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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
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dojazd pociągiem
przelot samolotem

ośrodek
z basenem
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z siłownią
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Dla stałych KlientówDla stałych Klientów

rabat 50 zł
Do 15 marca 2015Do 15 marca 2015

100 zł zniżki!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo 
dodatkowe zdjęcia, szczegóły dotyczące naszych imprez z Katalogu Lato 2015, 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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Cena obejmuje: Przelot Warszawa/Kato-
wice - Kutaisi - Warszawa/Katowice (wraz  
z dużym bagażem podręcznym, opłatami 
lotniskowymi), przejazdy na miejscu: wyna-
jęty bus lub komunikacja lokalna (jeep, mar-
szrutki, pociągi), 6 noclegów w Gruzji, wyży-
wienie, degustacja sera i wina oraz chinkali 
i czaczy, opiekę licencjonowanego pilota-
przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL. 
Cena nie obejmuje: Biletów wstępów 
do zwiedzanych obiektów (ok. 60 USD),  
dodatkowego wyżywienia i innych wydat-
ków własnych,
Uwagi: Oferta sporządzona przy cenie 
biletu lotniczego w kwocie 1600 zł/os.  
W przypadku zmiany ceny biletu lub wpro-
wadzenia dodatkowych opłat przez linie 
lotnicze, cena imprezy ulegnie zmianie. 
Oferta sporządzona przy kursie średnim 
NBP 1 USD = max 3,60 zł. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy 
jest ważny: paszport lub dowód osobisty. 
Możliwość dopłaty za bagaż rejestrowany - 
w cenie 300 zł.

Termin Cena

05.06 – 13.06.2015 3 890 zł

10.08 – 18.08.2015 3 890 zł

14.09 – 22.09.2015 3 890 zł

05.10 – 13.10.2015 3 890 zł

Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3-os.  
z łaznienkami. 
Wyżywienie: 6 śniadań, 7 obiadokolacji  
– kuchnia gruzińska (w tym 2 uroczyste przy 
muzyce). 

Hotel Pensjonat /

1 dzień: Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okę-
cie lub Katowice-Pyrzowice o godz. 22:00, 
odprawa.
2 dzień: Przelot do KUTAISI. Po wylądo-
waniu ok. 06.00 przesiadka na transport 
gruziński. Krótki spacer po centrum miasta, 
wymiana waluty i czas wolny na lokalne 
śniadanie – chaczapurii. Transfer na wschód 
do MCCHETY – dawnej stolicy Gruzji. Zwie-
dzanie: katedra Sweticchoveli, klasztor 
Dżwari. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w Tbilisi.
3 dzień: Po śniadaniu wyjazd do KACHE-
TII – krainy znanej z uprawy winorośli oraz 
zwiedzanie miejscowości: DAWID GARE-
DŻA – kompleks monastyrów w Kachetii 
we wschodniej Gruzji, na półpustynnych 
stokach góry Garedża. Część kompleksu 
znajduje się w rejonie Agstafa, na terenie 
Azerbejdżanu. Po drodze postój w Udabno 
przy polskiej restauracji – degustacja sera  
i wina gruzińskiego. Następnie do SIGH-
NAGI. Powrót do Tbilisi. Dla chętnych moż-
liwość kąpieli w łaźniach. Obiadokolacja, 
nocleg w Tbilisi.
4 dzień: Śniadanie, przejazd GRUZIŃSKĄ 
DROGĄ WOJENNĄ – niezwykle malowni-
cza trasa biegnąca przez Wielki Kaukaz. 

Wzdłuż drogi można podziwiać piękne wi-
doki, wspaniałe zabytki, wiele fortyfikacji 
i wież strażniczych, z których część prze-
trwała do dzisiejszych czasów. Przerwa na 
degustację gruzińskiego specjału – chinkali. 
Krótki postój przy fortecy Ananuri z XVII w. 
Poniżej murów fortecy rozciąga się Jezioro 
Żinwalskie, sztuczny zbiornik powstały po 
utworzeniu zapory. Górski podjazd samo-
chodem terenowym do KLASZTORU CMIN-
DA SAMEBA W GERGETII z najpiękniejszym 
widokiem na Kazbek. Powrót do TBILISI: Stare 
Miasto, świątynia Metechi z XII wieku, dziel-
nica Abanotubani ze słynną najważniejszą 
twierdzą miejską: Narikala. Wjazd kolejką 
gondolową – skąd rozpościera się panorama 
miasta. Powrót pieszy do centrum miasta. 
Zwiedzenie katedry Sioni, głównej siedziby 
Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. Potem czas 
wolny w sieci wąskich, urokliwych uliczek  
z pamiątkami. Spacer głównym traktem sto-
licy – aleją S. Rustaweli. Uroczysta obiadoko-
lacja w jednej z gruzińskich restauracji przy 
muzyce, tańcach i winie. Nocleg w Tbilisi.
5 dzień: Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Kutaisi. Przejazd do GORI (miasta w którym 
urodził się Stalin i gdzie znajduje się założone 
w latach trzydziestych muzeum generalissi-

Program
musa), przejazd do skalnego miasta UPLI-
SCICHE, którego początki sięgają czasów 
starożytnych. Transfer w kierunku Kutaisi, 
zwiedzanie KATSKHI kościóła z VIII wieku 
wzniesione go na 40 metrowej kolum-
nie. Zbudowali go poganie na cześć Boga 
Płodności, obecnie jest to erem w którym 
mieszka jeden mnich. Przyjazd do Batumi 
na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Pobyt w czarnomor-
skim kurorcie BATUMI, znanego choćby  
z przeboju Filipinek, popołudniowy odpo-
czynek na plaży, możliwość wypożyczenia 
rowerów i przejazdu wzdłuż morza prome-
nadą, aż do miejscowości SARPI przy grani-
cy z Turcją. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Wypoczynek nad mo-
rzem w Batumi. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie 
Batumi, m.in. Ogród Botaniczny z XIX w., 
możliwość wizyty w delfinarium, spacer po 
nadmorskim bulwarze z imponującą Wie-
żą Alfabetu i dużym portem. Wieczorem 
koncert przy tańczących fontannach. Poże-
gnalna kolacja w Gruzji przy muzyce i winie. 
O godz. 24.00 transfer na lotnisko w Kutaisi.
9 dzień: Odprawa na lotnisku, powrót do 
Warszawy lub Katowic w godz. rannych.

Gruzja - Kutaisi – Tbilisi – Sighangi – Gori – Batumi
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Termin Cena

22.08 – 29.08.2015 800 zł + 130 EUR

13.09 - 20.09.2015 800 zł + 130 EUR

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX,  
5 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota, lo-
kalnego przewodnika w Dubrovniku, obec-
ność opiekuna duchowego, ubezpieczenie 
NNW, KL i bagażu.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu ok. 20 
EUR, posiłków podczas podróży.
Uwagi: zabrać ze sobą: ważny paszport lub 
dowód osobisty, różaniec, wygodne obu-
wie, kieszonkowe na własne wydatki oraz 
posiłki podczas podróży, stroje kąpielowe.

Program
1 dzień: Zbiórka o godz. 6.00. Msza Św. 
na rozpoczęcie pielgrzymki. Wyjazd do 
Medjugorje. Przejazd przez Austrię, Sło-
wenię, Chorwację (podczas podróży 
przerwa na goracy posiłek – płatny we 
własnym zakresie ok. 5 EUR).
2 dzień: Przyjazd do MEDJUGORJE  
w godz. porannych, zakwaterowanie, 
śniadanie, odpoczynek po podróży. Za-
poznanie z okolicą, spotkanie z przewod-
nikiem - zwiedzanie Medjugorje. O godz. 
17.00 obiadokolacja. O godz. 18.00 róża-
niec i Msza Św. międzynarodowa. Nocleg. 
Dla chętnych czuwanie.   
3 dzień: We wczesnych godzinach wyj-
ście na GÓRĘ OBJAWIEŃ. Śniadanie. 
Udział we Mszy Św. Czas wolny. O 17.00 
obiadokolacja. O godz. 18.00 różaniec. 
Nocleg, dla chętnych czuwanie.
4 dzień: Wczesne śniadanie. Wyjazd do 
DUBROWNIKA. Rejs statkiem na WYSPĘ 
LOKRUM – Msza Św. polowa. Krótkie zwie-
dzanie wyspy, możliwość kąpieli w morzu. 
Powrót do Dubrownika – zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Powrót do Me-
djugorje na obiadokolację. O godz. 18.00 
różaniec. Nocleg, dla chętnych czuwanie.

5 dzień: O godz. 06.00 wyjazd na GÓRĘ 
KRIŻEVAC – Droga Krzyżowa. Powrót na 
śniadanie - czas wolny. Wyjazd do Ośrod-
ka Osób Uzależnionych i Oazy Pokoju.  
O godz. 17.00 obiadokolacja. O godz. 18.00 
różaniec. Nocleg. Dla chętnych czuwanie. 
6 dzień: Śniadanie. Spotkanie z jedną 
z osób doświadczających objawienia  
w Medjugorje (jeżeli będzie możliwość). 
Przejazd do MOSTARU – przejście przez 
kamienny most nad rzeką Neretwą, zwie-
dzanie: starówka Kujundziluk, Meczet, 
Dom Biśćevića. Przejazd na WODOSPADY 
KRAVICE. Powrót do Medjugorje. O godz. 
17.00 obiadokolacja. O godz. 18.00 róża-
niec. Nocleg. Dla chętnych czuwanie.
7 dzień: Wczesne śniadanie. Wyjazd  
w drogę powrotną. Przejazd do GROTY 
CHORWACKIEGO LOURDES w VEPRIĆ – 
Msza Św. Odpoczynek nad Morzem Adria-
tyckim w miejscowości OMIŠ (możliwość 
kąpieli). Dalsza podróż do Polski przez 
Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy 
(podczas podróży przerwa na posiłek – 
płatny we własnym zakresie ok. 6 EUR).
8 dzień: Powrót do Polski w godzinach 
porannych.
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Pielgrzymka do Medjugorje

Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3-os.  
z łaznienkami. 
Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji. 

Medjugorje – to miejscowość położona w południowej części Hercegowiny. Jest to bardzo 
znane i często odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w Europie. Znajduje się tam kościół p.w. 
św. Jakuba. W pobliżu Medjugorje położone są dwa wzgórza: Wzgórze Objawień (Podbrdo), 
Wzgórze Krzyża (Kriżevac). W miejscach objawień znajdują się krzyże, do których przymo-
cowane są obrazki lub kawałki papieru z życzeniami, obietnicami i prośbami pielgrzymów.
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Cena obejmuje:  przejazd autokarem klasy 
LUX (klimatyzacja, WC, barek DVD), opła-
ty drogowe, wjazdy do miast i parkingi,  
9 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami (1 w Austrii, 2 k/
Rzymu, 6 w Rimini), wyżywienie, opiekę pi-
lota – przewodnika, przewodnika lokalnego  
w Rzymie, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
rejs statkiem w Wenecji.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów: Muzeum Watykań-
skie – 15 €, Koloseum + Forum Romanum 
– 12 €, biletów komunikacji miejskiej – ok. 
5 €/1 dzień. 
Dodatkowo płatne: obligatoryjnie opłata 
we Włoszech za taksę klimatyczną (płatne  
w hotelach) – 9 €/os, dopłata do pokoju 
1-osobowego – 300 zł,
Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie, pilot nie oprowadza wewnątrz 
obiektów, przejazdy podczas zwiedzania 
odbywają się komunikacją miejską.

Termin Cena

20.08 – 30.08.2015 1 999 zł

26.08 – 05.09.2015 1 899 zł

01.09 – 11.09.2015 1 799 zł

07.09 – 17.09.2015 1 799 zł

13.09 – 23.09.2015 1 799 zł

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Czechy i Austrię. Po drodze krót-
kie postoje. Przyjazd na nocleg tranzytowy 
w Austrii (obiekt o standardzie hotelu **+). 
Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Przejazd do Rzymu na 
obiadokolacje i nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu wyjazd do WATY-
KANU – Bazylika i Plac Św. Piotra, Muzea 
Watykańskie. Chwila zadumy nad grobem 
Ojca Świętego w Bazylice Św. Sebastiana. 
Zwiedzanie RZYMU – m.in. Bazylika Św. 
Jana na Lateranie, Kapitol, Koloseum, Fo-
rum Romanum, Plac Wenecki, Plac i Schody 
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Plac Navona, 
Panteon. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
4-9 dzień: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Rzymu. Wyjazd w kierunku Rimini. Przyjazd 
do Hotelu COMO*** ok. 20.00. Powitalny 
aperitif, obiadokolacja, nocleg. 
Ramowy program pobytu w Rimini:
•	 wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu, sporty wodne,
•	 1x WIECZÓR WŁOSKI – kolacja regionalna 

przy świecach,
•	 2 lekcje „JĘZYK WŁOSKI TOWARZYSKI”,
•	 1 lekcja „TAJNIKI KUCHNI WŁOSKIEJ”, 

•	 1 lekcja - DRINKI TROPIKALNE,
•	 2x w tygodniu NORDIC WALKING wzdłuż 

wybrzeża o wschodzie słońca,
•	 1 lekcja „POZNAJ NOWE SMAKI” - jak jeść, 

przyrządzać i nie bać się Frutti di Mare,
•	 Rimini – zwiedzanie Starego Miasta, wy-

cieczka na słynny bazar,
•	 wyjazd do Centrum Handlowego LA BE-

FANE (ponad 150 sklepów)
•	 wycieczka do SAN MARINO – malowni-

czo usytuowane na górze Tytana pań-
stewko z pięknymi krajobrazami. Spacer 
trasą turystyczną najstarszej na świecie 
republik ze średniowieczną zabudową: 
Brama św. Franciszka, Bazylika św. Mari-
na, Plac Rządowy, Baszty na skale; ewen-
tualne zakupy.

•	 fakultatywnie (za dopłatą): rejs statkiem 
po Adriatyku z tańcami, winem i poczę-
stunkiem frutti di mare 22 €/1 os.

10 dzień: Po śniadaniu przejazd do WE-
NECJI. Rejs statkiem wzdłuż laguny wenec-
kiej (ok. 3 godz.), zwiedzanie miasta – Plac  
i Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Most 
Westchnień, Most Rialto. Wyjazd w kierun-
ku Polski w godz. wieczornych. Nocny prze-
jazd przez Austrię, Czechy.
11 dzień: Powrót na miejsce zbiórki.

Program

Położenie: w rozrywkowej dzielnicy Bella-
riva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do bez-
płatnej plaży i 10 min spacerem 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 2, 3-osobowe  
z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płatny  
2 €/pokój/dzień) i wentylatorem.
Wyżywienie: 9 wzmocnionych śniadań,  
8 serwowanych obiadokolacji z napojem.

Hotel COMO

Włochy - Rzym – Watykan – Rimini – San Marino – Wenecja
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PrimaTour

Lato 2015

WYPOCZYNEK
AKTYWNY

Warsztaty
GOTUJ
Z NAMI
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Sianożęty

Cena obejmuje: 7 noclegów. 
Dodatkowo płatne: taksa 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, pralnia – 8,50 zł / godzina, basen – 3 zł /1 os./ godz. 
Uwagi: dziecko powyżej roku liczone jako osoba dorosła. 
Ośrodek akceptuje zwierzęta domowe - za dopłatą. Goście 
ze zwierzętami przyjmowani są tylko w wydzielonych dom-
kach. Opłata za parking dozorowany – 5,50 zł/doba. Turnus 
rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00. 

Domki - cena za domek za pobyt 7 dniowy

Turnusy
w wybranych terminach 

od soboty do soboty

2 osobowy 
bez aneksu

3 osobowy
z aneksem

4 osobowy
z aneksem

6 osobowy
z aneksem
(2 pokoje)

Dodatkowa 
osoba

06.06 - 04.07.2015 515 zł 500 zł 425 zł 410 zł 240 zł
04.07 - 22.08.2015 710 zł 670 zł 550 zł 540 zł 310 zł
22.08 - 19.09.2015 515 zł 500 zł 425 zł 410 zł 240 zł

Pokój - cena za osobę za pobyt 7 dniowy

Turnusy
w wybranych terminach 

od soboty do soboty

Pokój 2 os 
z balkonem

Pokój 2 os 
bez balkonu 

Pokój 3 os 
z balkonem

Studio 4 os. 
z balkonem

Dodatkowa 
osoba

06.06 - 04.07.2015 550 zł 515 zł 505 zł 465 zł 240 zł
04.07 - 22.08.2015 770 zł 695 zł 670 zł 615 zł 310 zł
22.08 - 19.09.2015 550 zł 515 zł 505 zł 465 zł 240 zł

Położenie: 150 m od morza. Plaża: szeroka, piaszczysta, 
miejscami dochodząca do 40 m szerokości.
Wyposażenie: basen odkryty podgrzewany, stoły do ping-
ponga, altana z kominkiem, wypożyczalnia rowerów, place 
zabaw, gry zręcznościowe i TV, bilard, drink bar, pralnia. Dla 
dzieci: wodny raj ze zjeżdżalniami (woda 30 st., na miejscu 
koła, ręczniki, piłki), ogromny plac zabaw i atrakcyjne zajęcia 
animacyjne. W restauracji krzesełka do karmienia, naczynia 
dla dzieci i kącik zabaw. Do pokoju można zamówić bezpłat-
nie łóżeczko dla małego dziecka (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja). 
Zakwaterowanie: domki letniskowe 3, 4, 6, 8 osobowe. 
Wyposażenie domku: TV, lodówka, czajnik elektryczny, tale-
rze, szklanki, sztućce, radio, leżaki, parawan, kuchenka gazo-
wa (w domkach z aneksem). Brak ręczników.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe w domu wczasowym. Wyposażenie 
pokoju: lodówka, czajnik, mikrofalówka, talerze, szklanki, 
sztućce, radio, TV, leżaki, parawan. Brak ręczników.
Wyżywienie: bez wyżywienie z możliwością dokupienia 
śniadań i obiadokolacji.

Ośrodek Wypoczynkowy ZEDAN 

Dźwirzyno  

Położenie: w lesie sosnowym, 50 m od plaży.
Do dyspozycji: restauracja, drink-bar z letnim ogródkiem 
i wędzarnią, świetlica z wyposażeniem audio-video, wypo-
życzalnia rowerów, stół do ping-ponga, stół do bilarda, plac 
zabaw, miejsce na ognisko, parking bezpłatny, bezpłatne 
WiFi. W terminie wakacyjnym bogaty program animacyjny 
dla dzieci: występy cyrkowe, akademia sportowa, baloniada, 
poszukiwanie skarbu, dyskoteki. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 os. standard i lux z pełnym 
węzłem sanitarnym, wyposażone w TV Led, czajnik, podsta-
wową zastawę stołową, ręczniki; apartamenty rodzinne dla 
4 os. wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, łóżko 
małżeńskie, sofę rozkładaną, TV Led, minibar, stolik z zesta-
wem kawowym. 
Wyżywienie: śniadanie, lunch, obiadokolacja - w formie 
bufetu, przygotowywane na bazie domowych receptur,  
z uwzględnieniem dań dla dzieci tj. racuchy, naleśniki, frytki.  

Ośrodek NEPTUNO RESOT 

Cena obejmuje: 7 noclegów w komfortowych pokojach, 
wyżywienie, wieczorek taneczny przy muzyce na żywo raz 
w tygodniu, biesiadę przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,  
opiekę animatora, profesjonalną obsługę i rodzinną atmos-
ferę, animacje.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna w wysokości 1,80 
zł/os. dorosła/dzień, 0,90 zł/dziecko/dzień. Zwierzęta domo-
we – 30 zł/doba. Wypożyczalnia komfortowych rowerów, 
basen w ośrodku obok,  zabawy integracyjne (paintball, qu-
ady, gry zespołowe). 
Uwagi: dziecko do 3 lat (wspólne spanie na łóżku małżeń-
skim, z wyżywieniem) – 310 zł, dziecko 3-10 lat (wspólne 
spanie na łóżku małżeńskim, z wyżywieniem) – 590 zł.

Termin
od soboty do soboty

Pokój
2/3 osobowy 

Pokój LUX
3/4 osobowy 
4 os. Family

Apartament 4 os. 

30.05 - 13.06.2015* 970 zł 1 040 zł
13.06 - 27.06.2015 1 180 zł 1 250 zł
27.06 - 22.08.2015 1 390 zł 1 530 zł
22.08 - 29.08.2015 1 250 zł 1 390 zł
29.08 - 12.09.2015 1 110 zł 1 180 zł
12.09 - 03.10.2015 970 zł 1 040 zł

*podane ceny nie dotyczą długiego weekendu
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Położenie: ok. 400 m od morza, w pobliżu jeziora Jamno.
Do dyspozycji: odkryty basen i brodzik z podgrzewaną 
wodą położony na rozległym, zielonym ogrodzonym tere-
nie, boiska do siatkówki, plac zabaw, sala bilardowa, sala do 
ping-ponga, jadalnia, parking, miejsce na ognisko, grill, wy-
pożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, mini siłownia. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os. (z możliwością dosta-
wek) w budynkach dwukondygnacyjnych oraz siedem 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, mini przed-
szkole dla dzieci w terminie 27.06 – 22.08.2015 (6 godz. 
w ciągu dnia – od poniedziałku do piątku); basen kąpielowy 
z wydzielonym brodzikiem i podgrzewaną wodą; muzycz-
ne biesiady przy ognisku z kiełbaskami i bigosem; dostęp 
do Internetu (ośrodek nie zapewnia komputera); stoły do 
ping-ponga, boiska, plac zabaw; aneks kuchenny z kuchen-
ką elektryczną, kuchenką mikrofalową, lodówką i podsta-
wowym zestawem naczyń; mini pralnia (proszek, płyn – we 
własnym zakresie); łóżeczka dla maluszków (bez pościeli).
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: dzieci do 2 lat – nieodpłatnie, bez świadczeń; par-
king dozorowany w terminie 27.06 – 22.08.2015 płatny 
dodatkowo 7zł/dobę. W pozostałych terminach parking 
niedozorowany, bezpłatny; opłata za zwierzęta 20 zł/dobę 
(obowiązkowo wymagana: aktualna książeczka szczepień, 
kaganiec, smycz); doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu 
przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu

Ośrodek Wypoczynkowy 
EGM-ŁAZY

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. Zakwate-
rowanie możliwe też w komfortowych pokojach w budyn-
ku: standard i LUX. Pokoje Lux mają balkon lub klimatyzację.
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania w formie bufetu, obia-
dokolację z deserem i napojem wydawana na 3 tury 15.30, 
16.30, 17.30).

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie 
(dzieci od 3-10 lat 1/2 porcji wyżywienia), korzystanie 
z basenu z podgrzewaną wodą, parking, wypożyczalnię ro-
werów, internet Wi-Fi, sprzątanie, wymiana pościeli i ręczni-
ków, prąd, woda i ochrona.
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej płatna na miejscu 
(dorosły 21 zł /7 dni, dzieci do 7 lat 7 zł/7 dni).
Dodatkowo płatne: wyżywienie - konieczność wykupie-
nia - dziecko od 2,5 – 3 lat 1/2 porcji 25 zł, pranie 5 zł/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

Łazy

Ośrodek Wypoczynkowy SŁOŃCE Cen za pobyt 
tygodniowy 

1 osoby  w sezonie
Domek standard

Pokoje standard 
w Słonecznym Pałacu 

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 – 07.06.2015 690 zł 505 zł 760 zł 575 zł 830 zł 645 zł
07.06 – 27.06.2015 830 zł 645 zł 900 zł 715 zł 970 zł 785 zł
27.06 – 20.08.2015 1 040 zł 855 zł 1 110 zł 925 zł 1 180 zł 995 zł
20.08 – 31.08.2015 830 zł 645 zł 900 zł 715 zł 970 zł 785 zł
31.08 – 31.12.2015 690 zł 505 zł 760 zł 575 zł 830 zł 645 zł
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Termin
od soboty do soboty

Osoba dorosła
2/3 osobowy 

Dziecko
2 - 12 lat

Drugie dziecko
2 - 12 lat

3 osoba 
dorosła

16.05 – 27.06.2015 660 zł 330 zł 470 zł 660 zł
27.06 – 11.07.2015 800 zł 400 zł 575 zł 800 zł
11.07 – 15.08.2015 926 zł 463 zł 670 zł 926 zł
15.08 – 22.08.2015 835 zł 420 zł 605 zł 835 zł
22.08 – 19.09.2015 660 zł 330 zł 470 zł 660 zł

4-os., rodzinnych domków campingowych. Obiekt dys-
ponuje również pokojami typu STUDIO – 2 połączone po-
koje, dla rodzin 2+2 i 2+3. Wszystkie pokoje wyposażone 
w łazienkę, balkon, TV, lodówkę, czajnik, ręczniki, parawan. 
Wyżywienie: w okresie: 16.05–27.06.2015 – śniadania, 
obiady, kolacje – posiłki serwowane; 27.06–11.07.2015 
i 15.08–22.08.2015 – śniadania w formie bufetu szwedzkie-
go, obiadokolacje – serwowane; 11.07–15.08.2015 – śnia-
dania w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje – ser-
wowane; 22.08–19.09.2015 – śniadania, obiady, kolacje 
– posiłki serwowane. Dzieci do 12 lat – ½ wyżywienia.
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Położenie: w odległości 20 m od plaży.
Wyposażenie: basen sauna, jacuzzi, stylowa restauracja 
z ogrodem, pub, zespół gabinetów SPA i rehabiltacyjnych, 
rowery, kijki do Nordic Walking, strzeżony parking. Dla dzie-
ci plac zabaw, zajęcia animacyjne, kino letnie. Latem codzin-
nie Show w Karczmie Śpiewających Kucharzy i Kelnerów.
Zakwaterowanie: wygodne pokoje 2 osobowe lub 2 lub 
3 pokojowe apartamenty z aneksem kuchennym (płyta 
grzewcza, lodówka, czajnik) dla 2-7 osób. Część pokoi z wi-
dokiem na morze. Wyposażone w  łazienkę, TV-Sat, telefon, 
ręczniki i parawan. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie śniadania, korzysta-
nie z basenu, sauny, jacuzzi, dwa zabiegi odnowy biologicz-
nej 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, obiado-
kolacja 245 zł. 
Uwagi: doba hotelowa od godz. 17.00 do 11.00, dzieci do 
lat 1 w pokoju rodziców bezpłatnie, dzieci od 1 do 4 lat – 
12 zł/doba (bez wyżywienia). Hotel przyjmuje zwierzęta – 
40 zł/doba.

Hotel PLAZA 

Darłówko 

GWARANCJA
Jakości

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

Pokój 2 os.
standard

Apartament 2 pokojowy
przy 4 os. płacących

Apartament 3 pokojowy
przy min. 4 os. płacących

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4 - 12 lat

Dodatkowa
osoba

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4 - 12 lat

Dodatkowa
osoba

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4 - 12 lat

Dodatkowa
osoba

20.06 – 29.08.2015 1565 zł 730 zł 1110 zł 1460 zł 730 zł 1110 zł 1635 zł 730 zł 1110 zł
29.08 – 24.10.2015 1 320 zł 660 zł 970 zł 1145 zł 660 zł  970 zł 1355 zł 660 zł 970 zł

Turnusy
8 dniowe 

(7 noclegów)

Pokój standard Pokój LUX Pokój studio

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4-10 lat

Dziecko 
10-15 lat

3 osoba
w pok.

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4-10 lat

Dziecko 
10-15 lat

3 osoba
w pok.

Osoba 
dorosła 

Dziecko 
4-10 lat

Dziecko 
10-15 lat

3 osoba
w pok.

06.06 - 04.07.2015 1350 zł 365 zł 675 zł 1050 zł 1500 zł 400 zł 750 zł 1150 zł 1600 zł 430 zł 800 zł 1230 zł

04.07 - 29.08.2015 1650 zł 440 zł 825 zł 1265 zł 1885 zł 500 zł 950 zł 1450 zł 2150 zł 565 zł 1080 zł 1640 zł

29.08 - 26.09.2015 1350 zł 365 zł 675 zł 1050 zł 1500 zł 400 zł 750 zł 1150 zł 1600 zł 430 zł 800 zł 1230 zł

Jarosławiec 

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, nieograniczone 
korzystanie z kompleksu Wellness, zajęcia dla dzieci z ani-
matorem.                                                                     
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 2,15 zł/os./dzień 
(dzieci do lat 4 zwolnione), parking 15 zł/doba.
Uwagi: dzieci do 4 lat  GRATIS, doba hotelowa od godz. 
14.00 do 11.00, pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnim śniadanie 
w dniu wyjazdu. 

Położenie: luksusowy kompleks wypoczynkowy w cen-
trum miejscowości, w odległości 100 m od piaszczystej 
plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, night club, nowoczesne SPA 
& Wellness (basen kryty z podgrzewaną wodą, jacuzzi, hy-
dromasaż, sauna sucha, sauna na podczerwień, łaźnia paro-
wa, grota solna, aqua aerobik z instruktorem, nordic walking 
z instruktorem, Jogging, Pilates), kompleks basenowy, sala 
konferencyjna, ogród letni, plac zabaw i pokój zabaw dla 
dzieci, bilard, parking strzeżony, parawany i leżaki.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe, 3 pokoje typu stu-
dio, 3 pokoje typu LUX. Wszystkie pokoje wyposażone są 
w łazienkę z suszarką i TV, telefon. Istnieje możliwość dosta-
wienia łóżek i łóżeczek dla niemowląt wraz z całym asorty-
mentem.
Wyżywienie: 3x dziennie w formie szwedzkiego bufetu.

Spa & Wellness 
KRÓL PLAZA

Wellness
SPA

&
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Położenie: 200 m od morza w zacisznym miejscu wśród so-
snowego lasu, dojście do plaży wyłożone kostką.
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sala bankietowa, sala 
konferencyjna, internet, sala gier, kort tenisowy, boisko do 
siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci, siłownia, wy-
pożyczalnia sprzętu sportowego, parking.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-os. oraz studia 4 os. Wszyst-
kie pokoje wyposażone w: łazienkę z suszarką na ręczniki, 
TV-sat, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy (parawany, 
leżaki, koce) oraz balkon z ekspozycją na stronę południową 
(z pawilonu S na stronę zachodnią).
Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie (w formie bufetu), 
obiad (serwowany do stolika).
Atrakcje: raz w tygodniu ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i muzyką, dla dzieci dyskoteka i seans bajkowy.

Ośrodek Wczasowy CHEMAR 2

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie, parking, inter-
net, korzystanie z sali zabaw dla dzieci i boisk sportowych 
na terenie ośrodka.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna (płatna na miej-
scu), wypożyczenie lodówki 8 zł/doba, bilard 10 zł/godz.
Uwagi: turnusy od soboty do soboty lub od niedzieli do nie-
dzieli, 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 3-10 lat płaci 240 zł, dziecko 
powyżej 10 lat 310 zł, os. dorosła na dostawce 410 zł.

Turnusy w dowol-
nie wybranych 

terminach 

Osoba w pokoju 
2 os. PAWILON

Osoba w pokoju 
3 os. PAWILON

Osoba
 w pokoju 

4 os. 
STUDIOA, S C, D B, C S

26.05 – 28.06.2015 799 zł 999 zł 1166 zł 985 zł 1 467 zł
29.06 – 24.08.2015 1085 zł 1313 zł 1586 zł 1320 zł 2013 zł

23.08 – 13.09.2015 799 zł 999 zł 1166 zł 985 zł 1467 zł

Łeba

Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl
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Położenie: 300 m od morza, spokojna okolica, ale w obrę-
bie centrum Łeby,  obiekt stworzony z myślą o rodzinach 
z dziećmi. Składa się z kilku budynków hotelowych.
Do dyspozycji: duży plac zabaw z mnóstwem zabawek, 
kryty basen z przeciwprądem i wodnym placem zabaw, 
łaźnią parową i jacuzzi, restauracja, parking, dla dzieci kilka 
razy w tygodniu organizowane są profesjonalne zajęcia ani-
macyjne, internet w całym obiekcie.
Dla dzieci: wodny raj ze zjeżdżalniami (woda 30 st., na miej-
scu koła, ręczniki, piłki), ogromny plac zabaw i atrakcyjne 
zajęcia animacyjne. W restauracji krzesełka i naczynia dla 
dzieci oraz  kącik zabaw. Do pokoju można zamówić bez-
płatnie łóżeczko dla małego dziecka (konieczna wcześniej-
sza 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 bufetu szwedzkiego. 

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

Osoba
dorosła

20.06 – 27.06.2015 1 305 zł 1 195 zł 1 110 zł 695 zł 695 zł 765 zł 900 zł
27.06 – 23.08.2015 1 515 zł 1 345 zł 1 285 zł 695 zł 765 zł 800 zł 1 040 zł
23.08 – 31.08.2015 1 305 zł 1 195 zł 1 110 zł 695 zł 695 zł 765 zł 900 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.

20.06 – 27.06.2015 1 305 zł 1 515 zł 1 110 zł 1 210 zł 1 020 zł
27.06 – 23.08.2015 1 515 zł 1 655 zł 1 285 zł 1 355 zł 1 165 zł
23.08 – 31.08.2015 1 305 zł 1 515 zł 1 110 zł 1 210 zł 1 020 zł

Budynek Hotelowy *

Łeba

Cena obejmuje: 7 noclegów, śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, korzysta-
nie z kompleksu basenowego, animacje i atrakcje dla dzieci, dozorowany parking.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna, obiadokolacja w formie szwedzkiego sto-
łu za 7 dniowy pobyt: osoba dorosła – 373 zł, dziecko 13-16 lat – 203 zł, dziecko 
9-12 lat – 175 zł, dziecko 4-8 lat – 133 zł, dziecko do 3 lat - bezpłatnie na dostawce. 
W jednym pokoju tylko jedno dziecko do lat 3 może przebywać bezpłatnie.
Uwagi: Pobyt zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 
w dniu wyjazdu. Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe tylko do pokoi 
w pawilonach letniskowych –25 zł/dobę.

* ceny za 1 osobę ze śniadaniem
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Cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna, obiadokolacje  
24 zł/dzień i 15 zł/dzień za dziecko, dodatkowe dziecko 2-10 
lat w pokoju 450 zł/pobyt, dodatkowa osoba dorosła w po-
koju 578 zł/pobyt,
Uwagi: pobyt zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu,  
a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu, dzieci do 2 lat 
wspólne spanie na łóżku z rodzicami nieodpłatnie, dzieci 
powyżej 10 roku życia liczone są jak osoby dorosłe, ośrodek 
nie przyjmuje zwierząt, śniadania w godz. 8:00 – 10:00, obia-
dokolacja w godz. 16:00 – 18:00.

Położenie: z dala od hałasu i zgiełku miejskiego, w otulinie 
lasu sosnowego, ok. 800 m od piaszczystej plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, sauna, siłownia, wypożyczalnia 
rowerów oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego, pokój za-
baw dla dzieci, sala bilardowa, stoły do ping-ponga, boisko 
do siatkówki, plac zabaw, wiata grillowa.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe wyposażone są  
w lodówkę, lampkę nocną, radio, telewizor, czajnik, suszarkę 
ubraniową, leżak plażowy i parawan, koc plażowy, telefon, 
łazienkę, balkon typu logia; apartamenty wyposażone są 
dodatkowo w: wentylator, mini wieżą hi-fi, aneks kuchen-
ny z lodówką, kuchenką elektryczną i mikrofalową, czajnik, 
garnki, sztućce i zastawę stołową, w łazience suszarkę do 
włosów, ręczniki i szlafroki, a w przedpokoju w szafę z lu-
strem, żelazko i deskę do prasowania.
Wyżywienie: śniadania. 

Ośrodek Konferencyjno
-Wypoczynkowy POSEJDON

Ustka

Turnusy
od soboty 
do soboty

Cena za osobę w pokoju Dopłaty

Pokój 2-os. 
lub studio 3-os.

Apartament
2-os.

Dziecko 
2 - 10 lat

30.05 - 13.06.2015 711 zł 1 110 zł 583 zł

13.06 - 27.06.2015 760 zł 1 180 zł 632 zł

27.06 - 15.08.2015 1 110 zł 1 390 zł 982 zł

15.08 – 29.08.2015 935 zł 1 180 zł 807 zł

29.08 – 03.10.2015 662 zł 1 026 zł 534 zł

Jastrzębia Góra

Położenie: 200 m od plaży, 100 m od spacerowej promena-
dy, 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. Latem raz w tygodniu 
organizowana jest biesiada z grajkiem. 
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 2 osobowe oraz  
4 osobowe studia 2 pokojowe, wyposażone w łazienkę TV-
SAT, lodówkę i ręczniki.
Wyżywienie: wyżywienie 2 lub 3 x dziennie – śniadania  
i kolacje bufetowe, pozostałe posiłki serwowane.

Dom Wczasowy ZEW MORZA 

Cena obejmuje: 7 noclegów w pokojach 2, 3 osobowych 
lub typu studio z łazienkami, wyżywienie, opłatę klimatycz-
ną,  leżaki parawany i sprzęt sportowy pobierany z recepcji, 
raz w tygodniu biesiada kaszubska przy grillu, parking, ba-
sen, jacuzzi, dostęp do wi-fi. 
Uwagi: dzieci do lat 3 płacą 35 % stawki, dzieci od 3 do 8 
lat płacą 55 % stawki, 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 I piętro
A III piętro

2 posiłki 
dziennie

3 posiłki 
dziennie

2 posiłki 
dziennie

3 posiłki 
dziennie

27.06 – 11.07.2015 1 040 zł 1 180 zł 1 180 zł 1 320 zł
11.07 – 15.08.2015 1 080 zł 1 220 zł 1 220 zł 1 355 zł
15.08 – 29.08.2015 1 040 zł 1 180 zł 1 180 zł 1 320 zł
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Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie – śniadania 
Cena nie obejmuje: opłaty klimatycznej – płatna na miejscu.
Uwagi: doba hotelowa od 15.00 w dniu przyjazdu do 10.00 
w dniu wyjazdu. Ośrodek  przyjmuje zwierzęta domowe.

Turnusy
7 dniowe 

Osoba 
dorosła

Dziecko do 8 lat
z ½ wyżywienia, 
wspólne spanie

Dziecko do 8 lat
z ½ wyżywienia, 
wspólne spanie

01.06 – 26.06.2015 900 zł 730 zł 520 zł
26.06 – 31.08.2015 1 110 zł 940 zł 520 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, suszarka do bielizny.  
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe (możli-
wość dostawek) z łazienkami, wyposażone w TV, czajnik 
bezprzewodowy, krzesła, stół, szafa, półki, stoliki nocne, 
lampki nocne, parawan, koc, Internet Wi-Fi. Brak ręcz-
ników. Część pokoi bez balkonów, część z widokiem 
na morze.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu szwedzkiego.

Ośrodek Wczasowy CARO II

Władysławowo

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

Położenie: nowo otwarty, nowoczesny, elegancki hotel 
w samym centrum kurortu, bezpośrednio sąsiadując z por-
tem jachtowym i piaszczystą plażą.
Do dyspozycji: drink bar, restauracja, ogródek piwno-gril-
lowy, sala zabaw dla dzieci, bezpłatny dostęp do internetu 
na terenie całego hotelu, deski do prasowania i żelazka.
Zakwaterowanie: przestronne, komfortowe pokoje typu 
LUX – 2 i 3 osobowe oraz studia dwupokojowe dla 4 osób. 
W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem i su-
szarką do włosów, telewizor 32", telefon stacjonarny, lodów-
ka, Wi-Fi, balkon, zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu.

Hotel JASTARNIA

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie. 
Dodatkowo płatne: voucher na kwotę 45 zł do wyko-
rzystania w restauracji hotelowej; łóżeczko dla dziecka do 
3 lat – 20zł/doba; opłata klimatyczna – 2 zł/os./dobę płatna 
na miejscu; wypożyczenie roweru – 10zł/godz.; kijki do nor-
dic walking – 8zł/godz.; parking 10zł/doba.

Turnusy w dowolnie 
wybranych terminach 
od niedzieli do niedzieli

Pokój 2 – 3 osobowy LUX Studio 2 pokojowe LUX
osoba 

dorosła
dziecko 
4 – 7 lat

dziecko 
8 – 12 lat

3 os. w 
pokoju

osoba 
dorosła

dziecko 
4 – 7 lat

dziecko 
8 – 12 lat

3 os. w 
pokoju

07.06 – 25.06.2015 1 185 zł 330 zł 435 zł 800 zł 1 465 zł 330 zł 435 zł 800 zł

25.06 – 05.07.2015 1 360 zł 330 zł 435 zł 800 zł 1 710 zł 330 zł 435 zł 800 zł

05.07 – 31.08.2015 1 605 zł 400 zł 505 zł 1 010 zł 1 955 zł 400 zł 505 zł 1 010 zł

31.08 – 30.09.2015 1 115 zł 330 zł 435 zł 800 zł 1 430 zł 330 zł 435 zł 800 zł

Uwagi: dziecko do 3 lat bez świadczeń – bezpłatnie, doba 
hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu 
a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.  

GWARANCJA
Jakości
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Zakwaterowanie: ok. 1 km od centrum Rewala i 50 m  
od plaży, gdzie prowadzi zejście przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych.
Wyposażenie: recepcja, stołówka, kawiarnia, sala zabaw 
dla dzieci, grill, wypożyczalnia rowerów, dozorowany par-
king. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienką, TV, 
radio oraz balkony z bezpośrednim widokiem na morze. 
Wyżywienie: 3x dziennie (posiłki serwowane)
Rehabilitacje: mają charakter ogólnousprawniający  
z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, polecanym 
zwłaszcza osobom: z chorobami neurologicznymi, z cho-
robą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu wzroku, 
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z upośledze-
niem umysłowym, kobietom po mastektomii.          

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy 
PERŁA

Rewal

Cena obejmuje: 13 noclegów w pokojach 2, 3-osobowych 
z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie; wstępne bada-
nie lekarskie; przepisanie zabiegów przez lekarza; 2 zabiegi 
dziennie (wybrane przez lekarza z listy zabiegów); gimna-
styka na plaży (tzw. zaprawa poranna) 3x w tygodniu; siłow-
nia; program kulturalny, imprezy rekreacyjne oraz popular-
no-naukowe; edukacja terapeutyczna – wykłady na temat 
prowadzenia zdrowego trybu życia;  
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
06.05 – 19.05.2015 1 280 zł

19.05 – 01.06.2015 1 250 zł

28.08 – 10.09.2015 1 380 zł

10.09 – 23.09.2015 1 380 zł

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

07.05 – 20.05.2015 1 286 zł 1 182 zł

22.05 – 02.06.2015 1 377 zł 1 260 zł

02.06 – 15.06.2015 1 468 zł 1 364 zł

15.06 – 28.06.2015 1 572 zł 1 455 zł

30.06 – 13.07.2015 1 780 zł 1 663 zł

29.08 – 11.09.2015 1 572 zł 1 455 zł

Położenie: w samym centrum Dziwnówka, w odległości ok. 
300 m od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV. Część pokoi wyposażona w lodówkę, czaj-
niki ogólnodostępne na korytarzu. 
Do dyspozycji: wypożyczalnia sprzętu sportowego, 
pralnia, udogodnienia dla niepełnosprawnych, świetlica, 
stołówka, siłownia, sauna, plac zabaw, parking, odnowa 
biologiczna, miejsce na ognisko i grill, kawiarnia, jadalnia, 
internet, gabinety masażu, gabinety hydroterapii i fizyko-
terapii, drink bar, boisko do siatkówki i koszykówki, billard. 
Rehabilitacje: choroby układu krążenia, choroby układu 
oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby ukła-
du narządu ruchu. 

Ośrodek Wczasowy CONTESSA

Dziwnówek

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie (śniadania, obiady, kolacje);  opieka lekarza i pielę-
gniarki; 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza; 2 wieczorki 
przy kawie i ciastku; ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.
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Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny 
PIRAMIDA

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy SUS

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

16.05 – 29.05.2015 1 160 zł 1 110 zł

07.08 – 20.08.2015 1 370 zł 1 320 zł

16.09 – 29.09.2015 1 140 zł  1 090 zł 

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

02.05 – 15.05.2015 1 195 zł 1 144 zł

06.09 – 19.09.2015 1 276 zł 1 226 zł

Położenie: na 1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200 m od 
morza. Budynek 3-piętrowy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-os. z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, sale 
do gier, 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.
Rehabilitacje: ośrodek dysponuje 28 różnymi zabiegami 
(m.in. masaż klasyczny, masaż podwodny, wirówki wodne, 
inhalacja solankowa, borowina, lampa SOLLUX, tlenotera-
pia, laser, ultradźwięki, krioterapia, magnetronik, diadyna-
mik).

Położenie: na skraju wydmy, porośniętej lasem sosnowym, 
przy jednym z głównych zejść na plażę. Teren ogrodzony 
i zalesiony.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os. z łazienką i balkonem, 
wyposażone w zastawę stołową oraz czajnik. 
Do dyspozycji: stołówka, baza rehabilitacyjna, grill, siłow-
nia, sauna, bawialnia, sala konferencyjna, plac zabaw dla 
dzieci, boisko wielofunkcyjne, stoły do tenisa, bilard, par-
king.
Rehabilitacje: magnetronic, elektroterapia (DD-Diadyna-
mik, IF-prądy intenferencyjne, TENS, jonoforeza), laserote-

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; opiekę medyczną, lekarza, pielęgniarkę; 2 zabiegi 
rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza; 2 wieczorki 
taneczne przy muzyce na żywo i kawie, dyskoteki; ognisko 
z pieczeniem kiełbasek i muzyką; korzystanie z urządzeń 
sportowych i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; opiekę medyczną, lekarza, pielęgniarkę; 2 zabiegi 
rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza; 2 wieczorki 
taneczne przy muzyce na żywo i kawie, dyskoteki; ognisko 
z pieczeniem kiełbasek i muzyką; korzystanie z urządzeń 
sportowych i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Mrzeżyno

Mrzeżyno

13Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29 tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl
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rapia i ultradźwięki, masaż klasyczny, materac masujący, 
lampa Sollux, lampa BioV, krioterapia mięśniowa, inhalacje 
solankowe, okłady z borowiny, gimnastyka zbiorowa, kąpiel 
solankowa, kąpiel perełkowa, aquavibron.
Ośrodek świadczy usługi dla osób: z dysfunkcją narządu 
słuchu, z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim), z upośledzeniem 
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorze-
niami układu krążenia, z chorobami układu oddechowego, 
z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, dla kobiet po 
mastektomii.  



Położenie: ok. 100 m od morza i 1,5 km  od Jeziora  Resko, 
wśród pięknego lasu sosnowego.      
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, część pokoi z balkonami. Pokoje wyposażone 
w TV, radio, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji: jadalnia, salka gimnastyczna, stół do tenisa, 
parking, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, boisko do 
koszykówki, boisko do siatkówki, baza zabiegowa, internet 
bezprzewodowy. 
Rehabilitacje: układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, 
cukrzyca, kobiety po mastektomii, osoby z upośledzeniem 
umysłowym. Stosowane zabiegi: magnetoterapia, kriotera-
pia, UGUL, laseroterapia, kąpiel perełkowa, inhalacje, masaż 
klasyczny i wirowy, okłady borowinowe, termoterapia.

Ośrodek Wypoczynkowy POSEJDON 

Cena obejmuje: transport autokarem, 14 noclegów w 
pokojach z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śnia-
dania, obiady, kolacje); opiekę medyczną; 2 zabiegi w dni 
robocze (z wyłączeniem masażu klasycznego i borowiny); 
dwie wizyty lekarskie; wieczorek integracyjny przy muzyce;  
ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką; korzystanie ze 
wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego;
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
16.05 – 29.05.2015 1 155 zł

30.05 – 12.06.2015 1 240 zł

18.07 – 01.08.2015 1 740 zł

01.08 – 15.08.2015 1 690 zł

Dźwirzyno

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

Położenie: 300 m od morza, na obszarze ok. 1 ha. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-os. z pełnym węzłem sa-
nitarnym, część pokoi z balkonami. Pokoje wyposażone 
w: TV, radio, czajnik bezprzewodowy. Sprzęt plażowy (leżaki 
i parawany) do wypożyczenia w recepcji. 
Do dyspozycji: jadalnia, salka gimnastyczna, stół do tenisa, 
parking, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, boisko do 
koszykówki i siatkówki, kort do tenisa ziemnego, dwie sale 
rekreacyjne, baza zabiegowa.
Rehabilitacje: masaż klasyczny, aquavibron, masaż wibra-
cyjny, inhalacje solankowe, światłolecznictwo: solux, biop-
tron, magnetronik, okłady borowinowe, diadynamik, wodny 
masażer stóp, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa i borowi-
nowa, hydromasaż.

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie (śniadania, obiady, kolacje); opieka medyczna; 
20 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza; 2 wieczorki 
z poczęstunkiem; ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką; 
korzystanie ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Dźwirzyno

Termin Cena
30.05 – 12.06.2015 1 320 zł

30.08 – 12.09.2015 1 320 zł
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Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe 
AMBER
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Położenie: z dala od centrum miasta, zaledwie 100 m  
od morza. Park, oddzielający obiekt od morza jest wspania-
łym miejscem wypoczynku. Z okien pokoi i tarasu wyższych 
pięter rozciąga się imponujący widok – otwarte morze i pa-
norama miasta.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w TV. 
Do dyspozycji: restauracja, lobby bar, sale konferencyjne 
oraz centrum rehabilitacji i spa. 
Rehabilitacje: wanny do hydromasażu, urządzenia do 
krioterapii, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia 
magnetoterapia.

Położenie: nad samym morzem od strony wschodniej  
Kołobrzegu, przylega do nowo wybudowanego bulwaru.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 osobowe oraz pokoje typu 
studio w 4 pawilonach dwukondygnacyjnych. Wszystkie 
posiadają standardowe wyposażenie: węzłeł sanitarny, jed-
noosobowe tapczany, TV i telefony.
Do dyspozycji: recepcja, jadalnia, kawiarnia, parking 
(płatny). Ze względów technicznych ośrodek nie przyjmuje  
pacjentów na wózkach inwalidzkich

Ośrodek Wczasowy PROTON

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; opiekę lekarza i pielęgniarki; 2 zabiegi dziennie 
wg wskazań lekarza; 2 wieczorki przy kawie i ciastku; wie-
czorki taneczne.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach z łazienkami; 
wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 
opiekę lekarza i pielęgniarki; 2 zabiegi dziennie wg wskazań 
lekarza; 2 wieczorki przy kawie i ciastku; wieczorki taneczne.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Kołobrzeg

Kołobrzeg
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Termin Cena
01.04 – 15.04.2015 1 450 zł

17.04 – 01.05.2015 1 400 zł

17.05 – 31.05.2015 1 640 zł

 10.06 – 20.06.2015* 1 390 zł

01.07 – 15.07.2015 1 980 zł

31.07 – 14.08.2015 1 980 zł

15.08 – 29.08.2015 1 850 zł

14.10 – 28.10.2015 1 360 zł

Termin Cena
30.05 – 13.06.2015 1 550 zł

27.06 – 10.07.2015 1 790 zł

11.07 – 24.07.2015 1 830 zł

25.07 – 07.08.2015 1 830 zł

* turnus 10 dniowy
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Ośrodek Profi laktyki Zdrowotnej GÓRNIK

Hotel ORLE

Położenie: w dzielnicy sanatoryjno–wczasowej w strefi e 
uzdrowiskowej "A", 100 m od morza otoczony kompleksem 
leśnym, w niewielkiej odległości od jezior Sarbsko i Łebsko. 
Płaski teren wraz z utwardzonymi alejkami oraz nieuciążli-
wą architekturą pozwalają wypoczywać również osobom 
niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach inwa-
lidzkich.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z oddzielnym wej-
ściem i tarasem. Każdy pokój posiada własną łazienkę, RTV, 
wyposażenie plażowe (leżak, parawan) oraz lodówkę. 

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 fi ńska, jackuz-
zi, solarium.
Rehabilitacje: uczestnicy przyjmowani są z  dysfunkcją 
narządu ruchu w tym na wózkach inwalidzkich, z upośle-
dzeniem umysłowym, z innymi schorzeniami, z dziecięcym 
porażeniem mózgowym.

Łeba

Sobieszewo

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; opiekę medyczną; zabiegi 2x dziennie wg wskazań 
lekarza; wieczorek przy muzyce.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

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

09.08 – 22.08.2015 1 825 zł 1 775 zł

Termin Cena
17.08 – 31.08.2015 1 660 zł

02.09 – 15.09.2015 1 530 zł

Do dyspozycji: stołówka, sala terapii zajęciowej, plac za-
baw, dozorowany bezpłatny parking samochodowy, sala 
rehabilitacyjna, inhalatorium, gabinety zabiegowe, boiska 
do piłki siatkowej.
Rehabilitacje:  MASAŻE (klasyczny, całościowy i częściowy, 
wibracyjny, wodny suchy – HYDRO-JET), FIZYKOTERAPIA 
(ultradźwięki, diadynamik, pole elektromagnetyczne niskiej 
częstotliwości BEMER, lampa SOLLUX, światłoterapia i kolo-
roterapia, Laser, krioterapia), INHALATORIUM (inhalacje ul-
tradźwiękowe, inhalacje Indywidualne, inhalacje solankowe 
z lekami i olejkami, inhalacjeinhalacje indywidualne pneu-
matyczne), KINEZYTERAPIA (gimnastyka lecznicza, rehabili-
tacyjna i rekreacyjna).
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Cena obejmuje: zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie; opie-
kę medyczną; 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg wska-
zań lekarza; program rekreacyjno-wypoczynkowy; korzysta-
nie ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; badanie lekarskie na początku i końcu turnusu 
(opieka medyczna lekarz na telefon, pielęgniarka w godz. 
7-15); 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza; 1 karnet na 
kurację pitną; spacer z przewodnikiem po uzdrowisku; 
wieczorek taneczny na początku i na zakończenie turnusu; 
ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce regionalnej.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Krynica Morska

Krynica Zdrój

Położenie: na zboczu skarpy od strony Zalewu Wiślanego, 
w odległości 500 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, 
patio z grillem, duża sala taneczna, stoły do bilarda i ping-
ponga, plac zabaw i boisko. 
Rehabilitacje: dysfunkcje narządów ruchu z wyłączeniem 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; schorze-
nia neurologiczne; schorzenia reumatyczne; schorzenia 
laryngologiczne; schorzenia układu krążenia; schorzenia 
układu oddechowego;  cukrzycę; zaburzenia rozwoju psy-
choruchowego.

Położenie: u podnóża Góry Parkowej, 900 m od centrum 
miasta. Budynek 7-piętrowy z dwiema windami. Przy ośrod-
ku znajduje się przystanek autobusowy z którego można 
dojechać do centrum i na Jaworzynę Krynicką (ok. 20 min.)
Zakwaterowanie: pokoje 2 lub 3 osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym, TV, radiem, czajnikiem elektrycznym.
Do dyspozycji: dwie windy osobowe, jadalnia, świetlica, 
mini-sklepik w recepcji, plac zabaw, boisko do gry w siat-
kówkę, sala do tenisa stołowego, sala konferencyjna, biblio-
teka, bezprzewodowy Internet, miejsce na ognisko. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). 
Pobyt rozpoczyna się kolacją w  dniu przyjazdu, a kończy 
obiadem lub śniadaniem + suchy prowiant w dniu wyjazdu.
Ośrodek przyjmuje osoby z: dysfunkcją narządu ruchu 
(z wyłączeniem osób poruszających się na wózku inwalidz-
kim), dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu 
krążenia, chorobami układu pokarmowego, schorzeniami 

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
POSEJDON

Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy 
HAJDUCZEK
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Termin Cena
16.05 – 29.05.2015 1 230 zł

30.05 – 12.06.2015 1 295 zł

13.06 – 26.06.2015 1 450 zł

27.06 – 10.07.2015 1 550 zł

30.08 – 12.09.2015 1 450 zł

13.09 – 26.09.2015 1 400 zł

Termin Cena
28.06 – 11.07.2015 1 390 zł

Ośrodek oferuje: Lampa Bio-V, lampa sollux, diadynamic, 
jontoforeza, kąpiel perełkowa, masaż klasyczny, masaż wi-
bracyjny, bicze szkockie, inhalacje indywidualne, galwani-
zacja, magnetroic, kinezyterapia, ultradźwięki, gimnastyka 
indywidualna, grupowa, laser, sauna.

układu oddechowego, upośledzeniem umysłowym, choro-
bami neurologicznymi, chorobami układu moczowo-płcio-
wego, cukrzycą, kobiety po mastektomii.
Rehabilitacje: kinezotertapia, fi zykoterapia, światłolecz-
nictwo, magnetronic, diadynamic, prądy Tensa, interdyn, 
inhalacje, lampa sollux, ultradźwięki, masaż leczniczy, gim-
nastyka lecznicza.

ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce regionalnej.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.
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Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z ła-
zienkami, TV, lodówką oraz czajnikem. 
Do dyspozycji: basen z kaskadami o wy-
miarach 23x14 m, sauna, sala gimnastycz-
na, siłownia, sala do gier komputerowych  
i planszowych, stoły do gry w tenisa stoło-
wego, sala kinowo-koncertowa.

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. 

Sanatorium 
BIAŁORUŚ 

Sanatorium 
EGLE 

Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami; wyżywie-
nie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 5 zabiegów dziennie wg wskazań lekarza; 
wizyta u lekarza. 

Litwa - Druskienniki

Turnusy Sanatorium BIAŁORUŚ Sanatorium EGLE

23.05 – 30.05.2015 1 470 zł 1 685 zł
13.06 – 20.06.2015 1 470 zł 1 685 zł
22.08 – 29.08.2015 1 470 zł 1 685 zł
05.09 – 12.09.2015 1 470 zł 1 685 zł
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA

Położenie: nowo powstały ośrodek położony na terenie 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, 
w głębi lasu skąd rozciąga się piękny widok na okolicę, 
w pobliżu  licznych tras turystycznych i spacerowych. 
Wyposażenie: basen kryty, restauracja, klubokawiarnia 
z czytelnią, gabinety SPA, nowoczesny sprzęt rehabilitacyj-
ny, bawialnia dla dzieci, siłownia, fi tness, WiFi – bezpłatne 
na terenie ośrodka, parking strzeżony.   
Zakwaterowanie: nowoczesne pokoje 2 i 3 os. z łazienka-
mi, suszarka do włosów, radio, TV.  Pokoje w domkach mają 
dostęp do wspólnych pokoi wypoczynkowych z zapleczem 
kuchennym pozwalającym na przygotowanie napojów go-
rących oraz prostych posiłków. Pokoje w budynku głównym 
wyposażone są dodatkowo w: minibary, sejfy, klimatyzację, 
szlafroki. 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie 3x dziennie, 
opiekę medyczną: lekarza (dwukrotne badanie lekarskie), 
pielęgniarki i rehabilitantów, masażystów, zabiegi rehabili-
tacyjne (5 zabiegów dziennie dla uczestnika) zgodnie z zale-
ceniem lekarza, korzystanie z siłowni, fi tness, Wi-Fi, parking 
strzeżony, 1 wycieczka turystyczna w trakcie turnusu.
Uwagi: dziecko do lat 3 – bezpłatnie, dziecko 3-8 lat 700 
zł/turnus. Dla osób przybywających na turnusy środkami 
transportu zbiorowego (pociąg, autobus) ośrodek oferuje 
bezpłatny dowóz z Dworca PKP lub miejsca przyjazdu auto-
busu. W tym celu należy uzgodnić termin i miejsce dojazdu. 

Góry Świętokrzyskie – Chrusty

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) 
w formie szwedzkiego stołu.
Rehabilitacje: schorzenia neurologiczne, ortopedyczne, 
reumatologiczne. Zabiegi: bioptron, sollux, laser, laser Hil, 
ultradźwięki, fonoforeza, jonoforeza, elektrostymulacja, 
prądy disdynamiczne Bernarda, prądy rosyjskie Kotza, prądy 
interferencyjne Nemeca, prądy Tens, prądy Traberta, ma-
gnoterapia, diatermia krótkofalowa, SALUS-TALENT aparat 
do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, fala uderze-
niowa, metody: Ibita Bobath, PNF, McKenziego, TheraSuit, 
TheraTogs, metoda S-E-T, Kinesio Taping, REO AMBULATOR, 
platforma balansowa Sigma, bieżnia Alter-G, stół rehabilita-
cyjny Juventas NSR-P, Hand Tutor, fi zjotek, terapia manualna 
N.A.P., terapia Czaszkowo-Krzyżowa, hipoterapia, dogotera-
pia, psychoterapia, terapia zajęciowa.  

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

21.06 – 04.07.2015 2 990 zł 1 430 zł

05.07 – 18.07.2015 2 990 zł 1 430 zł

02.08 – 15.08.2015 2 990 zł 1 430 zł

16.08 – 29.08.2015 2 990 zł 1 430 zł

13.09 – 26.09.2015 2 990 zł 1 430 zł

29.11 – 12.12.2015 2 990 zł 1 430 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Polanika
    ul. Laskowa 95  |  26-050 Chrusty  |  Gmina Zagnańsk

www.polanika.pl

Wellness
SPA
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ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu ok. 9.00, złoże-
nie bagażu w wyznaczonym miejscu, zapo-
znanie z ośrodkiem i okolicą. Zakwaterowa-
nie od godz. 14.00. Pierwsze świadczenie 
obiad. 
3-10 dzień: Pobyt urozmaicony plażowa-
niem oraz wycieczkami 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 Polski   w godzinach 
popołudniowych.

Termin Cena
22.05 – 31.05.2015 1 600 zł

12.06 – 21.06.2015 1 600 zł

30.06 – 11.07.2015 1 799 zł

09.07 – 20.07.2015 1 799 zł

18.07 – 29.07.2015 1 799 zł

27.07 – 07.08.2015 1 799 zł

05.08 – 16.08.2015 1 799 zł

14.08 – 25.08.2015 1 799 zł

23.08 – 03.09.2015 1 799 zł

28.08 – 06.09.2015 1 600 zł

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, 9 noclegów w Czarnogórze, wyżywie-
nie: 2 posiłki dziennie, opiekę pilota-rezy-
denta, miejscową opiekę medyczną, ubez-
pieczenie KL, NNW, bagaż, 
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej ok. 
10 EUR/os (płatne obligatoryjnie na miej-
scu); wycieczek fakultatywnych (możliwość 
wykupienia na miejscu): Albania (ok. 30 
EUR), Jezioro Szkoderskie – objazd + rejs 
(ok. 30 EUR), do Monastyru Ostrog i Rieki 
Crnojevice (ok. 30  EUR), Montenegro Tour 
(ok. 35 EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR).

Położenie: apartamenty znajdują się po-
między drogą do centrum a plażą. Do pla-
ży jest 1200 m (klienci dowożeni busami  
o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani z plaży 
15.00, 16.00, 16.30), 2 km od centrum.
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: 2 posiłki dziennie (śniadania - 
bufet, obiadokolacje - serwowane).

Apartamenty 
PRIMAFILA
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Hotel LAVANDA
Położenie: przy promenadzie z widokiem na zatokę z mnó-
stwem sklepów i restauracji, w odległości 800 m od centrum 
(dogodne połączenie taksówką wodną). Plaża 50 m od ho-
telu, żwirkowo-kamienista i częściowo wybetonowana, le-
żaki plażowe – płatne dodatkowo.
Do dyspozycji: budynek główny oraz 2 budynki boczne, 
115 pokoi, recepcja z sejfem (bezpłatnie), restauracja, ka-
wiarnia, plac zabaw, scena do animacji, parking oddalony 
ok. 200 m, Wi-Fi w lobby – bezpłatne, kącik internetowy – 
płatny.
Sport i rozrywka: basen ze słodką wodą, brodzik dla 
dzieci, leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. 4 korty te-
nisowe ok. 100 m od hotelu, tenis stołowy, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki, w sezonie muzyka na żywo, 
1x w tygodniu przedstawienia, gry i zabawy dla rodzin. Na 
plaży: wypożyczalnia rowerów wodnych, łodzi typu banan, 
nart wodnych. 
Zakwaterowanie: pokoje 2–osobowe (możliwość 1 do-
stawki) od strony morza, odnowione, łazienka (prysznic), 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie wg oferty, ubezpie-
czenie NNW, KL, bagaż, taksę klimatyczną.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, noclegi, wyży-
wienie, ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż), opiekę rezydenta, 
opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 1 EUR/dzień/os. – 
płatna na miejscu, opłata za prom z transferem 25 EUR/os. 
dorosła, 15 EUR/dziecko – płatne na miejscu.
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów przy dojeździe au-
tokarem 150 PLN (przy cenach katalogowych).

Chorwacja - Zadar

Chorwacja - Hvar
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Termin
Ilość 

noclegów

Cena
dojazd 
własnyWyjazd Pobyt Po-

wrót
09.06 10.06 – 17.06.2015 18.06 7 1 349 zł

16.06 17.06 – 24.06.2015 25.06 7 1 449 zł

23.06 24.06 – 01.07.2015 02.07 7 1 549 zł

30.06 01.07 – 10.07.2015 11.07 9 1 849 zł

09.07 10.07 – 19.07.2015 20.07 9 1 849 zł

18.07 19.07 – 28.07.2015 29.07 9 1 849 zł

27.07 28.07 – 06.08.2015 07.08 9 1 849 zł

05.08 06.08 – 15.08.2015 16.08 9 1 849 zł

14.08 15.08 – 24.08.2015 25.08 9 1 849 zł

23.08 24.08 – 02.09.2015 03.09 9 1 699 zł

01.09 02.09 – 09.09.2015 10.09 7 1 449 zł

08.09 09.09 – 16.09.2015 17.09 7 1 299 zł

Opłata stała (0 – 2 lat):                               GRATIS

Dojazd autokarem: + 350 zł

Opłata stała (2 – 7 lat) jako 3 os. (dojazd własny):                                   150 zł

Opłata stała (2 – 7 lat) jako 3 os. (dojazd autokarem):                                   550 zł

Zniżka MAMA +1 (dziecko 2 – 14 lat): - 300 zł

Zniżka dla 3 osoby (7 – 14 lat):                                         - 400 zł

Zniżka dla 3 osoby (>14 lat): - 250 zł

Dopłata do light ALL INCLUSIVE (>2 lat):                                    + 350 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: + 790 zł

Termin Ilość 
noclegów

Cena
dojazd własny

13.06 – 20.06.2015 7 1 899 zł
20.06 – 27.06.2015 7 1 949 zł
27.06 – 04.07.2015 7 1 999 zł
04.06 – 11.07.2015 7 2 049 zł
11.07 – 18.07.2015 7 2 049 zł
18.07 – 25.07.2015 7 2 049 zł
25.07 – 01.08.2015 7 2 049 zł
01.08 – 08.08.2015 7 2 049 zł

08.08 – 15.08.2015 7 2 049 zł

15.08 – 22.08.2015 7 2 049 zł
22.08 – 29.09.2015 7 1 999 zł
29.08 – 05.09.2015 7 1 999 zł
05.09 – 12.09.2015 7 1 899 zł

Opłata stała (0 – 2 lat):                               GRATIS
Opłata stała (2 – 7 lat):                                   150 zł
Zniżka dla 3 osoby (7 – 18 lat):                                         - 400 zł
Zniżka dla 3 osoby (>18 lat): - 200 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    + 200 zł
Dopłata do pokoju z balkonem: + 50 zł

Położenie: znajduje się w popularnej turystycznie miejsco-
wości Zadar (995 km od przejścia granicznego w Cieszynie), 
ok. 3 km od centrum i ok. 400 m od najbliższych kawiarni 
i barów; stanowi część rozległego kompleksu hotelowego 
Falkensteiner Club Funimation Borik, położonego nad sa-
mym morzem, przystanek autobusowy ok. 300 m od obiek-
tu, autobusy do centrum kursują co 20 min (bilet ok. 1 EUR). 
Plaża długa, żwirowo-kamienista, położona przy hotelu 
oddzielona od niego tylko fragmentem zadbanego ogrodu 
z dającymi cień drzewami piniowymi wykorzystywanego 
do kąpieli słonecznej; doskonale zagospodarowana, z po-
mostami pozwalającymi na zejście na głęboką wodę, leżaki 
płatne dodatkowo (ok. 3 EUR/szt./dzień).
Do dyspozycji: budynek główny (107 pokoi) i budynek 
boczny (133 odremontowanych pokoi); należy do słynnej 
sieci hotelowej Falkensteiner Hotels & Residences znanej 
z dbałości o klienta i wysokiego poziomu kulinarnego. 
W budynku bocznym przestronna klimatyzowana restau-
racja oraz w budynku głównym aperitif bar, kantor, sala TV, 
Wi-Fi – bezpłatne, taras, na którym odbywają się wieczorki 
taneczne, kasyno Grand, bar, fryzjer, sejf w recepcji (bezpłat-
ny), parking (niestrzeżony, bezpłatny).

Hotel FALKENSTEINER DONAT

Sport i rozrywka: basen odkryty ze słodką wodą przy 
hotelu z biczami wodnymi, leżaki i parasole przy basenie 
gratis, płatne dodatkowo 4 korty tenisowe (ok. 300 m), 
tenis stołowy, szkoła nurkowania i surfi ngu, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego na plaży (rowery wodne, skutery, sur-
fi ng, windsurfi ng), siatkówka plażowa. W sezonie (30.05-
12.09.2015) animacje dla dzieci i dorosłych oraz muzyka na 
żywo w hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje 1 i 2-osobowe (możliwość 
1 dostawki), łazienka (WC, prysznic, suszarka do włosów, 
ręczniki), klimatyzacja, telefon, TV SAT, niektóre z balkonem 
(dodatkowo płatne) zlokalizowane w budynku bocznym lub 
głównym, Wi-Fi – bezpłatne.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (bufet), obiady (bu-
fet) i kolacje (bufet z zupami i sałatkami, dania wegetariań-
skie i dietetyczne, kuchnia narodowa i międzynarodowa), 
lokalne napoje alkoholowe (wino białe i czerwone, piwo) 
oraz napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, 
woda, herbata, kawa; serwis napojów bezalkoholowych 
i alkoholowych (lokalne wino i piwo) w godzinach 10.00–
22.00 serwowane z dystrybutorów samoobsługowych obok 
lobby bar, koło basenu.

telefon, TV SAT, balkon, Wi-Fi (7 dni/20 EUR).
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje w for-
mie bufetu) oraz do obiadokolacji nielimitowany wybór lo-
kalnych napoi alkoholowych: grappa, piwo, wino oraz napoi 
bezalkoholowych: woda naturalna i mineralna, 2 rodzaje 
soków; możliwość dopłaty do all inclusive light: śniadania 
(7:00–10:00), obiady (12:00–14:00) i kolacje (19:00–21:00) 
w formie bufetu oraz podwieczorek (16:00–17:00). Napoje 
podczas posiłków: wybór lokalnych napoi alkoholowych: 
grappa, piwo, wino oraz napoje bezalkoholowe: woda, soki.

INCLUSIVE
ALL

 przy promenadzie z widokiem na zatokę z mnó-
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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 – 7 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Hajdu-
szoboszlo: plażowanie i kąpiele w basenach, 
wypoczynek, spacery po Hajduszoboszlo, 
możliwość korzystania z wycieczek fakulta-
tywnych.
8 dzień: Po śniadaniu (godz. 9.00), wykwa-
terowanie. Przejazd przez Słowację.

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

Hotel THERMAL VICTORIA

Cena obejmuje: transport autokarem, 
7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie, opiekę 
pilota, opiekę rezydenta, węgierską opiekę 
medyczną, 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.
Uwagi: dojazd własny – zniżka 150 zł, dziec-
ko do 3 lat – opłata stała przy dojeździe au-
tokarem + 150 zł.

Termin
Cena

osoba 
dorosła

dziecko 
3 – 10 lat

16.05 – 23.05.2015 1 320 zł 1 060 zł

27.06 – 04.07.2015 1 390 zł 1 120 zł

04.07 – 11.07.2015 1 390 zł 1 120 zł

11.07 – 18.07.2015 1 450 zł 1 160 zł

18.07 – 25.07.2015 1 450 zł 1 160 zł

25.07 – 01.08.2015 1 450 zł 1 160 zł

01.08 – 08.08.2015 1 450 zł 1 160 zł

08.08 – 15.08.2015 1 450 zł 1 160 zł

15.08 – 22.08.2015 1 450 zł 1 160 zł

22.08 – 29.08.2015 1 390 zł 1 120 zł

29.08 – 05.09.2015 1 390 zł 1 120 zł

05.09 – 12.09.2015 1 390 zł 1 120 zł

tokarem + 150 zł.
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Termin Cena
12.06 – 23.06.2015 1 365 zł

21.06 – 02.07.2015 1 415 zł

30.06 – 11.07.2015 1 515 zł

09.07 – 20.07.2015 1 765 zł

18.07 – 29.07.2015 1 765 zł

27.07 – 07.08.2015 1 765 zł

05.08 – 16.08.2015 1 765 zł

14.08 – 25.08.2015 1 665 zł

23.08 – 03.09.2015 1 565 zł

01.09 – 12.09.2015 1 415 zł

10.09 – 21.09.2015 1 315 zł
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Hotel MEDITERRANE
Położenie: na wzniesieniu, ok. 600 m od żwirowej plaży,  
do centrum Sarandy ok. 800 m. 
Wyposażenie: klimatyzowany hol z recepcją i TV sateli-
tarną, klimatyzowana sala restauracyjna, winda, taras ze-
wnętrzny, bar z ogrodem, basen zewnętrzny z bezpłatnymi 
leżakami i parasolami. Sala gier: bilard, ping-pong, piłkarzy-
ki, TV satelitarna. W holu hotelu WiFi bezpłatne. Bezpłatny 
parking przy hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-os. (z możliwością do-
stawki), z klimatyzacją, łazienką z WC i kabiną prysznicową  
lub wanną, balkonem, lodówką, TV i sejfem (za kaucją).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Kuchnia polska z ele-
mentami kuchni regionalnej. Posiłki przygotowane przez 
polskiego kucharza. Śniadania w formie bufetu. Obiady  
i kolacje: serwowane, dwudaniowe, z wyborem z dwóch  
zestawów, z deserem, bufet sałatkowy do kolacji. Lunch  
pakiet na drogę powrotną do Polski.

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, su-
chy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie: KL, NNW, 
od następstw chorób przewlekłych, opiekę polskiej i miej-
scowej obsługi, korzystanie z basenu, korzystanie z sejfu w 
pokoju (za kaucją).
Dodatkowo płatne: przejazd autokarem LUX – 400 zł/os., 
połączenia antenowe, napoje do obiadów i kolacji, serwis 
plażowy, opłata klimatyczna płatna w hotelu: dorośli 1 EUR/
os./dzień, dzieci 13-18 lat 0,75 EUR/os./dzień, dzieci 2-13 
lat – 0,50 EUR/os./dzień, dzieci do 2 lat bez dopłat, ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji z imprezy, dopłata do pokoju 
1-osobowego 350 zł.
Zniżki: dziecko do 8 lat bez świadczeń przy 2 osobach peł-
nopłatnych opłata stała 199 zł + transport (możliwość do-
płaty do połowy wyżywienia 180 zł), pokój bez widoku na 
morze zniżka 250 zł/pokój.
Uwagi: dojazd własny - doba hotelowa od 16:00 do 9:00, 
pierwsze świadczenie, kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie  
świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu; dojazd autokarem 
- wyjazd dzień wcześniej niż termin wskazany w tabelce, po-
wrót dzień później wcześniej niż termin wskazany w tabelce, 
doba hotelowa od 14:00 do 9:00, pierwsze świadczenie ko-
lacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu 
wyjazdu. Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty, 
Zielona Karta (dla dojazdu własnego).

Położenie: w nowej części Paralii, w spokojnej okolicy,  
w odległości ok. 200 m od piaszczystej plaży, z łagodnym 
zejściem do morza.
Do dyspozycji: restauracja, recepcja, bar, winda; otoczony 
jest niewielkim ogrodem; bezpłatnie Internet Wi-Fi, w bli-
skiej odległości od hotelu korty tenisowe, boisko do piłki 
nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sporty wodne na 
plaży (za dodatkową opłatą), leżaki i parasole na plaży do-
datkowo płatne. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką (1 duży 
ręcznik kąpielowy na osobę), aneksem kuchennym (wy-
posażonym w małą lodówkę i podstawowe naczynia ku-
chenne – środki czystości we własnym zakresie), balkonem,  
indywidualną klimatyzacją (w cenie) oraz TV z dostępem  
do kanałów telewizji satelitarnej.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje z deserem. Posiłki 
serwowane są w formie bufetu. Do obiadokolacji podawana 
jest woda. Pozostałe napoje typu fanta, cola, piwo – dodat-
kowo płatne.

Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem LUX, 
9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiado-
kolacje w formie bufetu + woda), opłatę za klimatyzację  
w pokoju, ubezpieczenie (NW, KL, bagaż), opiekę rezydenta 
na miejscu, opiekę pilota na czas podróży.
Cena nie obejmuje: napoi do kolacji (cola, fanta, piwo 
– płatne dodatkowo), wycieczek fakultatywnych, opłaty  
za serwis plażowy, opłat za połączenia antenowe.
Uwagi: Dzieci do 4 lat bez świadczeń - opłata stała 450 zł, 
dziecko 4-12 lat jako 3. os. w pokoju - zniżka 250 zł, osoba 
powyżej 12 lat jako 3 os. w pokoju - zniżka 150 zł, dojazd 
własny - zniżka 250 zł, łączenie turnusów - zniżka 250 zł, do-
płata do pokoju 1-osobowego - 650 zł.

Grecja - Paralia

Termin Osoba dorosła
w pokoju 2-os

Dziecko 7 – 13 lat
na dostawce*

30.06 – 09.07.2015 1 469 zł 899 zł
09.07 – 18.07.2015 1 599 zł 899 zł
18.07 – 27.07.2015 1 599 zł 899 zł
27.07 – 05.08.2015 1 599 zł 899 zł
05.08 – 14.08.2015 1 599 zł 899 zł
14.08 – 23.08.2015 1 599 zł 899 zł
23.08 – 01.09.2015 1 469 zł 849 zł
01.09 – 10.09.2015 1 369 zł 849 zł
10.09 – 19.09.2015 1 319 zł 799 zł

Hotel YAKINTHOS

Albania - Saranda

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

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez 
Słowację, Węgry, Serbię. 
2 dzień: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudnio-
wych, złożenie bagaży, czas wolny na pierwsze kąpiele mor-
skie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 15.00, obiado-
kolacja i nocleg.
3-10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych propo-
nowanych przez rezydenta: Meteory – cena ok. 30 €/os. + bi-
lety wstępu do klasztoru, ok. 3 €/klasztor, Saloniki – cena ok. 
25 €/os., Ateny – cena ok. 50 €/os. + bilet wstępu na Akropol, 
ok. 12 €., Wieczór Grecki – cena ok. 25 €/os., Rejs na Skiathos 
– cena ok. 40 €/os., Waterland – cena ok. 40 €/os., Mount 
Athos – cena ok. 50 €/os.
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie 
bagażu, czas wolny na pożegnanie z greckim słońcem. ok. 
godz. 18.00 wyjazd w kierunku Polski.
12 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd 
do Polski w godzinach nocnych. Przyjazd ok. godz. 21.00. 

Wycieczki fakultatywne:  Butrint – 25 EUR, Gjirokaster  
+ cud natury Niebieskie Oko – 35 EUR, Zatoka Himare  
+ zwiedzanie zamku – 35 EUR, Wieczór albański – 30 EUR, 
Korfu – 70 EUR, Parga autokarem + stateczkiem – 42 EUR.
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Położenie: w urokliwej, zielonej części ku-
rortu, 1,5 km od centrum, 100 m od jednej 
z najpiękniejszych piaszczystych plaż w Buł-
garii; plaża dobrze zagospodarowana, leża-
ki i parasole dodatkowo płatne (ok. 11 EUR 
/dzień/zestaw), przystanek autobusowy ok. 
400 m od hotelu.
Do dyspozycji: restauracja z tarasem, 
recepcja, lobby bar, sklep z pamiątkami, 
kantor wymiany walut, sejf w recepcji (ok. 
3 EUR/dobę), przechowalnia bagażu, fryzjer, 
centrum SPA, kawiarenka internetowa (ok. 
2,50 EUR/30 min), możliwość skorzystania 
z parkingu naprzeciw hotelu – ok. 1 EUR/h. 
Sport i rozrywka: basen (parasole i leżaki 
bezpłatnie), mini golf, boisko do siatkówki 
plażowej, animacje, tenis stołowy, badmin-
ton, rzutki, lekcje aerobiku, piłka wodna. Dla 

Bułgaria - Słoneczny Brzeg

Hotel 
PRIMASOL 
STRANJA 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godz. poran-
nych, złożenie bagaży, czas wolny, zakwa-
terowanie od godz. 15.00, obiad, kolacja,                             
nocleg. 
3-8/10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych. 
9/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
do godziny 10.00, złożenie bagażu, czas 
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd  
w kierunku Polski.
10/12 dzień: Przejazd przez Rumunię, Wę-
gry, Słowację. Powrót w godz. wieczornych.

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: lobby, dwie windy, restau-
racja, bar, kantor wymiany walut, przecho-
walnia bagażu, parking, sejf w recepcji 
(płatny ok. 3 EUR/dzień), Wi Fi dostępne  
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:2 osobowe (możliwość 
1 dostawki), w każdym pokoju łazienka 
(prysznic lub wanna), klimatyzacja central-
na, TV SAT, lodówka, balkon z widokiem 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 (klimatyzacja, barek, 
WC, TV), opiekę rezydenta na miejscu, opiekę pilota pod czas przejazdu, ubezpieczenie 
NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 5 EUR/os/turnus płatne na miejscu,
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów (przy dojeździe autokarem) – 200 zł.

Cena obejmuje:noclegi, wyżywienie wg oferty, przejazd autokarem klasy LUX (klimatyza-
cja, barek, WC, TV), opiekę rezydenta na miejscu, opiekę pilota pod czas przejazdu, animacje, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż,
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 5 EUR/os/turnus płatne na miejscu,
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów (przy dojeździe autokarem) – 200 zł.

Termin Ilość 
noclegów

Dojazd 
własny

Dojazd 
autokaremWyjazd Pobyt Powrót

06.06 07.06 – 14.06.2015 15.06 7 820 zł 1 190 zł
13.06 14.06 – 21.06.2015 22.06 7 910 zł 1 280 zł
20.06 21.06 – 28.06.2015 29.06 7 970 zł 1 340 zł
27.06 28.06 – 07.07.2015 08.07 9 1 170 zł 1 540 zł
06.07 07.07 – 16.07.2015 17.07 9 1 229 zł 1 599 zł
15.07 16.07 – 25.07.2015 26.07 9 1 229 zł 1 599 zł
24.07 25.07 – 03.08.2015 04.08 9 1 229 zł 1 599 zł
02.08 03.08 – 12.08.2015 13.08 9 1 229 zł 1 599 zł

11.08 12.08 – 21.08.2015 22.08 9 1 229 zł 1 599 zł

20.08 21.08 – 30.08.2015 31.08 9 1 170 zł 1 540 zł
29.08 30.08 – 06.09.2015 07.09 7 1 020 zł 1 390 zł
05.09 06.09 – 13.09.2015 14.09 7 920 zł 1 290 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 
noclegów

Dojazd 
własny

Dojazd 
autokaremWyjazd Pobyt Powrót

06.06 07.06 – 14.06.2015 15.06 7 1 129 zł 1 499 zł
13.06 14.06 – 21.06.2015 22.06 7 1 229 zł 1 599 zł
20.06 21.06 – 28.06.2015 29.06 7 1 390 zł 1 760 zł
27.06 28.06 – 07.07.2015 08.07 9 1 729 zł 2 099 zł
06.07 07.07 – 16.07.2015 17.07 9 1 829 zł 2 199 zł
15.07 16.07 – 25.07.2015 26.07 9 1 829 zł 2 199 zł
24.07 25.07 – 03.08.2015 04.08 9 1 829 zł 2 199 zł
02.08 03.08 – 12.08.2015 13.08 9 1 829 zł 2 199 zł

11.08 12.08 – 21.08.2015 22.08 9 1 829 zł 2 199 zł

20.08 21.08 – 30.08.2015 31.08 9 1 780 zł 2 150 zł
29.08 30.08 – 06.09.2015 07.09 7 1 410 zł 1 780 zł
05.09 06.09 – 13.09.2015 14.09 7 1 300 zł 1 670 zł

Opłata stała (0-2 lat):                               GRATIS GRATIS
Opłata stała (2-13 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 690 zł
Zniżka dla 3 osoby (>13 lat):                                         100 zł 100 zł
Zniżka dla 4 osoby (2-13 lat): 450 zł 450 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    1 180 zł 1 180 zł

dzieci: brodzik, mini klub (4–12 lat), między-
narodowa grupa animacyjna.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 lub 2 dostawek) z łazienką 
(prysznic, suszarka do włosów), centralnie 
sterowana klimatyzacja, TV-SAT, telefon, 
lodówka, balkon.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania/ 
bufet, obiady i kolacje w formie bogatego 
bufetu dań kuchni międzynarodowej z ele-
mentami kuchni bułgarskiej.

Wellness
SPA

&



25Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

W
C

Z
A

S
Y

 z
a 

gr
an

ic
ą

nej lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino 
białe i czerwone, vermouth, gin, rum, bran-
dy oraz napoje bezalkoholowe z dystrybu-
torów samoobsługowych: soki, napoje ga-
zowane, woda, a także napoje ciepłe (kawa, 
herbata, kakao, mleko); 1x wieczór bułgarski 
z typowymi daniami kuchni lokalnej.

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).  
Sport i rozrywka: basen odkryty (pow. 
150 m2), bilard (2 lv/gra), tenis stołowy 
(4 lv/1 h), plac zabaw dla dzieci, centrum fi t-
ness (2 lv/1 h), wypożyczalnia sprzętu wod-
nego (rowery, skutery).

Bułgaria - Złote Piaski

Hotel 
EXOTICA

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 
dobrze zagospodarowana (kafejki, sporty 
wodne), częściowo strzeżona, bezpłatna (le-
żaki, parasole słoneczne ok. 10-14 lv/dzień/
zestaw).
Wyposażenie: 7 piętrowy hotel z dużym 
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, Wi-Fi w lobby – bezpłatnie, kącik inter-
netowy (dodatkowo płatny 5 lv/h), ogrodzo-
ny parking (bezpłatny)
Sport i rozrywka: dużu basen odkryty, tenis 
stołowy, rzutki, bilard (dodatkowo płatne 
4 lv/ gra), animacje w języku polskim, piłka 
wodna, aerobic w wodzie. Dla dzieci: duży 
brodzik, plac zabaw.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 lub 2 dostawek), łazienka 
(prysznic, suszarka), klimatyzacja indywi-
dualnie sterowana, TV-Sat, telefon, mini bar 
(dodatkowo płatne), balkon z widokiem na 
park lub basen. 
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania 
(8.00-10.00), obiady (12.00-14.00) i kolacje 
(18.00-20.00) w formie bufetu, ponadto 
w godzinach: 15.00-17.30 kawa, herbata, 
lody, ciasto; 10.00-22.00 w restauracji głów-

Hotel 
DETELINA 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, 
ubezpieczenie, przejazd autokarem klasy 
LUX (barek, DVD, toaleta, klimatyzacja), 
opiekę rezydenta na miejscu, opiekę  pilota 
podczas przejazdu.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 
5 EUR/os./turnus płatne na miejscu,
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów 
(przy dojeździe autokarem) – 200 zł.

Termin Ilość 
noclegów

Hotel DETELINA ***
All Inclusive

Hotel EXOTICA ***
HB

Wyjazd Pobyt Powrót dojazd własny dojazd autokarem dojazd własny dojazd autokarem
06.06 07.06 – 14.06.2015 15.06 7 829 zł 1 199 zł - -
13.06 14.06 – 21.06.2015 22.06 7 929 zł 1 299 zł 829 zł 1 199 zł
20.06 21.06 – 28.06.2015 29.06 7 1 120 zł 1 490 zł 929 zł 1 299 zł
27.06 28.06 – 07.07.2015 08.07 9 1 529 zł 1 899 zł 1 229 zł 1 599 zł
06.07 07.07 – 16.07.2015 17.07 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
15.07 16.07 – 25.07.2015 26.07 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
24.07 25.07 – 03.08.2015 04.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
02.08 03.08 – 12.08.2015 13.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł

11.08 12.08 – 21.08.2015 22.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł

20.08 21.08 – 30.08.2015 31.08 9 1 520 zł 1 890 zł 1 229 zł 1 599 zł
29.08 30.08 – 06.09.2015 07.09 7 1 220 zł 1 590 zł 1 029 zł 1 399 zł
05.09 06.09 – 13.09.2015 14.09 7 1 029 zł 1 399 zł 929 zł 1 299 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

Zakwaterowanie: pokoje 2osobowe (moż-
liwość 1, 2 dostawek) z łazienkami (prysz-
nic), z klimatyzacją indywidualnie stero-
waną, telefonem, mini barem (dodatkowo 
płatne), TV, balkonem od strony morza. 
Wyżywienie: HB – 2x dziennie (śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu).

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie, 
ubezpieczenie, przejazd autokarem klasy 
LUX (barek, DVD, toaleta, klimatyzacja), 
opiekę rezydenta na miejscu, opiekę  pilota 
podczas przejazdu.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 
5 EUR,/os/turnus płatne na miejscu,
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów 
(przy dojeździe autokarem) – 200 zł.

INCLUSIVE
ALL

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godz. poran-
nych, złożenie bagaży, czas wolny, zakwa-
terowanie od godz. 15.00, obiad, kolacja,                             
nocleg. 
3-8/10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych. 
9/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
do godziny 10.00, złożenie bagażu, czas 
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd 
w kierunku Polski.
10/12 dzień: Przejazd przez Rumunię, 
Węgry, Słowację. Powrót 
w godz. wieczornych.
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•	 plażowanie, animacje hotelowe – gry i za-
bawy integracyjne.

•	 Program fakultatywny: karnet na dysko-
teki (min. 5 wejść dla os. powyżej 16 lat) 
– ok. 26 Є, miasteczko wodne – ok. 28 Є, 
wieczór hiszpański – pokazy fl amenco – 
ok. 26 Є, rejs statkiem ze szklanym dnem 
– ok. 20 Є;

10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko. Odprawa paszpor-
towo-bagażowa. Wylot z Barcelony. Przylot 
na lotnisko Okęcie-Warszawa. Odprawa 
bagażowa. 

Wycieczki fakultatywne: Mirabilandia – park rozrywki – 40 EUR/os., Park nauki i rozrywki 
Oltemare (pokaz delfi nówi sokołów)statkiem- 26 EUR/os., Aquafan – park wodny z wie-
loma atrakcjami – 36 EUR/os., Rzym – 65 EUR/os., San Marino – 20 EUR/os., Wenecja – 60 
EUR/os, rejs statkiem z degustacją ryb i wina – 22 EUR/os., Florencja – 50 EUR/os.

Hiszpania - Costa Brava - Lloret de Mar - Barcelona

Cena obejmuje: 7-10 noclegów, wyży-
wienie 3x dziennie, lunch pakiet na drogę 
powrotną, opiekę polskiej obsługi, ubez-
pieczenie: KL, NNW, od następstw chorób 
przewlekłych, opłatę klimatyczną.
Dodatkowo płatne: napoje do obiadów i 
kolacji, serwis plażowy, przejazd autokarem 
LUX, połączenia antenowe, napoje do obia-
dów i kolacji, serwis plażowy, ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji, dopłata do lodówki 
w pokoju 90 zł - z powodu ograniczonej 
liczby lodówek zapotrzebowanie prosimy 

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

zgłaszać przy rezerwacji! 
Zniżki: dziecko do 8 lat bez świadczeń przy 
2 osobach pełnopłatnych opłata stała 199 zł 
+ transport (możliwość dopłaty do połowy 
wyżywienia 180 zł).
Uwagi: doba hotelowa - dojazd własny od 
16:00 do 9:00, pierwsze świadczenie: kola-
cja w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie 
w dniu wyjazdu; dojazd autokarem od 
14:00 do 9:00, pierwsze świadczenie kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie - obiad w dniu 
wyjazdu.

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 ho-
telu. Na I i II piętrze tarasy widokowe z prze-
piękną panoramą wybrzeża i portu. Bezpłat-
ny bezprzewodowy dostęp do internetu 
w hallu hotelu (WiFi). 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 i 4-os.
z łazienką typu włoskiego, z telewizorem, 
telefonem, sejfem (za kaucją) i balkonem 
(w pokojach 4-osobowych jedno łóżko pię-
trowe), centralnie sterowana klimatyzacja.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Kuchnia 
polska z elementami kuchni włoskiej. Śnia-
dania w formie bufetu; obiady i kolacje - ser-
wowane, dwudaniowe, z wyborem z dwóch 
zestawów, z deserem, bufet sałatkowy do 
kolacji. Lunch pakiet na drogę powrotną.

Położenie: w centrum, ok. 200 m od piasz-
czystej 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 bezprzewo-
dowy dostęp do internetu w hallu hotelu 
(WiFi). 
Zakwaterowanie: 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 - ser-
wowane, dwudaniowe, z wyborem z dwóch 
zestawów, z deserem, bufet sałatkowy do 
kolacji. Lunch pakiet na drogę powrotną.

Hotel MEETING
Bellaria-Igea Marina

Hotel VENEZIA
San Mauro Mare

Włochy - Bellaria-Igea Marina, San Mauro Mare

Termin Cena
13.07 – 22.07.2015 2 895 zł

28.07 – 06.08.2015 2 895 zł

ProgramProgram
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Okęcie–War-
szawa. Odprawa bagażowo-paszportowa 
(rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed 
wylotem). Planowany wylot samolotem do 
Barcelony o godz. 14.40. Planowany przy-
lot na lotnisko w Barcelonie o godz. 17.45. 
Odprawa paszportowo-bagażowa. 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, dziel-
nica gotycka,  Stadion FC Barcelona (bilet 
płatny dodatkowo dla chętnych ok. 19-23 
Є), wieczorem pokazy grających fontann.

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

Hotel GUITART 
CENTRAL PARK

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.

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

24.04 25.04 – 05.05.2015 06.05 1 049 zł 799 zł 749 zł 649 zł
04.05 05.05 – 14.05.2015 15.05 949 zł 749 zł 649 zł 549 zł
05.06 06.06 – 15.06.2015 16.06 1 319 zł 1 049 zł 949 zł 749 zł
14.06 15.06 – 24.06.2015 25.06 1 419 zł 1 079 zł 999 zł 799 zł
23.06 24.06- 03.07.2015 04.07 1 519 zł 1 249 zł 1 049 zł 899 zł

02.07 03.07 – 12.07.2015 13.07 1 649 zł 1 349 zł 1 199 zł 999 zł

11.07 12.07 – 21.07.2015 22.07 1 749 zł 1 449 zł 1 299 zł 1 049 zł
20.07 21.07 – 30.07.2015 31.07 1 749 zł 1 449 zł 1 299 zł 1 049 zł
29.07 30.07 – 08.08.2015 09.08 1 749 zł 1 449 zł 1 299 zł 1 049 zł
07.08 08.08 – 17.08.2015 18.08 1 699 zł 1 399 zł 1 249 zł 1 009 zł
16.08 17.08 – 26.08.2015 27.08 1 649 zł 1 339 zł 1 199 zł 949 zł
25.08 26.08 – 04.09.2015 05.09 1 499 zł 1 249 zł 1 099 zł 899 zł
03.09 04.09 – 13.09.2015 14.09 1 349 zł 1 099 zł 999 zł 799 zł
12.09 13.09 – 22.09.2015 23.09 1 199 zł 999 zł 849 zł 699 zł
21.09 22.09 – 01.10.2015 02.10 1 049 zł 849 zł 749 zł 599 zł

Dojazd autokarem + 350 zł/os.

- Costa Brava - Lloret de Mar - Barcelona
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Cena obejmuje: przelot samolotem w kla-
sie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 9 noc-
legów  (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami), 
wyżywienie wg opisu, ubezpieczenie KL, 
NW, bagaż, hiszpańską opiekę medyczną, 
opiekę rezydenta, podatek VAT.
Dodatkowo płatne: realizacja programu 
– transfery autokarem i wycieczki (65 Є – 
płatne obligatoryjnie u rezydenta), bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napoje 
do obiadokolacji, opłata klimatyczna dla 
osób powyżej 16 roku życia (5 Є/pobyt), 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
+90 zł, ubezpieczenie od chorób przewle-
kłych +90 zł, gwarancja niezmiennej ceny 
bez względu na koszt paliwa i kurs walut 
(120 zł/os.), program fakultatywny.
Uwagi: Pasażer może wziąć na pokład jed-
ną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 kg 
oraz 1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg 
wg warunków przewoźnika.
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Wynajem autokarów
na wyjazdy krajowe
i zagraniczne

PPHU OMEGA
Wiesława Grudzień
Dębska Wola 3A
26-026 Morawica

Kontakt:
arekgrudzien@o2.pl
tel.  +48 500 02 67 79
www.grudzientransport.pl

Firma OMEGA GRUDZIEŃ oferuje przewóz osób 
w kraju i poza jego granicami. Do państwa dyspozycji 
oddajemy nowoczesne i komfortowe autokary 
sprawdzonych marek m.in. Mercedes, Van Hool, Volvo. 
Dysponujemy mikrobusami i autokarami od 9 do 69 osób, 
dlatego możemy wykonywać zlecenia 
zarówno małe jak i duże. 
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Wiedeń i Bratysława
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Słowację. Zwiedzanie Braty-
sławy: Stare 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 Sztu-
ki, Hofburg, ul. Graben - kolumna św. Trój-
cy, kościół św. Piotra, katedra św. Stefana,  
Opera. Czas wolny, nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: 
Kahlenberg – panorama miasta, Schonn-
brunn – letnia rezydencja cesarskiej rodziny 
Habsburgów, spacer po ogrodach: Gloriet-
ta, Fontanna Neptuna, palmiarnia, moty-
larnia, ruiny rzymskie. Przejazd na Prater. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski. Powrót 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. 
3/4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Starego 
Miasta: spacer po dzielnicy żydowskiej: 
cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie 
Nowego Miasta: spacer po Placu Wacława, 
Muzeum Narodowe, U Fleku (fakultatyw-
nie). Rejs stateczkiem po Wełtawie (fakul-
tatywnie + 200 kcs/os). Czas wolny. Wyjazd 
do Polski. Powrót w godzinach nocnych/
rannych. 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację do Budapesztu, zwiedzanie 
miasta: Plac Bohaterów – najpiękniejszy 
plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahuny-
ad – bajkowa budowla nad brzegiem jezio-
ra, Szechenyi Fürdo – jeden z największych 
w Europie kompleksów basenowych, dziel-
nica ambasad, opera z 1884 r., 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, przejazd do hotelu. Czas wolny, 
nocleg. 
2 dzień: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie: 
Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny 
króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka. 
Stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski. 
Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roz-
tacza się przepiękny widok, Cytadela, mosty 
na Dunaju. Czas wolny na Vaci utca – repre-
zentacyjny deptak z mnóstwem straganów 
i zabytkową halą targową Vásárcsarnok, po-
wrót do hotelu, nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie, możliwość skorzysta-
nia z basenów termalnych (ok. 3 godzin), 
dalsze zwiedzanie Budapesztu. Przejazd na 
Wyspę Małgorzaty – z najpiękniejszymi par-
kami w Budapeszcie. Przejazd do Szenten-

Praga

Budapeszt - Szentendre

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2015 685 zł 655 zł

04.06 – 06.06.2015 685 zł 655 zł

14.08 – 16.08.2015 685 zł 655 zł

11.09 – 13.09.2015 685 zł 655 zł

09.10 – 11.10.2015 685 zł 655 zł

06.11 – 08.11.2015 685 zł 655 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2015 729 zł 699 zł

04.06 – 06.06.2015 729 zł 699 zł

14.08 – 16.08.2015 729 zł 699 zł

11.09 – 13.09.2015 729 zł 699 zł

09.10 – 11.10.2015 729 zł 699 zł

06.11 – 08.11.2015 729 zł 699 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, 2 noclegi w Pradze w hotelu***, 2 śnia-
dania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubez-
pieczenie KL, NNW, KR, bagaż.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych prze-
wodników + ok. 800 CZK, rejs statkiem po 
Wełtawie + 200 CZK,  dopłata do wyjazdu: 
Kielce +70 zł, Kraków +50 zł, Warszawa +100 
zł, Katowice – bez dopłaty.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi w hotelu **/***, 2 śniadania,  
2 obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW, 
KR, bagaż, opieka pilota – przewodnika.
Dodatkowo płatne: dopłata do wyjazdu 
z: Kielce +70 zł/, Kraków +50 zł, Warszawa 
+100 zł, Katowice – bez dopłaty, bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów oraz lokal-
nych przewodników + 7100 HUF, Rejs stat-
kiem po Dunaju + 2500-3000 HUF, Wieczór 
Węgierski All Incluisve + 110 zł.
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dre – miasteczka położonego na zboczach 
naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum, 
zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum 
Marcepanu. Wyjazd do Polski. Powrót  
w godz. nocnych/rannych. 

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2015 739 zł 709 zł

04.06 – 06.06.2015 739 zł 709 zł

14.08 – 16.08.2015 739 zł 709 zł

11.09 – 13.09.2015 739 zł 709 zł

09.10 – 11.10.2015 739 zł 709 zł

06.11 – 08.11.2015 739 zł 709 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi na przedmieściach Wiednia w ho-
telu**, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę 
pilota, ubezpieczenie KL , NNW, KR, bagaż. 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych prze-
wodników ok. 40 €/os., dopłata do wyjazdu: 
Kielce + 70 zł, Kraków + 50 zł, Warszawa  
+ 100 zł, Katowice – bez dopłat.
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Berlin – Poczdam - Tropical Island

Wilno - Troki

Lwów

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 
spacerowego Unter den Linden z budyn-
kiem Uniwersytetu Humboldta, Opery 
Berlińskiej oraz Neue Wache – Pomnika Nie-
znanego Żołnierza z rzeźbą matki trzymają-
cej w rękach umierającego syna. Zwiedza-
nie katedry berlińskiej – protestanckiego 
kościoła z przeł. XIX/XX w. 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: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd do Wilna. Zwiedzanie miasta – Cmen-
tarz na Rossie, panorama miasta ze Wzgó-
rza Trzech Krzyży. Spacer po Starym Mieście 
wpisanym na Listę Unesco. Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wilna – 
plac Katedralny z archikatedrą wileńską, 
pomnik Giedymina – założyciela Wilna  
i Trok, Zamek Górny z basztą Giedymina, 
rynek Starego Miasta, ratusz, pomnik Ada-
ma Mickiewicza, kościół św. Anny, kościół 
Bernardynów, kościół św. Jana, kościół św. 
Kazimierza. Zwiedzanie – kaplica w Ostrej 
Bramie ze słynnym obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, Muzeum Adama Mickiewi-
cza, kościół św. Piotra i Pawła, archikatedra 
św. Stanisława, Uniwersytet Wileński, ko-
ściół św. Teresy, cerkiew Świętego Ducha. 
Czas wolny. Nocleg.  
3/4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. 
Przejazd do Trok – zwiedzanie średnio-
wiecznego zamku mającego opinię naj-
bardziej fotogenicznego zamku w krajach 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przy-
jazd do Lwowa. Zakwaterowanie, odpo-
czynek. Zwiedzanie miasta – Rynek, Ratusz 
Lwowski, cztery Empirowe studnie, cerkiew 
Wołoska ze słynną wieżą Korniaktowską, 
kościół Dominikanów, katedra Ormiańska. 
Czas wolny. Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie 
Zamków Złotej Podkowy. Olesko – miej-
sce narodzin Jana III Sobieskiego, bogata 
ekspozycja obrazów, rzeźby, przedmiotów 
sztuki użytkowej; Podhorce – zamkowy 
kompleks obronny – rezydencja rodów 
Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków; 
Złoczów – rezydencja Jana III Sobieskiego, 
Chiński Pałac. Czas wolny. Nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa – 
Stara Prochownia, Klasztor Karmelitów, Pa-
łac Biskupi, Pałac Hrabiny Potockiej, cmen-
tarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Wały 
Hetmańskie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 
Powrót w godzinach nocnych/rannych. 

Termin Cena

01.05 – 03.05.2015 819 zł

04.06 – 06.06.2015 819 zł

14.08 – 16.08.2015 819 zł

11.09 – 13.09.2015 819 zł

09.10 – 11.10.2015 819 zł

06.11 – 08.11.2015 819 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi w hotelu Ibis, 2 śniadania, 2 obia-
dokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, 
NNW, KR, bagaż.
Dodatkowo płatne: Dopłata do wyjazdu 
z: Kielce +70 zł, Kraków +50 zł., Warsza-
wa +100 zł, Katowice – bez dopłaty, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów oraz  
lokalnych przewodników + ok. 60 €, bilet  
do Tropical Island + 36 €/os. dorosła.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi w hotelu **/*** - pokoje z łazien-
kami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę 
pilota, ubezpieczenie KL, NNW, KR, bagaż.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych prze-
wodników +80-100 LT, dopłata do wyjazdu: 
Kielce +70 zł, Kraków +50 zł, Warszawa +100 
zł, Katowice – bez dopłaty.

Cena obejmuje: przejazd autokarem 
LUX, 2 noclegi w hotelu **/*** w pok. 2, 3-                                                                   
os. z łazienką,  2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, KR, 
bagaż.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych prze-
wodników + ok 140 UAH/os., dopłata do 
wyjazdu: Kielce +70 zł/os., Kraków +50 zł/
os., Warszawa +100 zł/os., Katowice – bez 
dopłaty.

3/4 dzień: Śniadanie, przejazd do Tropical 
Island w Krausnick (dla chętnych możli-
wość pozostania w Berlinie – samodziel-
ne zwiedzanie i czas wolny). Wypoczynek  
w największym tropikalnym parku rozrywki 
w Europie. Jest tam: lśniąca biała piaszczy-
sta plaża, największy na świecie las tropikal-
ny pod dachem, lazurowa laguna (www.tro-
pical-island.de). Wyjazd do Polski. Powrót  
w godzinach nocnych/rannych. 

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2015 739 zł 709 zł

04.06 – 06.06.2015 739 zł 709 zł

14.08 – 16.08.2015 739 zł 709 zł

11.09 – 13.09.2015 739 zł 709 zł

09.10 – 11.10.2015 739 zł 709 zł

06.11 – 08.11.2015 739 zł 709 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 03.05.2015 699 zł 659 zł

04.06 – 06.06.2015 699 zł 659 zł

14.08 – 16.08.2015 699 zł 659 zł

11.09 – 13.09.2015 699 zł 659 zł

09.10 – 11.10.2015 699 zł 659 zł

06.11 – 08.11.2015 699 zł 659 zł

nadbałtyckich. Czas wolny. Wyjazd do Pol-
ski.  Powrót w godzinach nocnych/rannych. 
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nica portowa, plaża miejska z widokiem na 
Cieśninę Sund oraz Turning Torso – najwyż-
szy budynek mieszkalny w Europie. Prze-
jazd ze Szwecji do Danii najwspanialszym 
mostem Bałtyku przez Cieśninę Sund, który 
jest 17-kilometrową autostradą zawieszoną 
nad wodami Bałtyku łączącą Kopenhagę  
z Malmo. Przyjazd do Kopenhagi do hotelu 
na nocleg. 
4 dzień: Śniadanie w hotelu, przejazd do 
portu Gedser, zaokrętowanie na prom – 
przeprawa promowa do Rostoku w Niem-
czech. Przypłynięcie do Rostoku. Wyjazd 
do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych. 

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi w hotelu**  (pokoje z łazienką),  
2 śniadania, opiekę pilota, ubezpieczenie 
KL, NNW, bagaż.
Dodatkowo płatne: obligatoryjne: rejs 
promem Rostock–Gedser; Gedser–Rostock, 
godzinny rejs statkiem po kanałach Kopen-
hagi, rejs promem Helsingor–Helsingborg 
w sumie ok. 40 €/os., dopłata do 2 obiado-
kolacji 140 zł/os. Dopłata do wyjazdu: Kielce 
+ 70 zł/os., Kraków + 50 zł/os., Warszawa  
+ 100 zł/os., Katowice – bez opłaty. Dopła-
ty Fakultatywnie: Pałac Amalienborg ok.  
70 DKK, Zamek Kronborg ok. 70 DKK.
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Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
3 noclegi w hotelu** pokoje z łazienką,  
3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota, 
ubezpieczenie KL, NNW, KR, bagaż.
Dodatkowo płatne: Dopłata do wyjazdu: 
Kielce + 70 zł/os., Kraków + 50 zł/os., War-
szawa + 100 zł/os., Katowice – bez dopłaty, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz lokalnych przewodników + ok. 95 €/os. 

