżko małżeńskie, 
szafki ilampki nocne, kanapę rozkładaną, 
stolik z lustrem, krzesło. Pokoje z balkonem 
francuskim.
Do dyspozycji: restauracja, taras, recepcja, 
TV-sala, bar, pizzernia, plaża hotelowa z wy-
pożyczalnią parasoli i leżaków.
Wyżywienie: śniadanie – bufet, obiadoko-
lacja 2-daniowa + woda.

Położenie: 200 m od centrum miejscowo-
ści i 550 m od plaży, gdzie istnieje możli-
wość wypożyczenia sprzętu pływającego.
Do dyspozycji: basen z widokiem na 
Olimp, taras z parasolami, restauracja, cafe – 
bar. W odległości 150m od hotelu kompleks 
boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki 
i tenisa.
Zakwaterowanie: pokoje 3-6 os. z łazien-
kami, w niektórych pokojach łóżka mał-
żeńskie (oddzielne materace i pościel), bal-
konami, TV-SAT, lodówkami i klimatyzacją 
(płatną 6 EUR/pokój/dobę).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie,  
obiadokolacja).

Położenie: w dyskotekowej dzielnicy Bel-
lariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do 
bezpłatnej plaży i 10 min spacerkiem od 
dużego centrum handlowego LE BEFANE.  
Do dyspozycji: klimatyzowana restaura-
cja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, 
recepcja, sala TV, ogród ze stolikami, Wi-Fi 
(bezpłatny przy recepcji i na poziomie 0). 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-os. z ła-
zienkami, TV, balkonami, sejfem (płatnym 
dodatkowo) i wentylatorem (możliwe łóżko 
piętrowe).
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania, obia-
dokolacje).

Położenie: w cichej i spokojnej okolicy, w 
pobliżu centrum Złotych Piasków znanego 
kurortu i 350 m od piaszczystej plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, bar, lobby bar, 
duży basen na wolnym powietrzu. Przy ho-
telu: boiska, plac zabaw. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z 
łazienkami oraz balkonami. W pokoju: łóż-
ka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, półeczki, 
lampki, szafki nocne, telewizor. Wszystkie 
pokoje z klimatyzacją.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie.

Położenie: apartamenty znajdują się po-
między drogą do centrum miasta a plażą. 
Do plaży jest 1200 m (klienci dowożeni 
busami o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani  
z plaży 15.00, 16.00, 16.30 – ewentualnie do 
uzgodnienia z grupą). Od centrum Ulcinj  
2 km.
Do dyspozycji: jadalnia, basen odkryty, le-
żaki przy basenie, WiFi;
Zakwaterowanie: apartamenty 4 i 5 oso-
bowe, wyposażone w TV-Sat, klimatyzację, 
łazienki, ręczniki, balkony. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania 
w obiekcie, obiadokolacje – w restauracji)

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie 
2x dziennie, transport autokarem klasy LUX, 
opieka pilota, rezydenta, kierownika – ra-
townika WOPR, medycznej, ubezpieczenie 
NNW,  KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 6 
EUR/pobyt/os. Wycieczki fakultatywne oraz 
własne wydatki. Obowiązuje kaucja zwrot-
na 25 EUR.  

Cena obejmuje: przejazd autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie: 2 posiłki 
dziennie, opiekę polskiego pilota na trasie 
i rezydenta na miejscu pobytu, opiekę ra-
townika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
miejscową opiekę medyczną.
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 
1 EUR/osobę/dzień, wycieczek fakultatyw-
nych: PLITVICKI PARK NARODOWY (ok. 35 
EUR), VRBNIK – wycieczka statkiem (ok. 18 
EUR), FISH PICNICK – wycieczka statkiem 
(ok. 28 EUR), NARODOWY PARK RISNJAK (ok. 
37 EUR), JASKINIA POSTOJNA (ok. 37 EUR).

Cena obejmuje: przejazd autokarem kla-
sy LUX, 8 noclegów, wyżywienie, ubezpie-
czenie NNW, KL, bagażu, opiekę ratownika 
wodnego, pilota i polskojęzycznego rezy-
denta podczas pobytu, lokalną opiekę me-
dyczną.
Uwagi: Obowiązkowa kaucja zwrotna 25 
EUR.

Hotel 
TINTIAVA

Hotel 
RIVIERA

Hotel DIAS Hotel COMO 

Hotel 
DANA PALACE

Apartamenty 
PRIMAFILA          
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Termin Cena
14.08 – 25.08.2014 1 425 zł

23.08 – 03.09.2014 1 425 zł

01.09 – 13.09.2014 1 425 zł

11.09 – 23.09.2014 1 425 zł

Termin Cena
16.08 – 26.08.2014 1 580 zł

24.08 – 03.09.2014 1 580 zł

01.09 – 11.09.2014 1 580 zł

09.09 – 18.09.2014 1 580 zł

16.09 – 25.09.2014 1 580 zł

Termin Cena
09.08 – 19.08.2014 1 440 zł

17.08 – 27.08.2014 1 440 zł

25.08 – 04.09.2014 1 440 zł

02.09 – 12.09.2014 1 440 zł

10.09 – 20.09.2014 1 440 zł

18.09 – 28.09.2014 1 440 zł

Termin Cena
29.08 – 09.09.2014 1 480 zł

07.09 – 18.09.2014 1 480 zł
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Bułgaria - Złote Piaski

Chorwacja - Crikvenica

Grecja - Olimpic Beach 

Czarnogóra - Ulcinj 

Włochy - Rimini 

Obozy studenckie :)
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Rozkład jazdy

KOLONIE / OBOZY MŁODZIEŻOWE WYCIECZKI
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BIELSKO – BIAŁA 02:30 13:00 09:30 09:30 04:30 17:00 08:30 04:30 20:30 14:45 01:45 03:45 03:45 01:45 13:30 07:30

Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 90 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł - - 60 zł 60 zł - 50 zł - - 50 zł - -

CZĘSTOCHOWA 04:30 09:30 09:30 09:30 04:30 14:00 05:30 04:30 20:30 12:00 01:30 01:30 01:30 01:30 11:00 05:00

McDonald's, trasa E75, od Hotelu ETAP 70 zł 70 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł

DĘBICA 02:45 07:45 10:15 10:15 05:15 11:45 03:20 05:15 01:30 10:00

McDonald's przy obwodnicy E4 90 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

JĘDRZEJÓW 06:30 08:30 08:30 08:30 03:30 12:30 04:00 03:30 19:30 10:15

Rynek, przystanek autobusowy 20 zł - - - - - - - - -

KATOWICE 04:00 11:30 11:00 11:00 06:00 15:30 07:00 06:00 22:00 13:30 03:00 03:00 03:00 03:00 12:30 06:30

Parking CGF, ul. Mickiewicza 25-27 60 zł - - - - - - - - - - - - - - -

KIELCE 07:00 08:00 08:00 08:00 03:00 12:00 03:30 03:00 19:00 09:45 23:15 23:15 23:15 23:15 09:00 03:00

Dworzec PKP, ul. Żelazna - - - - - - - - - - - - - - 60 zł 60 zł

KONIN 12:00 03:30 03:15 03:15 22:30 07:00 01:15 22:30 14:00 05:00

Dworzec PKP, ul. Kolejowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

KRAKÓW 05:00 10:00 12:30 12:30 07:30 14:00 05:30 07:30 23:15 12:00 01:30 01:30 01:30 01:30 11:00 05:00

Hala Wisły, ul. Reymonta 60 zł - - - - - - - - - 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł - -

LUBLIN 04:00 05:00 05:00 05:00 00:15 09:00 00:10 00:15 16:00 06:30 19:15 19:15 19:15 19:15 05:00 23:00

Hala MOSiR, Al. Zygmuntowskie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

ŁÓDŹ 10:15 05:00 04:45 04:45 00:15 08:45 03:00 00:15 15:45 06:30 23:15 23:15 23:15 02:45 08:30 02:30

Kaliska – parking od Al. Włókniarzy - 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 95 zł 95 zł

OPOLE 02:15 09:30 09:00 09:00 04:00 13:30 05:00 03:30 20:00 11:30 04:30 00:45 00:45 04:30 10:30 04:30

Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 90 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł - 50 zł 50 zł - - 80 zł

OSTROWIEC ŚW. 06:30 06:30 06:30 06:30 01:30 10:30 02:00 01:30 17:30 08:00

E'Leclerc, ul. 11 Listopada 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

PIOTRKÓW TRYB. 09:00 06:00 06:00 06:00 01:15 10:00 04:00 01:15 17:00 07:45 00:15 00:15 00:15 00:15 09:30 03:30

Stacja Orlen, ul. Sikorskiego - 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 85 zł 85 zł

POZNAŃ 13:30 02:00 02:00 02:00 21:00 05:30 00:30 21:00 12:45 03:30 03:00 19:30 19:30 03:00

Dworzec PKS, ul. Towarowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 70 zł 100 zł 100 zł 70 zł

RADOM 08:30 06:30 06:30 06:30 01:45 10:30 02:10 01:45 17:30 08:30 21:30 21:30 21:30 21:30 04:30 22:30

McDonald's, stacja Lukoil, trasa E7 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 90 zł 90 zł

RZESZÓW 01:45 06:45 09:00 09:00 04:15 10:45 02:30 04:15 02:30 09:00 23:00 23:00 23:00 23:00 05:30 23:30

Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł

SKARŻYSKO KAM. 07:30 07:30 07:20 07:20 02:30 11:30 03:00 02:30 18:30 09:00

Stacja Statoil, trasa E7 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł

STARACHOWICE 07:00 07:00 07:00 07:00 02:00 11:00 02:30 02:00 18:00 08:30

Dworzec PKS, ul. Nadrzeczna 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

TARNOBRZEG 05:00 06:00 06:00 06:00 01:00 10:00 01:30 01:00 17:00 07:30 21:15 21:15 21:15 21:15 07:00 01:00

Dworzec PKS, zatoczka cmentarza 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł - -

TARNÓW 03:30 08:30 11:00 11:00 06:00 12:30 04:10 06:00 00:45 10:45 00:05 00:05 00:05 00:05

Hotel TARNOVIA, ul. Kościuszki 80 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

TORUŃ 13:15 02:00 02:00 02:00 21:15 05:45 00:15 21:00 13:00 03:30

Dworzec Główny PKP 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

WARSZAWA 10:30 04:45 05:00 05:00 00:10 08:45 00:30 00:10 15:45 06:30 20:30 20:30 20:30 00:05 06:00 23:45

Parking PkiN, ul. Świętokrzyska 60 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 120 zł 120 zł

WROCŁAW 10:00 08:00 07:45 07:45 02:00 12:00 03:50 02:00 18:45 10:00 06:30 23:15 23:15 06:30 09:00 03:00

McDonald's, stacja BP, ul. Karkonoska 110 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł - 80 zł 80 zł - 100 zł 100 zł

UWAGA! Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym standardzie lub busem, a także możliwość 
związanych z tym ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu 
z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczestników 15 minut przed godziną 
odjazdu. Godziny odjazdów i powrotów uzależnione są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych. 

Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości - szczegółowe informacje w biurze.

Kolorem czerwonym oznaczone są godziny wyjazdów dnia poprzedniego niż data w katalogu!
Kolorem zielonym oznaczone są wyjazdy dnia następnego niż data w katalogu!

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl






