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Twój zaufany partner 
w organizacji imprez turystycznych 

pielgrzymkiwycieczki zakładowe i grupowe

zimowiska

zielone szkoły

wycieczki szkolne

Góry Świętokrzyskie

Z wielką pasją tworzymy dla Państwa oferty 
z niezapomnianymi wrażeniami, 

bo dla nas liczy się precyzja 
i profesjonalizm



3Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

NIP: 959-17-64-282
REGON: 26135098
Konto bankowe: DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KIELCE 54 1910 1048 2304 9928 0026 0001 
Polisa Gwarancyjna – Signal Iduna nr M205055            
Zezwolenie - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 66/07
Organizator turnusów rehabilitacyjnych
Członek Regionalnej Organizacji Turystycznej

Biuro Podróży PRIMA TOUR s.c.
ul. Staszica 1/205
25-008 Kielce
tel.        + 48 41 343 31 50
tel./fax + 48 41 343 31 51
e-mail: biuro@primatour.pl

Godziny otwarcia biura: 
pn – pt: 09.00 – 17.00
sob: 09.00 – 13.00

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.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo  
dodatkowe zdjęcia, szczegóły dotyczące naszych imprez z Katalogu Lato 2016, jak również  
dodatkowe, nowe oferty, systematycznie wprowadzane na naszą stronę. Polecamy także 
aktualne PROMOCJE i oferty LAST MINUTE.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Położenie: blisko centrum, na ogrodzo-
nym, dobrze zagospodarowanym i zielo-
nym terenie, około 300 m od plaży i 150 m 
od trawiastego boiska do piłki nożnej.
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5 osobowe 
z łazienkami, wyposażone w tapczany jed-
noosobowe (część pokoi z jednym łóżkiem 
piętrowym), szafki, stolik, krzesła.
Do dyspozycji: stołówka, świetlica ze 
sprzętem RTV, sprzętem nagłaśniającym 
do organizacji dyskotek, imprez karaoke 
oraz projekcji filmów, 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 3 posiłki dzien-
nie (śniadania w formie szwedzkiego stołu, 
obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant 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 około godz. 20.00, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 13 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka Bajkową Kolejką do Słowiń-

skiego Parku Narodowego, rejs statkiem 
po Jeziorze Łebsko, wędrówka wydmami, 
zwiedzanie wyrzutni rakiet.

•	 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, piża-
mowe party, 

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, ko-
szykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka 
plażowa, badminton, turniej grup w czte-
roboju kolonijnym,

•	 Olimpiada Kolonijna – ŁEBA 2016,
•	 nauka podstawowych kroków tanecz-

nych,
•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

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

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

•	 nocny bieg na orientację, rajd i spacery,
•	 wręczanie dyplomów i nagród,
•	 wycieczki  fakultatywne (dodatkowo płat-

ne).
14 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
ok. godz. 09.00, pobranie suchego pro-
wiantu i wyjazd w drogę powrotną. Powrót  
w godzinach wieczornych ok. 20.00 – 21.00.
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Cena obejmuje: transport autokarem,  
noclegi w pokojach z łazienkami, wyży-
wienie 3 x dziennie, opiekę doświadczo-
nej kadry pedagogicznej, medycznej oraz 
ratownika na plaży, ubezpieczenie NNW, 
realizację programu wraz z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatyw-
ne do SEA Parku, Dino Parku, seans w kinie 
5D, Labirynt Park Łeba. Dopłata do wyjaz-
dów antenowych – rozkład dostępny na 
www.primatour.pl. Ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji + 50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę, wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy minimum 
10 osobach. Koniecznie zabrać legitymację 
szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik.

i
SPORT

WYPOCZYNEK

Termin Cena

16.07 – 29.07.2016 1 699 zł

21.07 – 03.08.2016 1 699 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

SEA PARK w Sarbsku – 45 zł, 
Seans w Kinie 5D (w miarę dostępności 
wolnych miejsc) – 15 zł, 
DINO PARK w Łebie – 25 zł,
LABIRYNT PARK w Łebie – 20 zł.
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Cena obejmuje: transport autokarem, noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywienie:  
3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry  
pedagogicznej, instruktora fitness, medycznej oraz ratownika na plaży, realizację programu, 
ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne; dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład 
dostępny na www.primatour.pl; ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę. Wycieczki fakultatywne odbywają się przy minimum 10 osobach. 
Koniecznie zabrać legitymację szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik.

Termin Cena

26.06 – 05.07.2016 1 399 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka około godz. 20.00, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
2-9 dzień:  Realizacja programu:
•	 wycieczka autokarowa do Szymbarku. 

Zwiedzanie ośrodka regionalnego z taki-
mi obiektami jak: dom do góry nogami, 
dom Sybiraka, najdłuższa deska na świe-
cie, replika bunkra “Ptasia Wola”, Muzeum 
Tabaki Polskiej. Przejazd do Stryszej Budy 
zwiedzanie Parku Miniatur,

•	 zwiedzanie Alei Gwiazd oraz Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie,

•	 codzienne warsztaty z ZUMBY – profesjo-
nalne zajęcia