1 dzień: Wyjazd wg. rozkładu jazdy, nocny 
przejazd przez Niemcy do Francji. 
2 dzień: Przyjazd do Paryża w godzinach 
porannych, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, La Cite – najstarsza część  
i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Sa-
inte Chapelle – największe witraże Europy, 
dzielnica łacińska – Ogrody Luksemburskie, 
Panteon (dla chętnych wejście do środka – 
miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz 
zasłużonych dla Francji), Sorbona, spacer 
przez ogrody Tuilieres do Luwru – dawny 
pałac królewski, a obecnie muzeum sztu-
ki – jedno z największych i najczęściej od-
wiedzanych na świecie, przejazd do hotelu, 
nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, przejazd autokarem 
do Wersalu – zwiedzanie kompleksu pała-
cowego oraz spacer po grodach.przejazd 
do Paryża pod Łuk Triumfalny (możliwość 
wejścia na Łuk – panorama Paryża) i spacer 
po Champs Elysees reprezentacyjnej pary-
skiej alei, Hotel des Invalides z grobem Na-
poleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffela, czas 
wolny, rejs po Sekwanie. Powrót do hotelu, 
nocleg.
4 dzień: Śniadanie, przejazd do Amboise – 
jeden z najpiękniejszych i najważniejszych 
zamków w historii Francji wpisany na listę 
światowego dziedzictwa Unesco, związany 
z życiem Leonardo da Vinci, Imponująca bu-
dowla rozciąga się nad samym brzegiem Lo-
ary. Przejazd do Chenonceau – zwiedzanie 
renesansowego zamku jedynego w swoim 
rodzaju „zamku na rzece”, spacer wysadzaną 
platanami aleją do ogrodów zamkowych, 
Chambord – „perły w koronie” króla Fran-
ciszka I. Zwiedzanie jednej z najpotężniej-
szych a zarazem najpiękniejszych posia-
dłości królewskich we Francji, wspaniałego 
renesansowego pałacu, którego autorstwo 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd w kierunku granicy polsko-niemieckiej. 
Przekroczenie granicy. 
2 dzień:  Przyjazd do portu w Rostocku. 
Przeprawa morska do duńskiego portu 
Gedser na wyspie Falster (rejs trwa ok.  
2 godzin). Przejazd autokarem do Kopenha-
gi. Zwiedzanie miasta: Syrenka kopenhaska 
– najbardziej znany symbol miasta, uro-
czysta odprawa warty Gwardii Królewskiej, 
barokowy Pałac Amalienborg – oficjalna 
rezydencja duńskiej rodziny królewskiej, 
pomnik Króla Fryderyka V, Fontanna Ge-
fion-największa i najpiękniejsza fontanna 
Kopenhagi przedstawiającej mityczne po-
wstanie Zelandii, Ogród Botaniczny, XVIII-
wieczna dzielnica portowa Nyhaven, Zamek 
Christiansborg – siedziba duńskiego parla-
mentu, budynek Borsen – stara giełda ko-
penhaska, Ratusz Miejski, spacer deptakiem 
Stroget – najdłuższą promenadą handlową 
północnej Europy, godzinny rejs statkiem 
po kanałach miasta. Czas wolny. Przejazd do 
hotelu na nocleg.  
3 dzień: Śniadanie. Przejazd wybrzeżem 
do duńskiego miasta Helsingor, zwiedzanie 
zamku Kronborg wraz z jego fortyfikacjami 
(zamek Hamleta). Przepłyniecie promem 
(ok. 30 minut) do szwedzkiego miasta Hel-
singborg. Przejazd do miejscowości Lund. 
Zwiedzanie średniowiecznej Katedry i sta-
rówki. Przejazd do Malmo. Spacer po starym 
mieście (Rynek Główny Stortorget z zabyt-
kową zabudową i Pomnikiem Karola X Gu-
stawa, Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Ap-
teka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody, Lilla 
Torg). Czas wolny. Objazd miasta z poka-
zaniem najciekawszych miejsc: zabytkowy 
dworzec kolejowy Malmö Centralstation, 
twierdza morska Zamek Malmöhus, dziel-

Paryż i Zamki nad Loarą

Dania – Szwecja  

6 dni

4 dni

przypisuje się miedzy innymi Leonardo da 
Vinci. Przejazd do hotelu, nocleg.
5 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Blois – m.in. 
zamek, ulubiona rezydencja francuskich 
królów, spacer po mieście – malownicza 
starówka, nabrzeże Loary, katedra St-Lo-
uis. Czas wolny. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd 
przez Niemcy. 
6 dzień: Przyjazd do Polski na miejsca wy-
jazdów w godzinach popołudniowych/wie-
czornych.  

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2015 1239 zł 1169 zł

02.06 – 07.06.2015 1239 zł 1169 zł

27.06 – 02.07.2015 1239 zł 1169 zł

11.08 – 16.08.2015 1239 zł 1169 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 03.05.2015 1 060 zł 1020 zł

04.06 – 07.06.2015 1 060 zł 1020 zł

27.06 – 30.06.2015 1 060 zł 1020 zł

13.08 – 16.08.2015 1 060 zł 1020 zł

10.09 – 13.09.2015 1 060 zł 1020 zł
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5 dzień: Po śniadaniu wyjazd do DUBROW-
NIKA – najpiękniejszego miasta Chorwacji 
ogłoszonego przez UNESCO dziedzictwem 
Kultury Światowej. Zwiedzanie: Mala Braca 
– klasztor  franciszkanów, studnia Onforio, 
Muzeum Morskie, mury obronne, pałace, 
fontanny. Powrót do hotelu, odpoczynek, 
plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Po śniadaniu przejazd do PLITVIC – 
zwiedzanie wpisanego na listę światowych 
bogactw UNESCO Parku Narodowego Pli-
tvickie Jeziora - 16 turkusowych jezior wa-
piennych połączonych ze sobą 92 wodospa-
dami i kaskadami. Rejs stateczkiem. W godz. 
wieczornych wyjazd do Polski.
7 dzień: Powrót do Polski.

Termin Cena

30.05 – 05.06.2015 1 460 zł

28.06 – 04.07.2015 1 490 zł

13.09 – 19.09.2015 1 395 zł

Cena obejmuje: 5 noclegów (1 nocleg  
w ok. Lublany, 1 nocleg w ok. Splitu, 3 noc-
legi w Dalmacji na Riwierze Adriatyckiej 
– hotele**/***, pokoje 2, 3-os. z łazienkami 
i TV SAT); wyżywienie (5 śniadań, 5 obiado-
kolacji); transport autokarem LUX; opiekę 
pilota – przewodnika; ubezpieczenie NW, 
KL i bagaż; taksę klimatyczną.
Dodatkowo płatne: koszty wstępów do 
zwiedzanych obiektów i lokalnych prze-
wodników + ok. 60 EUR; napoje do obiado-
kolacji; dopłata do pokoju 1-os. + 290 zł.

Termin Cena

25.04 – 02.05.2015 1 495 zł

27.06 – 04.07.2015 1 495 zł

12.09 – 19.09.2015 1 495 zł

Cena obejmuje: 5 noclegów (1 nocleg  
w ok. Padwy, 3 noclegi w ok. Rzymu  
i 1 nocleg w ok. Rimini – hotele*** z pokojami  
2, 3, 4-osobowymi z łazienkami), 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, transport autokarem klasy 
LUX, usługi pilota-przewodnika, ubezpie-
czenie 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. 
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, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: O godz. 8.00 – po śniadaniu wy-
jazd do FLORENCJI - zwiedzanie: 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 – pobyt na wy-
spie, zwiedzanie Ogrodów Agusta (dla chęt-
nych przejazd motorówką wokół wyspy), 
zwiedzanie grot. Przejazd pod MONTE CAS-
SINO – zwiedzanie Cmentarza Polskiego  
i Opactwa Benedyktynów. Powrót do hote-
lu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Po śniadaniu wyjazd do WATYKA-
NU – udział w Audiencji Generalnej u Pa-
pieża Franciszka, zwiedzanie Bazyliki i Placu 
Św. Piotra, chwila zadumy nad grobem Ojca 
Świętego w kaplicy Św. Sebastiana. Następ-
nie zwiedzanie RZYMU STAROŻYTNEGO: 
m.in. Forum Romanum, Kapitol, Coloseum 
i Bazylika Św. Pawła za Murami. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
RZYMU: Bazylika Św. Jana na Lateranie  
i Święte Schody, RZYM BAROKOWY: Plac 
Wenecki, Plac i Schody Hiszpańskie, Fon-
tanna di Trevi, Plac Navona, Panteon. Po 
zwiedzaniu wyjazd do ASYŻU. Zwiedzanie:  
Bazylika Św. Franciszka, Kościół Św. Klary. 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy, Austrię. Przyjazd do LUBLANY 
– stolicy Słowenii. Spacer po centrum: Plac 
Preserena, Kościół Zwiastowania, Potrójny 
Most, Katedra Św. Mikołaja, Ratusz, Most 
Szewców. Przejazd do hotelu w ok. Lublany 
– zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                 
2 dzień: Po śniadaniu przejazd do POSTOJ-
NEJ – zwiedzanie słynnej jaskini zaliczanej 
do najpiękniejszych na świecie. Przejazd do 
TRIESTU – miasta stworzonego przez Habs-
burgów, z portem w centrum miasta, które 
stanowiło dostęp Wiednia do Adriatyku. 
Spacer po Piazza dell' Unita d'Italia (placu 
Zjednoczenia Włoch), wizyta na wzgórzu 
San Giusto z zamkiem i katedrą, port oraz 
Canale Grande. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Splitu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu przejazd do SPLITU – 
największego miasta Dalmacji. Zwiedzanie 
Splitu: Stare Miasto, pałac Dioklecjana, Ra-
tusz, port. Przejazd do TROGIRU – zwiedza-
nie średniowiecznego  miasta, otoczonego 
morzem: Stare Miasto, Ratusz, Katedra Św. 
Wawrzyńca. Przejazd do hotelu na Riwierze 
Adriatyckiej, 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 
położonego w Dolinie Neretwy. Powrót do 
hotelu, plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Włochy  

Chorwacja  

8 dni

7 dni

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

Lubliana – Jaskinia Postojna – Triest – Split – Trogir – Dubrow-
nik– Medjugorje – Mostar – Plitvice

Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, obia-
dokolacja, nocleg.
7 dzień:  Po śniadaniu przejazd do SAN MA-
RINO – spacer trasą turystyczną najstarszej 
na świecie republiki – zwiedzanie i  zakupy. 
Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski. 
Przejazd przez Austrię.
8 dzień: Przejazd przez Czechy. Powrót do 
kraju w godzinach wieczornych.
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Ośrodek 
Wczasowo-Sanatoryjny 
PIRAMIDA

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

Położenie:  na 1,5 hektarowej ogrodzonej 
działce, 200 m od morza. Budynek 3-piętro-
wy z windą. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-os. z łazien-
kami.   
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sala 
dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastycz-
na, biblioteka. Na terenie ośrodka basen 
kąpielowy odkryty z podgrzewaną wodą, 
boiska sportowe do siatkówki, koszyków-
ki, tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz stoły 
do tenisa stołowego. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje. Suchy pro-
wiant na drogę powrotną. 

Mrzeżyno
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, 
•	 letnia szkoła tańca – min 20 godzin 

warsztatów tanecznych, podstawy tańca 
Hip-hop, disco, pop, podstawy tańca to-
warzyskiego, jazzu i baletu, indywidualne 
i grupowe układy choreografi czne do zna-
nych piosenek – dla uczestników obozu, 
kolonii Letniej Szkoły Tańca,

•	 impreza rozrywkowa „Piracka przygoda”
•	 rejs statkiem po morzu, 
•	 wycieczki rowerowe 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 2015 
•	 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 wykwaterowa-
nie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd 
w drogę  powrotną.

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

01.07 – 13.07.2015 1 399 zł 1 459 zł 1 499 zł

13.07 – 25.07.2015 1 399 zł 1 459 zł 1 499 zł

25.07 – 06.08.2015 1 399 zł 1 459 zł 1 499 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Letnia Szkoła Tańca + 100 zł/os.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

K
O

LO
N

IE
 i 

O
B

O
Z

Y
 w

 P
ol

sc
e

TAŃCA

Letnia 
szkoła



33Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

Cena obejmuje: transport autokarem, 11 noclegów, wyżywienie 4x dziennie, suchy pro-
wiant na drogę powrotną, opiekę wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, native speakera,  
medyczną oraz ratownika podczas kąpieli morskich, realizację programu wraz z biletami 
wstępu, ubezpieczenie NNW.
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

15.07 – 26.07.2015 1 399 zł 1 459 zł 1 499 zł
Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Kurs języka angielskiego – 30 godzin + 150 zł/os.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Ośrodek 
Kolonijno-Wczasowy  
NIEZAPOMINAJKA

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
kolonia 8–12 lat
obóz młodzieżowy 13–17 lat                                                                                                  

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 11 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka całodniowa do Słowińskiego 

Parku Narodowego i skansenu w Klukach,
•	 rejs statkiem po morzu,
•	 30 godz. lekcyjnych nauki języka angiel-

skiego prowadzonej przez nativ speakera 
w formie zajęć w salach, zabawy, zajęć 
w terenie (każda lekcja trwa 45 minut) 
– konwersacja, doskonalenie gramatyki, 
słownictwa i pisowni. Zajęcia językowe 
w dwóch blokach - rano i po południu 
(2x1,5 h) – dla uczestników obozu języ-
kowego, 

•	 impreza bursztynowa (poszukiwanie 
bursztynu, tworzenie ozdób z muszli, 
korzeni, itp.),

•	 zwiedzanie Ustki (molo, port, promenada)
•	 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 2015, 
•	 nauka podstawowych kroków tanecznych
•	 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 śniadaniu i pobraniu suche-
go prowiantu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczornych.
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Położenie: blisko centrum, na ogrodzo-
nym, dobrze zagospodarowanym i zielo-
nym terenie, w odległości ok. 300 m 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), szafki, stolik, krzesła. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica ze 
sprzętem RTV, sprzętem nagłaśniającym 
do organizacji dyskotek, imprez karaoke 
oraz projekcji fi lmów, salka gimnastyczna, 
4 świetlice z TV, gabinet lekarski, izolatki, ka-

wiarenka internetowa (14 komputerów), bi-
blioteczka, stoły do tenisa, rowery o różnych 
wielkościach. Na terenie obiektu znajdują 
się 3 boiska plażowe (piłka nożna i siatko-
wa), 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzch-
nią z trawy syntetycznej (koszykówka, siat-
kówka, tenis, kometka), sklepik, plac zabaw 
z takimi atrakcjami jak: mrowisko oraz zesta-
wy zabawowe; trampolina 4 stanowiskowa, 
2 okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, 
piłkarzyki, zadaszony krąg ogniskowy. 
Wyżywienie: wyżywienie 4 posiłki dzien-
nie (śniadania, obiady, podwieczorki i ko-
lacje), suchy prowiant na drogę powrotną.

Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Łeba

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 2015, 
•	 nauka podstawowych kroków tanecznych
•	 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,
•	 wycieczki fakultatywne.
14 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd 
w drogę  powrotną. Powrót w godzinach 
wieczornych.
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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.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne do SEA Parku, Dino Parku, seans w kinie 5D, 
Labirynt Park Łeba.
Uwagi: wycieczki fakultatywne odbywają się przy min. 10 osobach.

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

10.07 – 23.07.2015 1 499 zł 1 559 zł 1 599 zł

24.07 – 06.08.2015 1 499 zł 1 559 zł 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

WYCIECZKI  FAKULTATYWNE:
SEA PARK w Sarbsku - dodatkowo płatna  45 zł, seans w Kinie 5D (w miarę dostępności 
wolnych miejsc) - dodatkowo płatne 12 zł, Dino Park w Łebie - dodatkowo płatne 12 zł, 
Labirynt Park w Łebie - dodatkowo płatne 12 zł

i
SPORT

WYPOCZYNEK
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Położenie: ośrodek wczasowy o bardzo 
dobrym standardzie, ok. 500 m od plaży.
Do dyspozycji: stołówka, świetlica z TV-
SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa (ze 
światłami), kawiarenka, sklepik, salka bi-
lardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz 
wypożyczalnia rowerów, są również boiska 
do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej, 
plac zabaw.
Zakwaterowanie: w pokojach 3 i 4 osobo-
wych z łazienkami oraz balkonami.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania 
serwowane wraz z  bufetem szwedzkim, 
obiady i kolacje serwowane do stolika, de-
ser. Pierwszy posiłek – ciepła obiadokolacja, 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant.        

Ośrodek Wypoczynkowy FREGATA

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Łeba

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, wieczór integracyjny, nocleg.
2 – 12 dzień: Realizacja programu: 
•	 zwiedzanie Łeby Bajkową Kolejką,
•	 wycieczka do Słowińskiego Parku Narodo-

wego i Ruchome Piaski,
•	 całodniowa wycieczka do Gdyni (Skwer 

Kościuszki, Oceanarium), Gdańska (Stare 
Miasto, Złota Kamienica, Brama Zielona, 
Żuraw, Kościół Mariacki) i Sopotu (krzywy 
dom, deptak),

•	 zajęcia sportowe i rekreacyjne:  piłka pla-
żowa,  turniej badmintona i tenisa stoło-
wego, nocny bieg na orientację, turniej 
piłki siatkowej, turniej grup w wakacyj-
nym czteroboju (przeciąganie liny, bieg 
z przeszkodami, tenis stołowy, sztafeta 
grup), Spartakiada Sportowa – Łeba 2015, 

•	 gry, zabawy i konkursy: chrzest kolonijny 
– Neptunalia, dyskoteki, konkurs piosenki, 
pokaz mody kolonijnej i konkurs fryzur, 
program Mam Talent, Randka w ciemno, 
Jeden z dziesięciu, Śluby Kolonijne, wybo-
ry Miss i Mistera, rajdy i spacery, wręczenie 
dyplomów i nagród,

•	 kąpiele pod okiem ratownika, konkurs 
Rzeźby w Piasku – Piaskolepy 2015, 

•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
•	 rejs statkiem po morzu,
•	 wycieczki  fakultatywne.
13 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną. Po-
wrót w godzinach wieczornych.
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Cena obejmuje: transport autokarem, 12 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywie-
nie 4 posiłki dziennie, opiekę wychowawców, ratownika i medyczną, ubezpieczenie NNW, 
program z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne.
Uwagi: wycieczki fakultatywne odbywają się przy min. 10 osobach.

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

23.07 – 04.08.2015 1 545 zł 1 595 zł 1 645 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

WYCIECZKI  FAKULTATYWNE:
SEA PARK w Sarbsku - 45 zł/os., seans w Kinie 5D - 12 zł/os., Park Dinozaurów w Łebie - 
12 zł/os., Labirynt Park w Łebie - 12 zł/os..

i
ZWIEDZANIE

WYPOCZYNEK
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

16.07 – 28.07.2015 1 499 zł 1 559 zł 1 599 zł

28.07 – 09.08.2015 1 499 zł 1 559 zł 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Cena obejmuje: transport autokarem, 12 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie: 
opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, instruktora fi tness, stałą opiekę medyczna (le-
karz 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:
•	 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, 

•	 codzienne warsztaty z ZUMBY profesjo-
nalne zajęcia z Zumba Fitness, przygoto-
wanie fi nałowej choreografi i,  zumbowe 
inspiracje – salsa, marengue, disco, zum-
bowa formacja cheerleaderska,   

•	 piesza wycieczka do Latarni Morskiej na 
Rozewiu i rezerwatu leśnego,

•	 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 2015, 

•	 kąpiele, plażowanie pod okiem ratownika,
•	 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,
•	 wycieczki fakultatywne.
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 tele-
wizyjna, video, odtwarzacz CD, sala dysko-
tekowa ze sprzętem nagłaśniającym, boiska 
sportowe do piłki koszykowej i siatkowej, 
stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, rzutki, 
miejsce na ognisko, grill, bezpłatna wypoży-
czalnia sprzętu sportowego, ogólnodostęp-
ny telefon na kartę, 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, TV.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki i kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Jastrzębia Góra
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ZUMBA
FITNESS

Obóz

WYCIECZKI  FAKULTATYWNE:
AQUA PARK  w Sopocie pobyt 2 godzinny – dodatkowo płatna  60 zł

kolonia 7– 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                              
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

28.06 – 10.07.2015 1 499 zł 1 549 zł 1 599 zł

11.07 – 23.07.2015 1 499 zł 1 549 zł 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Zajęcia z ZUMBA-FITNESS + 40 zł/os.

Park Linowy „Tarzan Park” + 25 zł/os

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
2-12 Dzień:  Realizacja programu:
•	 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;

•	 piesza wycieczka do Latarni Morskiej 
na Rozewiu i rezerwatu leśnego;

•	 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 czte-
roboju kolonijnym, Olimpiada Kolonijna 
– Władysławowo 2015;

•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciem-
no, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur 
i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mi-
stera, konkurs Rzeźby w Piasku, Baloniada 
– czyli siatkówka wypełniona balonami 
z wodą, Miniplayback show, maraton naj-
fajniejszych szant;

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

•	 nocny bieg na orientację, rajd i spacery;
•	 wręczanie dyplomów i nagród;
Fakultatywnie (dodatkowo płatne):
•	 codzienne warsztaty z ZUMBY profesjo-

nalne zajęcia z Zumba Fitness, fi nałowa 
choreografi a, zumbowe inspiracje, salsa, 
marengue, disco, zumbowa formacja che-
erleaderska (+ 40 zł);

•	 wyjście do Parku linowego „Tarzan Park”
– przejście 1 trasą – według umiejętności 
(+ 25 zł);

13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd 
w drogę  powrotną.

kolonia  7 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14  – 18 lat

Położenie:  w dzielnicy Chłapowo, w są-
siedztwie Nadmorskiego Parku Krajobra-
zowego, na klifi e ok. 150 m od plaży. Teren 
ośrodka ogrodzony.
Zakwaterowanie: w pokojach 3, 4 i 5-oso-
bowych z łazienkami. 
Do dyspozycji: stół do tenisa, boisko do 
siatkówki, boisko do piłki nożnej, mini plac 
zabaw (huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela), 
sala TV, salonik gier, sprzęt dyskotekowy, 
stołówka, grill. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Ośrodek Wypoczynkowy 
DALIA

Władysławowo

Cena obejmuje: transport autokarem, 12 noclegów, wyżywienie, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, instruktora fi tness, opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR, reali-
zację programu KO, ubezpieczenie NNW.
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ZUMBA
FITNESS

Obóz
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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, Ulica Mariacka, 
Żuraw, Kościół Mariacki) i Sopotu (Molo, 
krzywy dom, deptak);

•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek;
•	 zwiedzanie Krynicy Morskiej – port jach-

towy, latarnia morska;
•	 dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Prze-

bierańców, nocny bieg na orientację, rajd 
i spacery;

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-
kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup, Olimpia-
da Kolonijna – Krynica Morska 2015;

•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciem-
no, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur 
i makijażu, pokaz mody, wybory Miss 
i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, Neptu-
nalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne,  
konkursy plastyczne i muzyczne, nauka 
podstawowych kroków tanecznych;

•	 wręczanie dyplomów i nagród;
•	 warsztaty teatralne (w turnusie II i III) 

– 3 godz. dziennie zajęć teatralnych 
w formie zabawy: ćwiczenia dykcyjne, 
emisja głosu, czytanie trudnych łamań-
ców językowych, ćwiczenie świadomosci 
ciała, praca nad ruchem scenicznym, zaję-
cia z interpretacji i recytacji tekstów, Per-
formance – pokazy teatralne na terenie 
miasta i plaży, historia i różne formy te-
atralne, podstawy warsztatu teatralnego, 
nagrywanie przedstawienia fi nałowego.

•	 fakultatywnie wycieczka do Malborka - 
zwiedzanie zamku (dodatkowo płatne 
70 zł)

12 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu i wyjazd 
w drogę  powrotną.

kolonia  7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Cena obejmuje: transport autokarem, 11 noclegów, wyżywienie 4x dziennie, suchy pro-
wiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, medycznej, ratowni-
ka, animatorów, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Położenie:  w odległości 600 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 
taneczno-świetlicowa, stoły do bilarda 
i ping-ponga, sala narad, plac zabaw i bo-
isko sportowe. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady, podwieczorki, kolacje), suchy 
prowiant na całodniowe wycieczki i drogę 
powrotną.

Ośrodek Wczasowo
-Rehabilitacyjny 
POSEJDON

Krynica Morska
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

30.06 – 11.07.2015 1 299 zł 1 349 zł 1 399 zł

11.07 – 22.07.2015 1 399 zł 1 449 zł 1 499 zł

22.07 – 02.08.2015 1 399 zł 1 449 zł 1 499 zł

02.08 – 13.08.2015 1 299 zł 1 349 zł 1 399 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Wycieczka do Malborka – zwiedzanie zamku – przy min. 20 osobach + 70 zł/os.
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kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat                                                                                                   

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat                                                                                                   

Cena obejmuje: transport autokarem, 10 noclegów, wy-
żywienie według programu, ubezpieczenie NNW, opie-
kę kadry pedagogicznej, miejscowego ratownika WOPR,  
miejscową opiekę medyczną, program imprezy z biletami 
wstępu.

Cena obejmuje: transport autokarowy, zakwaterowanie 
(12 noclegów), wyżywienie, program kolonii, opiekę wycho-
wawców i kierownika kolonii, opiekę medyczną, ratownika 
podczas kąpieli, ubezpieczenie NNW.

Rewal

Łazy

Termin Cena

21.07 – 31.07.2015 1 430 zł

Położenie: w cichej i najładniejszej części Rewala, wzdłuż 
promenady, ok. 20 m od plaży. Ośrodek ogrodzony.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazienkami, większość  
z balkonami i TV. 
Do dyspozycji: boisko do siatkówki i koszykówki, miejsce 
na ognisko, plac zabaw, odkryty basen kąpielowy, świetlica 
z TV i stołem do tenisa stołowego, sala dyskotekowa.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek oraz suchy 
prowiant na drogę powrotną. Śniadania i kolacje wydawane 
w formie stołu szwedzkiego, obiady serwowane.

Położenie:  rozległy, ogrodzony teren (2,5 ha) z dużą prze-
strzenią na rekreację i zabawy dla dzieci. Położony ok. 100 m 
od morza i szerokiej, piaszczystej plaży.
Do dyspozycji: stołówka na 250 miejsc, 2 sale telewizyjne, 
duży hol (miejsce dyskotek i spotkań towarzyskich), sala 
komputerowa, świetlica, siłownia, basen odkryty, boiska 
do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, dwa place zabaw, 
miejsce na grilla i ognisko.
Zakwaterowanie: jednopiętrowe, murowane budynki. 
Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami  i balkonami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady + pod-
wieczorki i kolacje), suchy prowiant podczas wycieczek 
i drogi powrotnej.

Ośrodek Wczasowy ADRIA

Ośrodek Rekreacyjno
-Wypoczynkowy POSEJDON
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Termin Cena

25.07 – 06.08.2015 1 499 zł

06.08 – 18.08.2015 1 499 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Rewala 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg.
2 – 10 dzień:  Realizacja programu:
•	 wycieczka z przewodnikiem do Wolińskiego Parku Naro-

dowego: zagroda żubrów, Muzeum V3, jezioro Turkusowe 
i Międzyzdrojów: Muzeum Figur Woskowych, spacer Aleją 
Gwiazd, molo. 

•	 wycieczka z przewodnikiem do Trzebiatowa: Baszta Kasza-
na, słoń i Kołobrzegu: pomnik Zaślubin Polski z Morzem, 
Latarnia Morska z Muzeum Minerałów, katedra, ratusz.

•	 piesza wycieczka do Trzęsacza (ruiny kościoła),
•	 rozgrywki sportowe, konkurs plastyczny, quiz wiedzy 

o regionie, wieczór fi lmowy, bal przebierańców, konkurs 
talentów, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia.

•	 korzystanie z basenu pod okiem ratownika (2 godziny/
dzień),

•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
•	 plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną. Powrót we-
dług rozkładu jazdy. 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do ośrodka, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, wieczór integracyjny, nocleg.
2 – 12 dzień: Realizacja programu: 
•	 rejs statkiem po Bałtyku,
•	 całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Zwie-

dzanie: port, promenada nadmorska, latarnia, rynek, 
pomnik zaślubin z morzem,

•	 Piracka Przygoda – program integracyjny dla dzieci 
i młodzieży, oparty na obyczajach morskich panujących 
na okrętach piratów,

•	 wizyta w Parku Wodnym,
•	 2x wejście na basen otwarty na terenie ośrodka,
•	 Dzień kolonisty, Neptunalia, Olimpiada kolonijna,
•	 kąpiele w morzu, zabawy na plaży,
•	 konkursy z nagrodami, zawody, rozgrywki sportowe, 

śluby kolonijne, zajęcia plastyczne, dyskoteki, karaoke,
•	 wycieczki piesze po okolicy,
•	 ogniska.
13 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu. Wy-
jazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
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Darłówko

kolonia 6 – 13 lat

Cena obejmuje: 10 noclegów w O.W. Rozewie, 2 noclegi 
na promie Stena Line (kabiny 4 osobowe wewnętrzne); wy-
żywienie wg opisu; transport pociągiem PKP Piotrków Tryb. 
– Gdynia – Piotrków Tryb. wraz z biletami, transfer autoka-
rowy do ośrodka oraz promem Stena Line; kadrę – wykwa-
lifi kowani i doświadczeni wychowawcy oraz ratownik na 
plaży; opiekę medyczną, pielęgniarka na terenie ośrodka, 
lekarz na telefon; ubezpieczenie NNW, KL w Szwecji; reali-
zację programu.
Dodatkowo płatne (dla chętnych): ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji + 50 zł/os.
Uwagi: obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobi-
sty. Uczestnicy obozu winni posiadać bagaż podręczny na 
prom oraz bagaż zasadniczy na czas trwania obozu.

Cena obejmuje: zakwaterowanie (12 noclegów), wyżywie-
nie 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, 
przejazd autokarem, opiekę: wykwalifi kowanej kadry peda-
gogicznej, medycznej, ratownika wodnego, ubezpieczenie 
NNW, bilety wstępu i realizację programu.

Rozewie + Szwecja

Położenie: na dużym, ogrodzonym, bezpiecznym terenie. 
Szeroka, piaszczysta plaża 100 metrów od obiektu.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami 
wyposażone w tapczany, stolik, krzesełka, szafę i szafki.
Do dyspozycji: stołówka, kryty basen, sala TV, sala dysko-
tekowa, salka do gimnastyki, świetlice do zajęć grupowych, 
boisko do siatkówki.
Wyżywienie: 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną.

Położenie: w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazo-
wego. Teren ogrodzony i monitorowany.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-os. z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: świetlica ze sprzętem dyskotekowym, stół 
do tenisa, bilard, sprzęt sportowy, miejsce na ognisko, ba-
sen ogrodowy, kawiarenka internetowa, plac zabaw.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie plus podwieczorek w cza-
sie pobytu w Rozewiu. Śniadania i obiadokolacje w Szwecji.

Ośrodek 
Wczasowy GNIEWKO

Ośrodek Wypoczynkowy ROZEWIE

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                                                   

kolonia 7 – 14 lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd pociągiem z Piotrkowa Trybunalskiego wg 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Gdyni, dalej transfer do portu, 
odprawa pasażerska, zaokrętowanie, obiadokolacja. Kabiny 
4 osobowe wewnętrzne. W czasie rejsu udział w bogatym 
programie rozrywkowym.
2 dzień: Śniadanie na promie, zwiedzanie z przewodnikiem 
Karlskrony, miasta położonego na 30 wyspach, od XVII w. 
głównego portu szwedzkiej marynarki wojennej. Zabytki 
światowej klasy: Ratusz, Rynek, dworzec kolejowy, twierdza 
z XVII w., Nabrzeże Królewskie, Muzeum Marynistyczne, Ko-
ściół Admiralicji, Björkholm – najdroższa kolorowa dzielnica. 
Powrót na prom, odprawa pasażerska, obiadokolacja, udział 
w dużej porcji rozrywek, nocleg.
3 dzień: Przypłynięcie promem do Gdyni. Transfer do 
ośrodka, śniadanie, zakwaterowanie, obiad. Zajęcia sporto-
wo – rekreacyjne na terenie ośrodka, kolacja, nocleg.
4-12 dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele morskie oraz 
w basenach ogrodowych, dyskoteki, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, gry i zabawy ruchowe, turnieje sportowe, wy-
cieczki piesze po okolicy, wycieczka do Chłapowa, Jastrzę-
biej Góry, Władysławowa. Pobyt w największym w Polsce 
Ocean Parku we Władysławowie.
13 dzień: Zajęcia w terenie i na basenach, obiad. Po kolacji 
wyjazd pociągiem w drogę powrotną.
14 dzień: Przyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego w godzi-
nach porannych.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 12 dzień:  Realizacja programu:
•	 całodzienna wycieczka autokarowa do Ustki: spacer 

po mieście, usteckie militaria, port i bunkry Bluecher, 
•	 przejazd do Krainy Labiryntów w Paprotach,
•	 udział w grze terenowej „O czym szumią wierzby” – gra 

terenowa polegająca na odszyfrowaniu tajemniczej mą-
drości zaklętego drzewa,

•	 zabawy tematyczne: „Dni Afryki” - poszukiwanie wody 
na bezkresnej Saharze: zabawy na plaży, co w sawannie 
piszczy, czyli rozpoznawanie śladów zwierząt, „polowanie 
na grubego zwierza” – leśne podchody, „Afryka moimi 
oczami” – konkurs plastyczny, przygotowywanie ozdób 
„plemiennych” z wykorzystaniem darów natury, wieczór 
szamański: opowieści przy zachodzie słońca o życiu na 
Czarnym Lądzie, zapoznanie z kulturą, Sahara party, 

•	 piesza wycieczka do Darłowa: spacer po mieście, Rynek 
z Ratuszem, Kościół św. Gertrudy, 

•	 wycieczki piesze po okolicy, 
•	 rejs statkiem po morzu w Darłówku, 
•	 5 wejść na basen kryty w ośrodku, 
•	 5 inhalacji, gimnastyka korekcyjna (wg zaleceń lekarza), 
•	 wejście do Parku Wodnego „Jan” w Darłówku (2 godziny), 
•	 dyskoteki, konkursy z nagrodami, imprezy sportowe, 
•	 gry planszowe, bitwa balonowa, imprezy artystyczne, 

Neptunalia, plażowanie, kąpiele w morzu.
•	 dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek, 
13 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godz. 12.00, 
obiad, spacer po Darłówku, kolacja, pobranie suchego pro-
wiantu. Wyjazd w drogę  powrotną o godz. 20.00.
14 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godz. porannych.

Termin Cena

09.07 – 22.07.2015 1 665 zł

19.07 – 01.08.2015 1 665 zł

Termin Cena

01.07 – 14.07.2015 1 620 zł

13.07 – 26.07.2015 1 620 zł
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Położenie: na skraju lasu nad rzeką Wierna, 
w pobliżu zalewu. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica, sala 
telewizyjna, miejsce na ognisko. Na terenie 
ośrodka znajduje się: basen odkryty, bilard, 
ping-pong, plac zabaw, sklepik, miejsce 
na ognisko, teren rekraacyjny z altankami 
i podestem tanecznym. Boisko wielofunk-
cyjne: kort tenisowy, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. 
Zakwaterowanie: 3, 4-osobowe z łazien-
kami i balkonami. 
Wyżywienie: 4x dziennie (śniadania, obia-
dy, podwieczorki, kolacje), suchy prowiant 
na drogę powrotną.

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
WIERNA

Cena obejmuje: transport autokarem, 11 noclegów, wyżywienie 4x dziennie, opiekę do-
świadczonej kadry pedagogicznej, ubezpieczenie NNW, realizację programu.
Uwagi: program ekstremalno-przygodowy realizowany przy min. 20 osobach.
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kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat                                                                                                   
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

28.06 – 09.07.2015 1 197 zł 1 247 zł 1 297 zł

09.07 – 20.07.2015 1 197 zł 1 247 zł 1 297 zł

20.07 – 31.07.2015 1 197 zł 1 247 zł 1 297 zł

31.07 – 11.08.2015 1 197 zł 1 247 zł 1 297 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

program ekstremalno-przygodowy + 150 zł/os.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
2 – 11 dzień: Realizacja programu KO:
Program rekreacyjno-sportowy:
•	 wycieczka autokarowa do Jaskini Raj, Chę-

cin, skansenu w Tokarni,
•	 wycieczka autokarowa w Góry Święto-

krzyskie (Święty Krzyż, Gołoborze) i do 
Kielc (zwiedzanie miasta: wzgórze zamko-
we, rezerwat Kadzielnia),

•	 zajęcia na basenie ośrodka pod opieką 
ratownika,

•	 dyskoteki,
•	 konkursy z nagrodami, quizy, gry, zabawy,
•	 wybory czarownicy i zbója wakacji,
•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
•	 piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, 

rozgrywki sportowe,
•	 Olimpiada Kolonijna Bocheniec 2015.
PROGRAM EKSTREMALNO-PRZYGODO-
WY (płatne dodatkowo +150 zł)
•	 Survival – uczestnicy będą musieli odczy-

tywać szyfry ukryte w lesie oraz wykazać 
się umiejętnością orientacji w terenie za 
pomocą busoli i kompasów. Kolejne za-
danie to budowa obozów, których należy 
bronić podczas najazdu wroga – Paintball. 
Do pokonania będzie również tor spraw-
nościowy, czy pajęczyny z lin oraz nauka 
udzielania pierwszej pomocy. Uczestni-
cy również będą mieli okazję skorzystać 
z specjalnie przygotowanej strzelnicy 
– repliki broni ASG),

•	 Poszukiwacze skarbów – mali Piraci (po 
przygotowaniu pirackich strojów uczest-
nicy będą mogli wciągnąć fl agę na maszt 
i wyruszyć na spotkanie przygodzie. Po-
prowadzi ich tajemnicza mapa, która 
„powie gdzie ukryty jest skarb”. Buszując 
pomiędzy trudno dostępnymi szlakami 
wyspy, sprawdzą swoje umiejętności na-
wigacyjne. Zapuszczając się w dziką dżun-
glę w poszukiwaniu znaków, być może 
odnajdą złoto i kosztowności. Ciekawe co 
też kryje się w jednej ze skrzyń ukrytej głę-
boko na dzikiej wyspie.

•	 Małpi Gaj – zajęcia wspinaczkowe na 
sztucznej ściance o wysokości 6,5 m pod 
okiem wykwalifi kowanych instruktorów, 
zabawa w Parku Linowym.

•	 Olimpiada Sportowa na wesoło: m.in. 
Unihoc, odwrotny rower, Trikke, mega 
siatkówka, Mega Kręgle, narty 5-osobowe, 
wyścigi piramid.

•	 nocna zabawa „Sabat Czarownic” z nauką 
lotów na miotle,

12 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego-
prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.

Bocheniec
EKSTREMALNO

PRZYGODOWY

Program
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

06.07 – 17.07.2015 1 250 zł 1 300 zł 1 350 zł
Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Wycieczka do Parku Rozrywki w Inwałdzie – przy min. 20 osobach + 70 zł/os.
Wycieczka do Aqua Parku w Zakopanem - pobyt 2 godz. - min. 20 os. + 45 zł/os.
Wycieczka z przewodnikiem nad Morskie Oko – min. 20 os. + 50 zł/os.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Cena obejmuje: transport autokarem, 11 noclegów, wyżywienie 3x dziennie + deser, suchy 
prowiant na drogę powrotną, opiekę wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, instruktora 
turystyki – animatora, medyczną,  realizację programu wraz z biletami wstępu, ubezpiecze-
nie NNW.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 11 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka autokarowa do Zakopanego – 

zwiedzanie m.in.: ul. Krupówki, Muzeum 
Tatrzańskie,

•	 wycieczka do Parku Rozrywki RABKO-
LAND – każdy uczestnik ma do dyspozy-
cji 3 żetony uprawniające do korzystania 
z dowolnych atrakcji w Rabkolandzie,

•	 wycieczka do Muzeum Kolejnictwa 
w Chabówce,

•	 wyjście na Rabczański Basen nad Piwni-
czanką – pobyt na odkrytym basenie,

•	 wycieczka w Pieniny – zwiedzanie 
Szczawnicy, wjazd kolejką, wycieczka do 
Wąwozu Homole,  

•	 wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-
kursy, zabawy, Bal Przebierańców, 

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-
kówka, ping-pong, piłka nożna, badmin-
ton, turnieje grup, 

•	 OLIMPIADA KOLONIJNA – RABKA 2015,
•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkur-
sy plastyczne i muzyczne, 

•	 wręczanie dyplomów i nagród,
•	 Letnia Akademia Wędrowca: wyprawy 

po szlakach górskich: Luboń Wielki oraz 
Maciejowa, nauka posługiwania się kom-
pasem, nauka czytania z map, nocne pod-
chody, bieg na orientację, nocne ognisko, 
odwiedzenie bazy TOPR/GOPR, tworzenie 
własnych map, nocna wyprawa z latarka-
mi, zdobywanie sprawności turysty gór-
skiego, szkolenie przyrodnicze,

•	 wycieczki fakultatywne (płatne dodatko-
wo).

12 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego 
prowiantu wyjazd w drogę powrotną. Po-
wrót w godzinach popołudniowych.

Dom Wypoczynkowy 
KARABELA

Położenie: w cichym i spokojnym miejscu 
w strefi e uzdrowiskowej blisko górskich po-
toków oraz szlaków turystycznych.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienkami, balkonem oraz TV.
Do dyspozycji: boiska sportowe, plac za-
baw, bilard, sala dyskotekowa, sala ćwiczeń.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Rabka
kolonia 7– 15 lat
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MAŁEGO
WĘDROWCA

Letnia 
akademia
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiad, zapoznanie z okolicą.
2 – 11 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka do Myczkowców – Park Miniatur (140 makiet 

kościołów i cerkwi z Polski, Słowacji i Ukrainy),
•	 wycieczki piesze po „Krainie bobrów”,
•	 kąpiele w basenie na terenie ośrodka, dyskoteki, konkursy, 

zawody sportowe, gry plenerowe, ognisko, 
•	 turniej integracyjny - uczestnicy rywalizują ze sobą 

w konkurencjach: wyścigi na rurach, potrójne spodnie, 
latający dywan, przeciąganie liny, slalom w kuli zorbingo-
wej,

•	 rejs statkiem – 50 minut niezapomnianych przeżyć na 
Jeziorze Solińskim,

•	 zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej znajdującej się 
5 m poniżej poziomu dna Jeziora Solińskiego połączone 
z seansem fi lmowym o energii odnawialnej.

Realizacja programu ekstremalnego:
•	 paintball – pod okiem instruktora, wyposażeni w ochra-

niacze oraz uzbrojeni w karabinki pneumatyczne bawimy 
się w armię strzelając kulkami z farbą.

•	 samochody terenowe – pod okiem instruktorów prze-
prawa przez błota bieszczadzkiej dziczy

•	 survival – nauka przetrwania w trudnych warunkach, 
wzywania pomocy, pozyskiwanie i uzdatnianie wody do 
picia, przygotowanie herbaty, improwizowane schronie-
nie, rozpalanie ogniska, pierwsza pomoc.

12 dzień: Śniadanie, pakowanie i wykwaterowanie. Wyjazd 
z ośrodka po obiedzie. Powrót w godzinach wieczornych.

ProgramProgram

Termin Cena

02.07 – 14.07.2015 1 150 zł

14.07 - 26.07.2015 1 150 zł

26.07 – 07.08.2015 1 150 zł

07.08 – 19.08.2015 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, plac zabaw ze zjeż-
dżalnią, teren do gry w kometkę, siatkówkę.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek.

Ośrodek Wypoczynkowy 
DOLINA BIAŁKI

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat

Ośrodek Wypoczynkowy 
UROCZYSKO

Cena obejmuje:  transport autokarem, 11 noclegów, wyży-
wienie 3x dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na dro-
gę powrotną, kadrę wychowawców i instruktorów, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW, realizację programu.

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:  wycieczka do Morskiego Oka + 40 zł 
(przy min. 18 osobach płacących), profi l konny + 330 zł, pro-
fi l plastyczny + 20 zł, profi l taneczny + 40 zł, ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji.

Położenie: na 3 ha zalesionej i ogrodzonej działce. Wokół 
ośrodka sieć szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i ro-
werowych.
Do dyspozycji: boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszy-
kówki, letni basen, plac zabaw, sala dyskotekowa, sala do 
ping ponga, piłkarzyki, chata dymna z ogniskiem i grillem. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser, kuchnia domowa, 
śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane. Turnus roz-
poczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy się obia-
dem ostatniego dnia + suchy prowiant na drogę powrotną.

Bieszczady

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                                                   

K
O

LO
N

IE
 i 

O
B

O
Z

Y
 w

 P
ol

sc
e

Termin Cena

18.07 – 29.07.2015 1 610 zł

29.07 – 09.08.2015 1 610 zł

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy; przyjazd do ośrodka 
w godzinach popłudniowych, zakwaterowanie, zapoznanie 
z okolicą. Kolacja, nocleg. 
2-13 dzień: Realizacja programu dostosowanego do wieku 
i kondycji uczestników. 
•	 wycieczka do Zakopanego (Krupówki, Centralny Ośrodek 

Sportu, cmentarz na Pęksowym Brzysku)
•	 2 h pobytu 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. 40 zł/os.
W programie (dla chętnych): 
•	 WARSZTATY ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNE – „Sztuka 

i piękno” techniki rysunku, malarstwa: martwa natura, 
portret, pejzaż; szkic ołówkiem, węglem; zajęcia w plene-
rze. Wystawa prac, wręczanie nagród za najlepsze dzieła.

•	 ZAJĘCIA  TANECZNE - „Street dance”. Uczestnicy będą ba-
wić się w rytmie HIP-HOP  oraz FUNKY JAZZ. Uczestnicy 
będą uczyć się choreografi i tańca solo i w grupie. Na za-
kończenie wielki turniej z nagrodami.

•	 PROFIL KONNY - zajęcia odbywają się w stadninie koni 
w Łopusznej. W programie zapoznanie z pracą stadniny, 
zajęcia teoretyczne i praktyczne, jazda kłusem, stepem na 
ujeżdżalni i w terenie (8 godzin  lekcyjnych  jazdy konnej 
z instruktorem). 

13 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, obiad + suchy pro-
wiant na drogę powrotną. Powrót w godz. wieczornych.

ProgramProgram



Położenie: ok. 150 m od centrum Karpacza. 
W odległości 200 m od obiektu znajduje się 
hala sportowa i całoroczne syntetyczne lo-
dowisko oraz park linowy.
Do dyspozycji: sala relaksacyjna z komin-
kiem, bilard, stół do ping-ponga, piłkarzy-
ki, ściana wspinaczkowa, mini boisko do 
koszykówki, duży ogród, miejsce na grilla/
ognisko, bezpłatny ogrodzony parking, In-
ternet Wi-Fi. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe 
z łazienkami.
Wyżywienie: Karpacz: 3 posiłki dziennie 
+ deser, suchy prowiant, Praga: 2 posiłki 
dziennie, obiad w drodze powrotnej.

Cena obejmuje: transport autokarem; noc-
legi (8 w Karpaczu, 2 w Pradze); wyżywienie; 
opiekę pedagogiczną; obsługę przewod-
ników; realizację programu; bilety wstępu; 
ubezpieczenie NNW i KL;
Uwagi: koniecznie zabrać paszport lub do-
wód osobisty.

Pensjonat DĄBRÓWKA

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat
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kolonie 12 – 15 lat
obóz młodzieżowy 16 – 18 lat

Cena obejmuje: zakwaterowanie 11 noc-
legów, wyżywienie, opiekę wychowawców, 
przewodnika, wycieczkę autokarową na 
Słowację i bilety wstępu do TATRALANDII 
(wymagany paszport lub dowód osobisty), 
zabawę w Parku Linowym ADVENTURE, 
kręgle – turniej, wstępy do Tatrzańskiego 
Parku Narodowego (wymagane odpowied-
nie obuwie), ubezpieczenie NNW, program 
rekreacyjno-sportowy wg opisu. 
Dodatkowo płatne: dojazd na miejsce 
autokarem (wg rozkładu jazdy): dojazd wła-
sny – bez dopłaty; Częstochowa, Katowice, 
Kraków +100 zł; Kielce, Łódź, Opole, Piotr-
ków Tryb., Radom, Warszawa, Wrocław +130 
zł; Lublin, Poznań +160 zł; Gdańsk +190 zł; 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z im-
prezy (dobrowolne, zalecamy wykupienie) 
+ 49 zł, Pakiet Zakopiańskie Baseny +40 zł,  
Pakiet Activ Max +150 zł, Dom „do góry no-
gami” +5 zł, Góralska potańcówka - pokaz 
i nauka tańca przy dźwiękach kapeli góral-
skiej, konkurs tańca dla "ceprów" (realizo-
wana przy min. 10 osobach) +35 zł/os.,
Uwagi: Należy ze sobą zabrać: paszport 
lub dowód, wygodne obuwie do pieszych 
wędrówek, mały plecak, kurtkę przeciw-
deszczową, ciepły sweter, strój i ręcznik ką-
pielowy, nakrycie głowy od słońca, okulary 
przeciwsłoneczne. Proponowane kieszon-
kowe ok. 150 – 200 PLN.

Położenie: w Murzasichlu.
Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3, 4 oso-
bowych z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: duża jadalnia, basen, bo-
iska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki, 
bilard, profesjonalnie wyposażona siłownia, 
jacuzzi, ping-pong, sala multimedialna, sala 
dyskotekowa. Wokół rozległy teren do za-
baw.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwszy 
posiłek – obiadokolacja, ostatni – śniadanie 
+ suchy prowiant. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiady serwowane (podawane 
na tacach i w wazach). 

Dom Wczasowy

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
2-11 dzień: Realizacja programu KO:
•	 szaleństwo w PARKU WODNYM “TATRA-

LANDIA” na Słowacji;
•	 kręgle – rywalizacja na  pięciotorowej, 

profesjonalnej kręgielni!
•	 park linowy – system platform i przeszkód 

linowych zainstalowanych na drzewach 
lub palach. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników zabawy czuwają doświadczeni in-
struktorzy.

•	 Relax na GUBAŁÓWCE oraz zwiedzanie 
ZAKOPANEGO – spacer grzbietem Guba-
łówki do Butorowego Wierchu (z pano-
ramą Zakopanego i Tatr), ul. Krupówki, 
Sanktuarium na Krzeptówkach, Cmentarz 
na Pęksowym Brzysku, obiekty Skoczni 
Krokiew i Kalatówki.

•	 Filmomania i kino letnie – „noc hitów ki-
nowych” (na świeżym powietrzu na Po-
lach Krupowych)!

•	 gra terenowa – mapy w dłoń i ruszamy 
w teren!

•	 w zdrowym ciele zdrowy duch – kąpiele 
w basenie, korzystanie z jacuzzi, rozgryw-
ki bilardowe, ping-pongowe, korzystanie 
z siłowni, boisk sportowych, gry, konkur-
sy, quizy, wieczór kabaretowy, konkurs 
karaoke, podchody, dyskoteki, wieczorne 
ognisko/gril.        

PROGRAM DODATKOWY (dla chętnych):
•	 PAKIET ZAKOPAŃSKIE BASENY: najciekaw-

sze kąpieliska Zakopanego: Aquapark na 
Antałówce i kąpielisko Szymoszkowa.

•	 PAKIET ACTIV MAX – dla odważnych 
i aktywnych: Tor pontonowy – jedyna 
w Zakopanem grawitacyjna zjeżdżalnia na 
dmuchanych kołach (3 zjazdy), Slackline – 
zabawa polegająca na utrzymaniu rów-
nowagi podczas chodzenia po specjalnej 
taśmie, Euro bungee – urządzenie po-
zwalające wybić się wysoko w górę, prze-
jażdżka quadem – jako pasażer na dużym 
quadzie z instruktorem, wyścig na rurach 
– zabawa polegająca na pokonaniu w jak 
najkrótszym czasie wyznaczonego dy-
stansu na wielkich, dmuchanych rurach, 
symulator snowboardu – urządzenie na-
śladujące jazdę na snowboardzie po sto-
ku, Paintball – drużyny będą rywalizować 
ze sobą na niezwykłym polu gry - każdy 
uczestnik ma po 100 kulek, wyposażenie, 
marker, ochraniacze i maskę, Aquazorbing 
(kula wodna) – „chodzenie” po wodzie 
w przezroczystej kuli o średnicy 2 m. 

Każdy uczestnik będzie miał możliwość jed-
nokrotnego skorzystania z przygotowanych 
przez nas atrakcji. Czas trwania zabawy za-
leżny od wielkości grupy.
12 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego 
prowiantu wyjazd w  drogę powrotną. Po-
wrót w godzinach popołudniowych. 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
do Karpacza, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
2 – 8 dzień: Realizacja programu:
•	 ŚNIEŻKA – piesza wyprawa z przewodni-

kiem,
•	 spotkanie z WALONAMI - zabawa w Chacie 

Walońskiej, zwiedzanie Muzeum Ziemi,
•	 JELENIA GÓRA – zwiedzanie Starego Mia-

sta, Park Zdrojowy w Cieplicach
•	 WAŁBRZYCH – Park Wielokulturowy w Sta-

rej Kopalni,
•	 KARPACZ – Świątynia Wang, Krucze Ska-

ły, Dziki Wodospad, skocznia narciarska 
Orlinek, “trójkąt bermudzki”, Wodospad 
Szklarki,

•	 PARK WODNY,
•	 płukanie złota, ścianka wspinaczkowa,
•	 rajdy, podchody, zajęcia sportowe, paso-

wanie na Ducha Gór, ogniska, dyskoteki, 

talent show,
•	 fakultatywnie: wycieczka do TROPICAL 

ISLAND k. Berlina (płatne dodatkowo 
+ 165 zł/os.).

9 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego 
prowiantu i przejazd do PRAGI – zwiedzanie 
miasta. Przejazd do hotelu w Pradze, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
PRAGI z przewodnikiem: Loreta, Hradczany, 
Katedra św. Wita, Mala Strana, Most Karola, 
Stare Miasto, Rynek, Ratusz z zegarem Orloy, 
Nowe Miasto, Plac Wacława. Obiadokolacja, 
nocleg.
11/12 dzień: Po śniadaniu wyjazd do ADR-
SPASKIEGO SKALNEGO MIASTA – groty, wo-
dospady, formy skalne. Przejazd do Kudowy 
Zdroju, obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach nocnych.

Zakopane - Murzasichle
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Termin Cena

28.06 – 09.07.2015 1 439 zł

10.07 – 21.07.2015 1 439 zł

Termin Cena

10.07 – 20/21.07.2015 1 395 zł

27.07 – 06/07.08.2015 1 395 zł

Dodatkowo płatne:

Tropical Island + 165 zł/os.

Ubezpieczenie od rezygnacji + 50 zł/os.

Karpacz + Praga + Tropical Islands

Tropikalna
WYSPA
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Położenie:  w centrum Złotych Piasków, 
około 150 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 i 4-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: Soft All Inclusive - 3 posiłki 
dziennie, lokalne napoje bezalkoholowe, 
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, wykwalifi kowanej kadry pedago-
gicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW,  KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: Wycieczki fakultatywne oraz własne wydatki. Obowiązuje kaucja 
zwrotna 25 EUR.  Osoby powyżej 18 roku życia dopłata 180 zł. 
Uwagi: Proponowane kieszonkowe ok. 50 EUR + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne. 
W drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze Koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy posiadanie EKUZ.

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Hotel TINTYAVA  

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 (płatne dodatkowo).                        
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.

Bułgaria - Złote Piaski

Wycieczki fakultatywne: Delfi narium 
+ 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 + 10 USD (wiza), 
rejs jachtem (z obiadem, 3 godz) – ok. 
25 EUR, Safari – ok. 20 EUR, AQUAPOLIS 
– ok. 15 EUR, Dyskoteki – ok. 3 EUR.

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

30.06 – 11.07.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

09.07 – 20.07.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

18.07 – 29.07.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

27.07 – 07.08.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

05.08 – 16.08.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

14.08 – 25.08.2015 1 449 zł 1 499 zł 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

INCLUSIVE
ALL
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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 4, 5 i 6-os. z ła-
zienkami, balkonami, TV, sejfem (płatnym 
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), pobyt w Parku Roz-
rywki MIRABILANDIA (obligatoryjnie 30 EUR, możliwość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR), 
wycieczki fakultatywne.
Uwagi: Koniecznie zabrać: nakrycie głowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Su-
gerowane kieszonkowe ok. 100 EUR. Konieczny paszport lub dowód tymczasowy. Obowią-
zuje 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,

•	 kurs: język włoski towarzyski – pierwsze 
kroki, 

•	 warsztaty: „Gotuj z nami – zasmakuj we 
włoskich makaronach”,

•	 dla chętnych udział w wycieczkach fakul-
tatywnych (płatne dodatkowo): Atlantica 
– ok. 22 EUR, Aquafan – 32 EUR, Oltrema-
re – 28 EUR, Italia w Miniaturze – 26 EUR, 
San Marino –  20 EUR, Rzym z Watykanem 
– 60 EUR, Rejs statkiem po Adriatyku – 18 
EUR, Wenecja z rejsem wzdłuż laguny we-
neckiej – 60 EUR, Dyskoteki w Rimini – ok. 
10 EUR.

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu. Przejazd do 
Parku Rozrywki MIRABILANDIA. Wieczorem 
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.

Włochy - Rimini

Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 – 10 dzień:
•	

•	

•	
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

27.06 – 07.07.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

05.07 – 15.07.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

13.07 – 23.07.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

21.07 – 31.07.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

29.07 – 08.08.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

06.08 – 16.08.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

14.08 – 24.08.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

Warsztaty
GOTUJ
Z NAMI
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Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, 8 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry pedagogicznej, ratownika, miejsco-
wą opiekę medyczną, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż;
Cena nie obejmuje: taksy klimatycznej 10 EUR/os (płatne obligatoryjnie na miejscu); klima-
tyzacji w pokojach (4 EUR/dzień/pokój); wycieczek fakultatywnych.

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

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, za-
kwaterowanie od godziny 14.00. Pierwsze 
świadczenie obiad. 
3-9 dzień: Pobyt urozmaicony plażowa-
niem, kąpielami morskimi, zajęciami spor-
towymi i rekreacyjnymi, animacją, grami 
i konkursami, wycieczkami fakultatywnymi 
(możliwość wykupienia na miejscu): Albania 
(ok. 30 EUR), Jezioro Szkoderskie – objazd + 
rejs (ok. 30 EUR), do Monastyru Ostrog i Rie-
ki Crnojevice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour 
(ok. 35 EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR);
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie do 
godziny 09.00. W godz. wieczornych wyjazd 
do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, 
Węgry, Słowację.
11 dzień: Przyjazd do kraju w godz. wie-
czornych.
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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, 
leżaki przy basenie, WiFi.
Zakwaterowanie: apartamenty 4 i 5 oso-
bowe, wyposażone w TV-Sat, klimatyzację 
(płatną dodatkowo 4 EUR/dzień/pokój), ła-
zienki, balkony. 
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania i ko-
lacje - w obiekcie, obiady - w restauracji na 
plaży), suchy prowiant na drogę powrotną.

Czarnogóra - Ulcinj

Apartamenty 
PRIMAFILA

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

30.06 – 10.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

08.07 – 18.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

16.07 – 26.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

24.07 – 03.08.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

01.08 – 11.08.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

09.08 – 19.08.2015 1 549 zł 1 599 zł 1 699 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.
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Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, 8 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, miejscową opiekę medyczną.
Cena nie obejmuje: obowiązkowej taksy klimatycznej 10 EUR/os., kaucji zwrotnej 15 EUR/
os., wycieczek fakultatywnych.

obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

Położenie: w kompleksie trzech hoteli po-
łożonych ok. 150 metrów od morza i 30 km 
od Makarskiej.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-osobo-
we z łazienką (WC / prysznic), urządzone 
standardowo: szafa, toaletka z lustrem 
i krzesłem, szafki nocne, lampki nad łóżkami. 
W większości z balkonami lub dostępem 
do tarasu i widokiem na morze. 
Do dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły 
do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala 
dyskotekowa (z profesjonalnym oświetle-
niem). Ok. 200 m od pensjonatu znajdują się 
boiska do gry w piłkę i tereny rekreacyjne.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
kontynentalne wzmocnione, obiad dwuda-
niowy, kolacja).   

Pensjonat 
HERCEG

Chorwacja - Drvenik
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Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

30.06 – 10.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł
08.07 – 18.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł
16.07 – 26.07.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł
24.07 – 03.08.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł
01.08 – 11.08.2015 1 649 zł 1 699 zł 1 799 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

obóz młodzieżowy 13 - 18 latobóz młodzieżowy 13 - 18 lat

ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd do Chorwacji. 
2 dzień: Przyjazd do Drvenika w godzinach 
popołudniowych, obiad, zakwaterowanie, 
zapoznanie z hotelem i okolicą, plażowanie, 
kolacja, nocleg.
3 – 9 dzień: Realizacja programu:
•	 plażowanie i kąpiele morskie pod opieką 

ratownika, korzystanie z basenu krytego 
na terenie obiektu, dyskoteki z profesjo-
nalnym oświetleniem, piesze wycieczki 
po okolicy (szlaki turystyczne poprowa-
dzone są wzdłuż malowniczych klifów), 
zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży;

•	 zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis sto-
łowy, badmington, siatkówka;

•	 możliwość korzystania z wycieczek fakul-
tatywnych: Dubrovnik – ok. 40 EUR, Split 
i Omiś – ok. 30 EUR, Medugorje i Wodo-
spady Kravica – ok. 35 EUR, rejs promem 
na wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – 
40 EUR;

10 dzień: Po śniadaniu złożenie bagaży, 
wypoczynek, obiad, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę powrotną. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach wieczornych, prze-
jazd do Polski.
11 dzień: Powrót w godz. wieczornych.
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Węgry - Hajduszoboszlo

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 imprezach organizowa-
nych przez kurort (festyny, koncerty, pikni-
ki); realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, 
obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzi-
nach wieczornych, nocny przejazd przez 
Słowację.
11 dzień: Powrót do Polski w godzinach 
porannych.Położenie: w centrum miasta, ok. 300 m 

od kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: restauracja, sala konferen-
cyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny we-
wnętrzne, sala fi tnes, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, Internet. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe 
łazienką, TV, radiem i lodówką. 
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obia-
dy, kolacje) – kuchnia węgierska, suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Hotel THERMAL VICTORIA
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obóz młodzieżowy 12 – 18 lat

Cena obejmuje: transport autokarem, 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, suchy pro-
wiant na drogę powrotną, opiekę rezydenta, wychowawców, ratownika, węgierską opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, realizację programu, 4 całodzienne bilety na ką-
pielisko.
Dodatkowo płatne: dla chętnych imprezy fakultatywne: wejście do Aqua Parku ok. 2800 
HUF/za 2 godziny; wycieczki fakultatywne: Eger ok. 7000 HUF, Budapeszt ok. 8000 HUF.
Uwagai: Obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR. Proponujemy zabrać ze sobą ok. 5.000 HUF 
kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki – dewizy można zdeponować u wycho-
wawców. Prosimy o zabranie ważnego paszportu, karty obozowej, nakryć głowy, stroju ką-
pielowego, czepka i klapek oraz kremów z fi ltrem do opalania.

Termin
Cena przy rezerwacji 

Cena standard
do 15.02.2015 do 15.03.2015

04.07 – 14.07.2015 1 399 zł 1 449 zł 1 549 zł
12.07 – 22.07.2015 1 399 zł 1 449 zł 1 549 zł
20.07 – 30.07.2015 1 399 zł 1 449 zł 1 549 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.
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1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, możliwość dokupienia 
posiłku na Słowacji lub Serbii (płatne dodatkowo ok. 5 €).
2 dzień: Przyjazd do Leptokarii w godz. przedpołudnio-
wych, zakwaterowanie, obiad, wypoczynek, kolacja, nocleg.
3 – 9 dzień: Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych, realizacja programu:
- Party Time – gorące rytmy, najnowsze hity i dobra zabawa 
pod gołym niebem, nad basenem lub w hotelu. Dla chęt-
nych wyjścia na dyskoteki - koszt ok. 3 €/os.
- Basenowe Szaleństwo – Aqua Aerobik przy skocznych ryt-
mach muzyki, waterpolo.
- Nasze Małe Kino – wieczory fi lmowe z popularnymi hitami,
- Urokliwa Leptokaria - piesze wycieczki po miasteczku 
i okolicy,
- Greckie Animacje – gry ruchowe, zawody sportowe m.in. 
„Starożytne Igrzyska Olimpijskie”: dromos (bieg krótki), za-
pasy (na wesoło), bieg z przeszkodami itp., ceremonia za-
mknięcia Olimpiady w postaci spektaklu. 
- Gry na wodzie i na plaży, turnieje piłki siatkowej, Baloniada,
- Błogie Lenistwo – plażowanie i morskie kąpiele pod okiem 
ratownika,
- W Świetle Księżyca – ciepłe greckie wieczory będziemy 
mogli spędzić na rozgrywkach karcianych, rozmowach, 
w dobry nastrój wprowadzą nas elementy SPA, ostatniej 
nocy pożegnalny wieczór z lampionami.
- wycieczki fakultatywne: Ateny – port Pireus, Akropol 
i Plaki, grecka zmiana warty obok Parlamentu, stadion 
pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich; Termopile 
(cena ok. 47 €), Meteory – wpisane na listę UNESCO klasz-
tory "zawieszone w niebie" (cena ok. 27 €), Olimp - najważ-
niejsza mitologiczna góra Grecji (cena ok. 22 €), Wyspa Skia-
tos – rejs, pobyt na „złotej plaży” (cena ok. 37 €), Waterland 
w Salonikach – park wodny (cena ok. 37 €).
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie w godz. przedpo-
łudniowych, złożenie bagaży, ostatnie plażowanie, obiad, 
wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 
11 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację, przyjazd 
do Polski. Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we 
własnym zakresie ok. 5 €). Przyjazd do Polski.

ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, 
Węgry i Serbię. W trakcie podróży postój na ciepły posiłek 
(płatny we własnym zakresie). Dalszy przejazd w stronę Gre-
cji przez Bułgarię. 
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godz. przedpołudniowych, 
odpoczynek, lunch, zakwaterowanie od godz. 14.00. Spo-
tkanie organizacyjne, kolacja, nocleg.
3 – 9 dzień: Realizacja programu:
•	 wypoczynek, plażowanie, zajęcia rekreacyjne,
•	 dyskoteki, konkursy, rozgrywki sportowe,
•	 wycieczki fakultatywne (dla chętnych): Saloniki (ok. 25 € 

+ 6 € wstępy); Meteory (ok. 45 € + 4 € wstępy); Św. Góra 
Athos (ok. 40 €) – rejs statkiem; Ateny (ok. 70 EUR); Vergina 
+ Olimp (ok. 40 € + 8 € wstępy).

10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Bułgarię i Serbię. 
Postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie).  
11 dzień: Dalszy przejazd przez Słowację. Powrót do Polski.   

ProgramProgram

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 8 noclegów, 
wyżywienie 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW, KL, 
bagaż, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika wodnego, 
rezydenta, grecką opiekę medyczną, realizację programu.
Uwagi: pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, 
a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu; możliwość wykupie-
nia prowiantu na drogę powrotną + 6 €.

Cena obejmuje: 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, 
opiekę rezydenta w Grecji, opiekę kadry pedagogicznej, ra-
townika, grecką opiekę medyczną, transport autokarem, pi-
lota-przewodnika, taksę klimatyczną, realizację programu, 
ubezpieczenie KL, NNW + bagaż.
Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna płatna na miej-
scu 20 €/os., ciepłe posiłki podczas podróży – koszt ok. 
5 €/posiłek, dopłaty do miejsc wsiadania (obowiązkowo): 
Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń (+160 zł), Lublin, Łódź, Rzeszów, 
Warszawa (+100 zł), Piotrków Tryb., Radom (+80 zł), Często-
chowa (+60 zł), Kielce, Katowice, Kraków (bez dopłaty).

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

Położenie: ok. 50 m od własnej plaży, w pierwszej linii brze-
gowej, 200 m od centrum miejscowości. 
Do dyspozycji: WI-Fi, dwie restauracje, basen, bar przy ba-
senie, basen z jaccuzi – parasole i leżaki przy basenie bez-
płatne. Własna plaża z parasolami i leżakami.
Zakwaterowanie: Pokoje 4 osobowe z łazienkami, klima-
tyzacją, balkonami, TV Sat z polskim programem, suszarką 
do włosów. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokola-
cje w formie pełnego, urozmaiconego bufetu z napojami, 
obiad w postaci lunch - basket serwowany na chłodno wy-
miennie: pizza, hamburger, sandwich z wędliną i żółtym se-
rem, zapiekanki itp. oraz woda i deser lub owoc sezonowy.

Położenie: ok. 350 m od plaży, na obrzeżach Leptokarii.
Do dyspozycji: restauracja, basen, boisko do siatkówki na 
plaży, sprzęt sportowy, teren zielony wokół.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-os. (również typu studio) 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balkonem. Klimatyzacja 
sterowana centralnie, bezpłatnie w godz. 18.00 - 08.00.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (wszystkie w formie bu-
fetu): śniadania, lunch oraz kolacja (kuchnia europejska 
oraz grecka), woda do posiłków. Suchy prowiant na drogę 
powrotną. Świadczenia rozpoczynają się i kończą obiadem 
       w Leptokarii.

Hotel SUN BEACH

Hotel ALEKSANDER

Termin Cena

30.06 – 10.07.2015 1 620 zł

08.07 – 18.07.2015 1 620 zł

16.07 – 26.07.2015 1 620 zł

24.07 – 03.08.2015 1 620 zł

01.08 – 11.08.2015 1 620 zł

09.08 – 19.08.2015 1 620 zł

Grecja - Agia Triada

Grecja - Leptokaria
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Termin Cena

02.07 – 12.07.2015* 1 639 zł

10.07 – 20.07.2015* 1 639 zł

18.07 – 28.07.2015  1 639 zł

26.07 – 05.08.2015  1 639 zł

03.08 – 13.08.2015  1 639 zł

11.08 – 21.08.2015  1 639 zł
* dodatkowe zajęcia dla chętnych – nauka pływania oraz doskonalenie 
techniki pływania prowadzone przez instruktora – cena 50 zł.
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Hotel
GRAN DON JUAN

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava 
(7 noclegów), wyżywienie wg programu, 
ubezpieczenie, opiekę pedagogiczna, opie-
kę pilota-przewodnika, podatek VAT.
Dodoatkowo płatne: napoje do obia-
dów i kolacji dodatkowo płatne, dla osób 
powyżej 16 roku życia, opłata turystyczna 
– obligatoryjnie płatna w hotelu 5 €/po-
byt, bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, realizacja programu fakultatywnego. 
Na bilety wstępu należy przeznaczyć ok. 
50-70 €. Ubezpieczenie od kosztów rezy-
gnacji + 60 zł/os., ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych + 80 zł/os., gwarancja nie-
zmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut + 90 zł/os.
Uwagi: podczas podróży jedzenie we wła-
snym zakresie. Zalecane minimalne kiszon-
kowe ok. 70 €.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7 noclegów) pobyt 
w Lloret, wyżywienie wg programu, suchy 
prowiant na drogę powrotną, ubezpiecze-
nie, opiekę pedagogiczną i pilota-przewod-
nika.
Dodatkowo płatne: opłata turystyczna – 
obligatoryjnie płatna w hotelu 5€/pobyt dla 
osób powyżej 16 roku życia, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, realizacja pro-
gramu fakultatywnego. Na bilety wstępu 
należy przeznaczyć ok. 70-85 €. Ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji +65 zł, ubez-
pieczenie od chorób przewlekłych +90 zł, 
gwarancja niezmiennej ceny bez względu 
na koszt paliwa i kursy walut + 90 zł.
Uwagi: podczas podróży jedzenie we wła-
snym zakresie. Zalecane minimalne kiszon-
kowe ok. 70 €.

Hiszpania - Lloret de Mar

Lloret De Mar - Paryż - Eurodisneyland

Hiszpania 
Wenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco – GardalandWenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco – Gardaland

obóz młodzieżowy 14 - 18  lat

Lloret De Mar - Paryż - Eurodisneyland
obóz młodzieżowy 14 - 19  lat

Termin Cena
01.07 – 13.07.2015 2 180 zł

08.07 – 20.07.2015 2 180 zł

15.07 – 27.07.2015 2 180 zł

22.07 – 03.08.2015 2 180 zł

29.07 – 10.08.2015 2 180 zł

05.08 – 17.08.2015 2 180 zł

 12.08 – 22.08.2015* 1 899 zł

 17.08 – 27.08.2015* 1 899 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu. Przejazd 
przez Polskę, Czechy, Austrię.
2 dzień: Przyjazd do Wenecji – przerwa 
w podróży 9 godzin. Przejazd  promem 
do historycznego centrum: zwiedzanie 
z przewodnikiem Plac Św. Marka, Bazyli-
ka, Pałac Dożów, Rialto etc. (bilety wstępu, 
przewodnik oraz prom dodatkowo płatny - 
ok. 20 €). 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 w Lloret de Mar  8 dni – 
7 noclegów. W trakcie pobytu:
•	 całodzienna wycieczka autokarowa do 

Barcelony – zwiedzanie katedra Sagrada 
Familia, La Rambla, dzielnica gotycka, 
Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona 
(bilet dodatkowo płatny ok. 19 €), wieczo-
rem pokazy grających fontann.

•	 wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: 
ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet do-
datkowo płatny ok. 6 €), 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 parku rozrywki (bilet dodatkowo płat-
ny około 30-31 Є, dla chętnych posiłek ok. 
8-15 Є). Przejazd do hotelu na nocleg (pokoje 
3, 4-os. z umywalką – WC i łazienki na kory-
tarzach). Nocleg.  
3 dzień:  Śniadanie kontynentalne. Wyjazd 
na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer 
z pilotem na trasie: Wieża Eiffl  a (dla chęt-
nych wjazd na III poziom - płatny ok. 13,5Є), 
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. 
W zależności od czasu przejazdu zwiedza-
nie Carcassone (zamek i twierdza). Przyjazd 
do Lloret w godz. popołudniowo-wieczor-
nych, 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. 19 €), 
wieczorem pokazy grających fontann.

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

•	 Program fakultatywny: miasteczko wodne 
- ok. 28-30 €, wieczór hiszpański – pokazy 
fl amenco – ok. 26 €, karnet na dyskoteki 
(min. 5 x) – ok. 26 €, rejs statkiem do Tossa 
de Mar– ok. 20 €.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu. Złożenie bagaży. Czas wolny. 
Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołu-
dniowo-wieczornych. Późnym wieczorem 
przyjazd do Francji – w zależności od czasu 
przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte Car-
lo. Przejazd do Włoch.
12 dzień: Przyjazd w okolice Werony,  wy-
poczynek i  zabawa w Parku Rozrywki GAR-
DALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 25-27 
€). W godzinach wieczornych wyjazd do 
Polski.
13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski.

Położenie: kompleks wypoczynkowy, po-
łożony ok. 450 m od pięknej, 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 €, miasteczko wodne – ok. 28 €, wieczór 
hiszpański – pokazy fl amenco – ok. 26 €, 
rejs statkiem ze szklanym dnem – ok. 20 €.

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 25-27 € – czas po-
bytu 9 godzin). Wieczorem wyjazd z Włoch. 
Przejazd przez Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołu-
dniowych. 

Hotel
GUITART 
CENTRAL PARK

Położenie: w ścisłym centrum Lloret de 
Mar, ok. 350 m od plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, 3 baseny z leża-
kami,  świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami z klimatyzacją
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

1 dzień:
przez Polskę, Czechy, Austrię.
2 dzień:
w podróży 9 godzin. Przejazd  promem 
do historycznego centrum: zwiedzanie 
z przewodnikiem Plac Św. Marka, Bazyli-
ka, Pałac Dożów, Rialto etc. (bilety wstępu, 
przewodnik oraz prom dodatkowo płatny - 
ok. 20 €). W godzinach wieczornych wyjazd 
z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.

Hotel
GUITART 

Termin Cena
29.06 – 10.07.2015 1840 zł

09.07 – 20.07.2015 1840 zł

16.07 – 27.07.2015 1840 zł

23.07 – 03.08.2015 1840 zł

30.07 – 10.08.2015 1840 zł

06.08 – 17.08.2015 1840 zł

13.08 – 23.08.2015 * 1740 zł

* impreza 11 dni - pobyt na Costa Brava 7 dni, 6 nocy
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4 Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, 
Plac Wenecki, Forum Romanum, Ko-
loseum. W godz. wieczornych wyjazd 
w drogę powrotną.
13 dzień: przejazd przez Austrię 
i Czechy, postój na ciepły posiłek 
w restauracji (opłata we własnym zakresie). 
Powrót w godzinach wieczornych.

ProgramProgram

ProgramProgram

Położenie: przy piaszczystej plaży (przej-
ście przez uliczkę). 
Zakwaterowanie: apartamenty z klimaty-
zacją: MONO dla 5 os. - przestronny pokój 
dzienny z 3 łóżkami + łóżko wysuwane 
i łóżko na piętrze, aneks kuchenny z lodów-
ką, łazienka; BILO dla 5 os. - sypialnia z dwo-
ma łóżkami, pokój dzienny z pojedynczym 
łóżkiem, łóżkiem wysuwanym i łóżkiem na 
piętrze, aneks kuchenny z lodówką, łazien-
ka; TRILO dla 6/7-os. - dwie sypialnie z dwo-
ma łóżkami (w niektórych możliwe łóżko 
piętrowe), pokój dzienny z pojedynczym 
łóżkiem, łóżkiem wysuwanym i łóżkiem na 
piętrze, aneks kuchenny z lodówką, łazien-
ka. Większość apartamentów posiada taras 
lub balkon. 
Do dyspozycji: recepcja, sala TV, dysko-
teka, basen, siłownia, taras słoneczny, bar, 
restauracja, pizzeria, lodziarnia, pub, super-
market, kiosk, bazar, całodzienne animacje. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, kolacja (kuchnia polska) + suchy pro-
wiant na drogę powrotną, śniadanie i obia-
dokolacja w hotelu tranzytowym.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
8 noclegów, nocleg tranzytowy z obiadoko-
lacją i śniadaniem w hotelu** w okolicach 
Neapolu, wyżywienie 3x dziennie, ubezpie-
czenie NNW, KL i BP, opiekę pilota, rezyden-
ta, wychowawców, miejscowego ratownika, 
miejscowej opieki medycznej.
Dodatkowo płatne: obowiązkowo 50 € 
za bilet wstępu do Mirabilandii, przejazd 
środkami komunikacji miejskiej, słuchawki i 
przewodnika w Pompejach i Rzymie; opłata 
klimatyczna w ośrodku 10 € (obowiązkowa, 
osoby powyżej 16 lat), kaucja zwrotna 20 €, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 
strefa archeologiczna w Pompejach 5,5 € 
osoby w wieku 18-24 lat.

Uwagi: zabrać ze sobą bieliznę pościelową 
(możliwość wypożyczenia na miejscu - 10€),  
apartamenty i aneksy kuchenne należy zo-
stawić posprzątane, pierwszym posiłkiem 
jest obiad w dniu przyjazdu, obiadokola-
cja w dniu wyjazdu + śniadanie w hotelu 
tranzytowym, wskazane jest zabranie kre-
mów z fi ltrami UV, nakryć głowy, okularów 
przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 
słoneczne, nieprzewiewnego okrycia oraz 
obuwia sportowego na wycieczkę na Etnę, 
sugerowane kieszonkowe – 100€, 250 CZK, 
8€ na wyżywienie w drodze powrotnej, na-
leży zabrać paszport, dowód osobisty lub 
tymczasowy – ważny min. pół roku od daty 
powrotu z imprezy, na miejscu możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych.

Kompleks Wypoczynkowy OASI AZZURRA VILLAGE

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena
28.06 – 10.07.2015 1 940 zł

06.07 – 18.07.2015 1 940 zł

14.07 – 26.07.2015 1 940 zł

22.07 – 03.08.2015 1 940 zł

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii ok. godz. 
10.00. Całodzienna zabawa w Parku Roz-
rywki. Wyjazd w godzinach wieczornych. 
Dalsza podróż przez Włochy.
3 dzień: przyjazd do ośrodka na Sycylii 
w godz. przedpołudniowych, obiad, zakwa-
terowanie od ok. 16.00, kolacja i nocleg.
4 – 10 dzień: Realizacja programu:
•	 wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu, animacje na plaży, rozgrywki sporto-
we, wycieczka do Messyny, 

•	 wycieczki fakultatywne: Taormina (25 €), 
Etna + Katania (25 €), Wyspy Liparyjskie 
(50 €), Palermo i Monreale (35 €),

11 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, 
wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 
Przyjazd do Pompei – zwiedzanie ruin staro-
żytnego miasta. Przejazd na nocleg w okoli-
cach Neapolu, obiadokolacja.
12 dzień: po śniadaniu kontynentalnym 
wyjazd do Rzymu - zwiedzanie z przewodni-
kiem: Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, 
Zamek Anioła, Piazza Navona i Fontanna 

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Czechy, Austrię. Po drodze postój 
w Czechach z możliwością zjedzenia ciepłe-
go 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 €) Przejście 
na punkt widokowy.

•	 Wycieczka do Cagliari: Zwiedzanie stare-
go miasta, spacer po Via Manno, plażowa-
nie na plaży „Poeto” – najdłuższej miejskiej 
plaży w Europie (13 km). 

•	 Wycieczki fakultatywne: Golfo Di Orosei 

Sycylia - San Saba

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

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

(35€) - rejs statkiem po morzu z Arbatax 
do najpiękniejszych, dostępnych tylko 
od strony morza białych plaż, leżących 
u stóp kilkusetmetrowego klifu, wizyta 
w Grotte del Bue Marino (wstęp ok. 8 €), 
gdzie można podziwiać podziemną grę 
kolorów wody i form naciekowych. Pod-
czas postoju na Cala Luna i Cala Mariolu 
kąpiel w morzu.

10 dzień: wykwaterowanie, śniadanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z kem-
pingu o godz. 7.00. Przejazd do Olbii na 
prom o godz: 11.00, przeprawa promem 
do Livorno ok. 19.00. Przejazd do Pizy. Noc-
ny spacer po mieście: Campo dei Miracoli 
(Pole Cudów: słynna Krzywa Wieża, Katedra, 
Baptysterium, Campo Santo). Godziny wy-
płynięcia promu powrotnego uzależnione 
od aktualnych rozkładów jazdy. Do potwier-
dzenia na 2 tygodnie przed wyjazdem.
11 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. 
Po drodze postój w Czechach na  ciepły po-
siłek (opłata we własnym zakresie). Przyjazd 
do Polski 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 €/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 fi ltrami UV, nakryć gło-
wy, okularów przeciwsłonecznych, maści na 
oparzenia słoneczne; sugerowane kieszon-
kowe na drobne wydatki uczestników – 
100€, 300 CZK i  8€ na wyżywienie w drodze 
powrotnej,
Uwaga!!! Należy zabrać ze sobą bieliznę 
pościelową i ręczniki (wypożyczenie poście-
li 5€ za komplet na turnus, wypożyczenie 
ręczników 3€).

Termin Cena
06.07 – 16.07.2015 1 849 zł

14.07 – 24.07.2015 1 849 zł

K
O

LO
N

IE
 i 

O
B

O
Z

Y
 z

a 
gr

an
ic

ą



Cena obejmuje: transport autokarem 
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 obiadokolacja tranzytowa,  
opiekę kadry pedagogicznej, włoską opiekę 
medyczną, ratownka wodnego, realizację 
programu, ubezpieczenie NW, KL i bagaż, 
opieka pilota i rezydenta.
Uwagi: obowiązkowa kaucja zwrotna - 10 €.  

Włochy - Lido Di Licola
Mirabilandia – Monte Cassino – Neapol 
– Caserta – Rzym – Watykan– Caserta – Rzym – Watykan
obóz młodzieżowy 10 - 18  lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy, Austrię.
2 dzień: Około godz. 10.00 przyjazd do 
Parku Rozrywki Mirabilandia (dodatkowo
płatne ok. 22 €). Przejazd do hotelu w okoli-
ce Peruggi, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Marina 
di Varcaturo. W trakcie przejazdu zwiedza-
nie Monte Cassino – cmentarza Polskiego 
i Opactwa Benedyktynów. Przyjazd do hote-
lu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3-10 dzień: W programie:
•	 wycieczka autokarowa do Neapolu: Piaz-

za del Plebiscito, Pałac Królewski, Katedra 
Św. Januarego, Kościół San Lorenzo Mag-
giore, Capella Sansevero, Palazzo Reale.

•	 wycieczka autokarowa śladami Sindbada 
do Caserty i kompleksu pałacowo-parko-
wego Reggia Di Caserto, .

•	 warsztaty rekreacyjno-sportowe: siatków-
ka plażowa, piłka wodna, piłka nożna, ko-
metka, ringo.

•	 nauka podstawowych zwrotów po włosku     
•	 dyskoteki przy basenie, Disco Spaghetta-

ta - dyskoteka z nocnym jedzeniem spa-
ghetti.

•	 Cross – bieg przełajowy na plaży,
•	 wędrówki piesze do Marina di Varcaturo
•	 kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 

Hotel & Resort 
LE ANCORE 
Położenie: bezpośrednio przy szerokiej, 
piaszczystej plaży.  
Do dyspozycji: restauracja z widokiem na 
morze, prywatna plaża z parasolami, basen 
z brodzikiem oraz leżakami, klub-bar na 
dyskoteki, sala fi tness, mini boisko do piłki 
nożnej, piłka plażowa, tenis stołowy, sale 
gier i zabaw. Codziennie animacje.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami z suszarką do włosów, mydłem, szam-
ponem oraz ręcznikami, wyposażone w TV-
SAT, lodówkę oraz klimatyzację (w cenie).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie 
– BUFET, obiad, kolacja – serwowane), obiad 
i kolacja – posiłki 2 daniowe + deser + woda 
stołowa. 

Termin Cena
02.07 – 12.07.2015 1 895 zł

09.07 – 19.07.2015 1 895 zł

16.07 – 26.07.2015 1 895 zł

23.07 – 02.08.2015 1 895 zł

30.07 – 09.08.2015 1 895 zł
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Hotel
ALPENROSESPORT  

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
9 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie, 
ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota, ka-
dry pedagogicznej, ratownika wodnego, 
austriacką opiekę medyczną.
Uwagi: obligatoryjnie płatne: wycieczka do 
Wenecji ok. 23 EUR  i  obiadokolacja w Znoj-
mo ok. 7 EUR, proponujemy zabrać z sobą 
ok. 100 EUR kieszonkowego.

Termin Cena
30.06 – 11.07.2015 1 769 zł 

11.07 – 22.07.2015 1 769 zł 

29.07 – 09.08.2015 1 769 zł 

08.08 – 19.08.2015 1 769 zł 

18.08 – 29.08.2015 1 769 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.
3 dzień: Po śniadaniu przejazd koleją 
gondolową, całodzienny pobyt nad najcie-
plejszym jeziorem Austrii - Ossiachersee 
- plażowanie, kąpiele, rowery wodne, gry 
i zabawy, powrót na górę, spacer łatwym 
szlakiem górskim, obiadokolacja, wieczo-
rem dyskoteka.
4 dzień: Śniadanie, wycieczka autokarowa 
na przełęcz Tschepaschlucht (wodospady) 
i na wieżę widokową Pyramidenkogeln 
w Klagenfurcie, powrót na obiadokolację, 
wieczorem projekcja fi lmu.
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 karaoke.
6 dzień: Śniadanie, przejazd koleją gon-
dolową, całodzienny pobyt nad jeziorem 
Ossiachersee – plażowanie, kąpiele, kajaki, 
rozgrywki sportowe, powrót na górę, spacer 
średnim szlakiem górskim, obiadokolacja, 
wieczorem kalambury.
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 
godz., powrót na obiadokolację, wieczorem 
program „Mam Talent”.
8 dzień: Śniadanie, przejazd koleją gon-
dolową, całodzienny pobyt nad najcieplej-
szym jeziorem Austrii – Ossiachersee – pla-
żowanie, kąpiele, rowery wodne, zabawy 
sportowe, powrót na górę, gra terenowa, 
obiadokolacja, wieczorem dyskoteka. 
9 dzień: Śniadanie, całodniowa wycieczka 
do Wenecji (tramwaj wodny w jedną stronę, 
zwiedzanie Kościół Saint Rocco, Bazylika dei 
Frari, Ponte Rialto, Canal Grande, Plac Św. 
Marka, Most Westchnień), powrót na obia-
dokolację.
10 dzień: Śniadanie, wycieczka szlakiem 
górskim, obiad, gry i zajęcia sportowe, kola-
cja, wieczorem pożegnalna dyskoteka.
11 dzień: Śniadanie, pobranie prowiantu, 
pakowanie i wyjazd do Wiednia – przejazd 
staromiejska obwodnicą zwana Ringiem, 
2 godzinny pobyt na Praterze – jeden 
z większych lunaparków w Europie (atrakcje 
płatne ok. 3-5 EUR/każda). Obiadokolacja 
i możliwość zakupów na granicy czesko-au-
striackiej w Znojmie. 
12 dzień: przyjazd do kraju w godzinach 
rannych.

Położenie: na wysokości 1508 m n.p.m. 
– jest najwyżej położonym hotelem na gó-
rze 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 tempe-
ratura wody to 26oC) z plażą i przystanią ze 
sprzętem pływającym. W pobliżu market.
Wyżywienie: 3x dziennie: śniadanie – 
bufet, 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.

Austria - Treff en
obóz młodzieżowy 12 – 16 lat

plażowanie, gry i konkursy zręcznościowe,
•	 konkursy z nagrodami: „Viva Italia – co 

wiem o Włoszech”, Supermodelka, Szalona 
Fryzura, Włoskie „Pret a Porter”,

•	 zabawy: Principessa-Beela Donna - wy-
bór najpiękniejszej obozowiczki, randka 
w ciemno, miliard w rozumie,

•	 Arrivederci  Italia – impreza pożegnalna 
+ Dolce Sorpresa

•	 Aerobik w wodzie, Aquaolimpiada, Water-
polo – animacje, Aquagym, fi tness .

•	 Letnia Akademia Tańca – pod kierunkiem 
instruktora: taniec towarzyski, taniec no-
woczesny, układy solowe i  formacyjne; 
Turniej tańca – z wręczeniem nagród.

Program fakultatywny: Capri (ok. 45 €), Ma-
gic World – miasteczko wodne (ok. 20 €), 
Pompeje – Wezuwiusz (ok. 28 €). 
10 Dzień: śniadanie, przejazd do Rzymu. 
Zwiedzanie z pilotem-przewodnikiem: Plac 
i Bazylika św. Piotra w Watykanie, grób Ojca 
Św., Zamek Anioła, Piazza Navona i Fontan-
na 4 Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Colo-
seum. Kolacja w formie piknikowej. W go-
dzinach wieczornych wyjazd do Polski.
11 Dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. 
Powrót do Polski w godz. wieczornych
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Położenie:  hotel oddalony 200 m od plaży.
Do dyspozycji: przestronne lobby, cało-
dobowa recepcja, restauracja z tarasem 
widokowym, basen zewnętrzny, boisko 
wielofunkcyjne, ogród letni z otwartym grill 
barem, bezpłatne Wi-Fi dostępne w lobby.
Zakwaterowanie: 30 pokoi z możliwością 
dostawki oraz 2 apartamenty,  wyposażone 
w łazienkę z prysznicem, TV, klimatyzację, 
lodówkę, balkon.
Wyżywienie: 3x dziennie: śniadania - bu-
fet, obiad i kolacja – serwowana..
Uwagi: Szczegółowe informacje na stronie: 
www.primatour.pl

Cena obejmuje: przelot samolotem, trans-
fer lotnisko - hotel - lotnisko, opłatę lotni-
skową, 7 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie + woda do obiadu i kolacji, wy-
cieczkę do Durres z przewodnikiem, opiekę 
kadry pedagogicznej, ratownika, rezydenta, 
realizację programu, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: obowiązkowo płatnej 
kaucji zwrotnej w wysokości 10€/os., obo-
wiązkowej taksy klimatycznej płatnej 10€/
os., wycieczek fakultatywnych.    

Termin Cena
27.06 – 04.07.2015 2 159 zł

25.07 – 01.08.2015 2 199 zł

Położenie: 150 m od piaszczystej plaży. Za-
kwaterowane w Hotelu Flisvos***.
Do dyspozycji: recepcja, restauracja, ka-
wiarnia, basen z leżakami w Royal Flisvos.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-os. z wido-
kiem na morze lub góry, z łazienkami oraz 
klimatyzacją i balkonem.
Wyżywienie: 3x dziennie, śniadanie - bu-
fet, lekki lunch - serwowany, obiadokolacja-
bufet, suchy prowiant na drogę powrotną. 
Do posiłków woda.

Położenie: w centrum, ok. 400 m od plaży. 
Do dyspozycji: basen, bar przy basenie, 
restaurację, recepcję, salę TV, kantor, Wi-
Fi przy recepcji, salę do zajęć tanecznych 
i animacji, boiska do piłki nożnej, siatkowej 
i koszykowej.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 os. z łazien-
kami, balkonem, klimatyzacją. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, kolacja w formie bufetu, do obiadu 
i kolacji podawana woda.
Uwagi: Szczegółowe informacje na stronie: 
www.primatour.pl

Położenie: ok. 400 m od plaży i ok. 450 m 
od centrum. 
Do dyspozycji: restauracja, 2 baseny z leża-
kami, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-os. z łazien-
kami. Klimatyzacja w pokojach - bezpłatnie.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – bufet 
(śniadanie, obiad, kolacja).
Uwagi: Szczegółowe informacje na stronie: 
www.primatour.pl

Zakwaterowanie: u rodzin maltańskich. 
Rodziny goszczące są sprawdzone i staran-
nie dobrane przez szkołę. Każda rodzina 
przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby.
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują następujące posiłki: 
śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dże-
mem, herbata lub kawa, lunch: kanapka, 
owoc, woda (lunch wydawany jest w formie 
suchego prowiantu), obiadokolacja: jedno-
daniowy ciepły posiłek, deser, woda.
Zajęcia językowe: Nauka języka odbywa 
się w renomowanej maltańskiej szkole ję-
zykowej Link School of English, w grupach 
międzynarodowych. Zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską. 
Ośrodek nauczania znajduje się w miejsco-
wości Swieqi.

Cena obejmuje: wycieczkę autokarową 
do Aten i Asini, przelot samolotem w klasie 
ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 9 nocle-
gów, wyżywienie wg opisu, suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie KL, NW, 
bagaż, opiekę pedagogiczną, grecką opiekę 
medyczną, opiekę kierownika-rezydenta.
Dodatkowo płatne: transfery autokarem 
oraz przewodnicy lokalni, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ok. 45 € (płatne ob-
ligatoryjnie); program fakultatywny, ubez-
pieczenie od kosztów rezygnacji +85 zł, 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych +70 
zł, gwarancja niezmiennej ceny bez wzglę-
du na koszt paliwa i kursy walut +120 zł, .
Uwagi: Szczegółowe informacje na stronie: 
www.primatour.pl

Cena obejmuje: przelot samolotem, 
transfer lotnisko-hotel-lotnisko, opłatę lot-
niskową, 10/11 noclegów, wyżywienie, wy-
cieczkę do Neseberu, realizację programu, 
opiekę kadry pedagogicznej, ratownika 
 i rezydenta, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: obowiązkowej opłaty 
za dwa wejścia do Aquaparku 30 €, kaucji 
zwrotnej 10 €, taksy klimatycznej 10 €/po-
byt, wycieczek fakultatywnych.

Cena obejmuje: przelot samolotem 
w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 

Cena obejmuje: przelot samolotem na tra-
sie; zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 
7 noclegów, wyżywienie: 3x dziennie 
(7 śniadań, 7 pakowanych lunch, 6 obia-
dokolacji) świadczenia rozpoczynają się 
śniadaniem drugiego dnia, kończą lun-
chem ostatniego dnia; ćwiczenia językowe 
w trakcie zwiedzania, opieka pedagogiczna, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatklowo płatne: pakiet kursu 190 EUR.
Uwagi: Zabrać ze sobą: legitymację szkol-
ną, paszport (ważny co najmniej 1 tydzień 
od daty powrotu) lub dowód osobisty, jed-
nego (do 20 kg), bagażu głównego i jednej 
sztuki bagażu podręcznego (7 kg), kieszon-
kowe (ok. 8 EUR/dzień), koszt wypożyczenia 
leżaka i parasola:  PROGRAM „A” - 16 EUR, 
PROGRAM „B” - 8 EUR, zapas medykamen-
tów, podręczny plecak, wygodne buty, 
ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, 
parasolkę, ręcznik i kosmetyki, adaptor do 
kontaktów, prowiant na drogę, aparat foto-
grafi czny. Szczegółowe informacje na stro-
nie: www.primatour.pl

Kompleks Hotelowy FLISVOS            & FLISVOS ROYAL

Hotel KOKICHE

Hotele DON JUAN            /GUITART CENTRAL PARK

Zakwaterowanie u rodzin

Hotel 
GRAND PAMEBA

Termin Cena
15.07 – 24.07.2015 2695 zł

27.07 – 05.08.2015 2695 zł

Termin Cena
02.07 – 13.07.2015 2 199 zł

13.07 – 23.07.2015 2 129 zł

23.07 – 03.08.2015 2 199 zł

03.08 – 13.08.2015 2 129 zł

13.08 – 24.08.2015 2 199 zł

Termin Cena
13.07 – 22.07.2015 2 895 zł

28.07 – 06.08.2015 2 895 zł

Termin Wariant Cena
27.06 – 04.07.2015 A 1 990 zł

04.07 – 11.07.2015 A 2 040 zł

11.07 – 18.07.2015 B 2 090 zł

18.07 – 25.07.2015 A 2 040 zł

25.07 – 01.08.2015 B 2 090 zł

01.08 – 08.08.2015 A 2 040 zł

08.08 – 15.08.2015 B 2 090 zł

15.08 – 22.08.2015 A 1 990 zł

22.08 – 29.08.2015 A 1 890 zł

Grecja - Tolo

Bułgaria - Słoneczny Brzeg

Hiszpania - Lloret de Mar

Malta - Swieqi

Albania - Durres

Grecja
Obozy młodzieżowe samolotem
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 9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie KL, NW, 
bagaż, opiekę pedagogiczną, medyczną i 
kierownika-rezydenta, wycieczkę autokaro-
wą do Barcelony i do Tossa de Mar, podatek 
VAT.
Dodatkowo płatne: realizacja progra-
mu – transfery autokarem i wycieczki (65Є 
– płatne obligatoryjnie), bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, napoje do obiado-
kolacji, opłata klimatyczna dla osób powy-
żej 16 roku życia (5 Є/pobyt), ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji +90 zł, ubezpiecze-
nie od chorób przewlekłych +90 zł, gwa-
rancja niezmiennej ceny bez względu na 
koszt paliwa i kurs walut +120 zł, program 
fakultatywny.



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

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 ję-
zykowe podczas zwiedzania DOVER – białe 
wapienne klify, przejazd obok Zamku Do-
ver. LONDYN / GREENWICH. Królewski Park, 
przez który przebiega Południk „0”, widok 
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 Piccadil-
ly, opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób 

Zakwaterowanie
u rodzin

Cena obejmuje: zakwaterowanie: 6 noc-
legów; wyżywienie: 3x dziennie (6 śniadań, 
6 packed lunch, 6 obiadokolacji); ćwiczenia 
i konwersacje w języku angielskim; opie-
ka pilota i wychowawców; ubezpieczenie 
NNW, KL, bagaż; bogaty program zwiedza-
nia; materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń 
w języku angielskim.
Dodatkowo płatne: transport autokarem 
(+ 400 zł); koszt wstępów i realizacji progra-
mu (płatne w Londynie; wiek liczony jest wg 
roczników): 90 GBP - dla osób, które urodziły 
się po roku 1999, 105 GBP - dla osób, które 
urodziły się w roku 1999 i wcześniej; wyjście 
do teatru (dla chętnych) - 25 GBP, ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji.
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; 
Uwagi: należy zabrać ze sobą paszport 
(ważny co najmniej 1 tydzień od daty 
powrotu) lub dowód osobisty, jeden 
bagaż główny i jeden bagaż podręcz-
ny, kieszonkowe (ok. 10 GBP/dzień), za-
pas medykamentów, podręczny plecak, 
wygodne buty, ciepły sweter, kurtkę 
przeciwdeszczową, parasolkę, ręcznik 
i kosmetyki, adaptor do kontaktów, pro-
wiant na drogę (ok. 50 PLN na obiad przed 
granicą polsko – niemiecką oraz śniadanie 
w drodze powrotnej), aparat fotografi czny. 

Anglia - Londyn
obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

niezainteresowanych spektaklem teatral-
nym 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 Teatru 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

Termin Cena 
(bez opłaty za transport)

30.06 – 08.07.2015 1 700 zł

07.07 – 15.07.2015 1 700 zł

14.07 – 22.07.2015 1 700 zł

21.07 – 29.07.2015 1 650 zł

28.07 – 05.08.2015 1 650 zł

04.08 – 12.08.2015 1 650 zł

11.08 – 19.08.2015 1 600 zł

18.08 – 26.08.2015 1 600 zł
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Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, 9 noclegów, wyżywienie: 2 posiłki 
dziennie, opiekę pilota, ratownika, miej-
scową opiekę medyczną, ubezpieczenie KL, 
NNW, bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 
6 EUR/pobyt, wycieczki fakultatywne, ubez-
pieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpie-
czenie od chorób przewlekłych.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, noclegi, wyżywienie 2x dziennie, opie-
ka pilota i rezydenta, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż, 
Dodatkowo płatne: wycieczka do Mira-
bilandi (obligatoryjnie 30 EUR, możliwość 
dokupienia  + 5 EUR), opłata klimatyczna 
(obligatoryjnie 6 EUR/pobyt), wycieczki 
fakultatywne, ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji, ubezpieczenie od chorób prze-
wlekłych.

Termin Cena
01.08 – 11.08.2015 1 799 zł

09.08 – 19.08.2015 1 799 zł

Położenie: w centrum Złotych Piasków, 
ok. 150 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 i 4-os. z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania, 
obiadokolacje)

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 
(150 sklepów).  
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: 2x dziennie (śniadania, obia-
dokolacje).

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 – lub do uzgod-
nienia 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: 2 posiłki dziennie (śniadania 
w obiekcie, obiadokolacje – w restauracji).

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywienie, 
transport autokarem klasy LUX, opiekę pi-
lota, rezydenta, kierownika – ratownika, 
medyczną, ubezpieczenie NNW,  KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 
6 EUR/pobyt, ubezpieczenie od kosztów re-
zygnacji, ubezpieczenie od chorób przewle-
kłych, wycieczki fakultatywne.

Hotel 
TINTIAVA

Hotel COMO 

Apartamenty 
PRIMAFILA          
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Termin Cena
05.08 – 16.08.2015 1 425 zł

14.08 – 25.08.2015 1 425 zł

23.08 – 03.09.2015 1 425 zł

Termin Cena
06.08 – 16.08.2015 1 440 zł

14.08 – 24.08.2015 1 440 zł

22.08 – 01.09.2015 1 440 zł

57Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

Bułgaria - Złote Piaski

Czarnogóra - Ulcinj 

Włochy - Rimini 

Obozy studenckie :)
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BIELSKO – BIAŁA 02:30 09:30 11:00 04:30 08:00 08:00 20:30 14:45
Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 100 zł 80 zł 80 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł -

BYDGOSZCZ 14:00 01:00 08:45 20:15 20:15 20:15 12:00 02:30
Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 60 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł

CZĘSTOCHOWA 04:30 09:30 13:30 04:30 04:30 04:30 20:30 12:00
McDonald's,  Al. Wojska Polskiego 70 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

DĘBICA 02:45 10:15 11:45 05:15 02:45 02:45 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

ELBLĄG 15:30 00:45 08:00 19:00 19:00 19:00 10:45 01:30
Trasa E7, stacja Statoil, zajazd Żuławy 50 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

GDAŃSK 17:00 23:30 06:30 18:00 18:00 18:00 10:00 00:30
Dworzec Główny PKP 40 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

JĘDRZEJÓW 06:30 08:30 15:30 03:30 03:30 03:30 19:30 10:15
Rynek, przystanek autobusowy 20 zł - 20 zł - - - - -

KALISZ 11:45 03:15 11:15 22:30 22:30 22:30 14:30 05:00
Stacja Orlen, ul. Łódzka 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

KATOWICE 04:00 11:00 12:30 06:00 06:30 06:30 22:00 13:30
Al. Górnośląska, McDonalds, stacja BP 60 zł - 60 zł - - - - -

KIELCE 07:00 08:00 16:00 03:00 03:00 03:00 19:00 09:45
ul. Ściegiennego, Stadion Miejski - - - - - - - -

KONIN 12:00 03:15 11:15 22:30 22:30 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

KRAKÓW 05:00 12:30 14:00 07:30 05:00 05:00 23:15 12:00
Hala Wisły, ul. Reymonta 60 zł - 60 zł - - - - -

LEGNICA 09:00 06:45 08:00 01:00 01:00 01:00 17:45 09:00
Stacja Orlen, ul. Jaworzyńska 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

LUBLIN 04:00 05:00 12:45 00:15 00:15 00:15 16:00 06:30
Hala MOSiR, Al. Zygmuntowskie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

ŁÓDŹ 10:15 04:45 12:45 00:15 00:15 00:15 15:45 06:30
Kaliska – parking od Al. Włókniarzy - 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

OLSZTYN 15:00 01:00 08:15 20:30 20:30 20:30 11:15 02:00
ul. Sielska, stacja Shell, vis a vis lotniska 80 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

OPOLE 02:15 09:00 10:30 04:00 04:00 04:00 20:00 11:30
Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 90 zł 60 zł 90 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

OSTROWIEC ŚW. 06:30 06:30 14:30 01:30 01:30 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

PIOTRKÓW TRYB. 09:00 06:00 14:00 01:15 01:15 01:15 17:00 07:45
Stacja Orlen, ul. Sikorskiego - 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

POZNAŃ 13:30 02:00 09:45 21:00 21:00 21:00 12:45 03:30
Dworzec PKS, ul. Towarowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

RADOM 08:30 06:30 14:30 01:45 01:45 01:45 17:30 08:30
McDonald's, stacja Lukoil, trasa E7 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

RZESZÓW 01:45 09:00 10:45 04:15 01:30 01:30 02:30 09:00
Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

SANDOMIERZ 05:00 06:00 14:00 01:00 01:00 01:00 17:00 07:45
Kaufl and, ul. Ożarowska, skrzyż. E77 i 79 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

SIERADZ 10:30 04:30 12:30 23:45 23:45 23:45 15:45 06:15
Dworzec PKP, ul. Kolejowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

SKARŻYSKO KAM. 07:30 07:20 15:30 02:30 02:30 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

STARACHOWICE 07:00 07:00 15:00 02:00 02:00 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

TARNOBRZEG 05:00 06:00 14:00 01:00 01:00 01:00 17:00 07:30
Dworzec PKS, zatoczka cmentarza 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

TARNÓW 03:30 11:00 12:30 06:00 03:30 03:30 00:45 10:45
ul. Błonie, parking REAL k. PSP 80 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł

TORUŃ 13:15 02:00 09:45 21:15 21:15 21:15 13:00 03:30
Dworzec Główny PKP 50 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

WARSZAWA 10:30 05:00 12:45 00:10 00:10 00:10 15:45 06:30
Parking PkiN, ul. Świętokrzyska 60 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

WROCŁAW 10:00 07:45 09:00 02:00 02:00 02:00 18:45 10:00
McDonald's, stacja BP, ul. Karkonoska 110 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

ZAWIERCIE 04:45 09:45 14:15 04:45 04:45 04:45 20:45 11:30
Stacja Bliska, w kierunku Siewierza 60 zł 60 zł 60 zł - - - 50 zł 50 zł

ŻORY 03:00 - 11:30 04:00 07:15 07:15 - 14:30
Parking trasa A1, zjazd na Żory 100 zł - 100 zł 80 zł - - - -

UWAGA! Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem 
o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem 
publicznym pod opieką osoby dorosłej, a także możliwość związanych 
z tym ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość 
odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowo-
ści w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiór-
ka uczestników 15 minut przed godziną odjazdu. Godziny wyjazdu 
mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i powrotów uzależnione są 
od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych. 

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

Rozkłady jazdy na wycieczki, wczasy oraz pozostałe 
kolonie i obozy na stronie internetowej: 
www.primatour.pl

Oznaczenia kolorem czerwonym– wyjazd dzień wcześniej niż w katalogu

Oznaczenia kolorem zielonym – wyjazd dzień później niż w katalogu

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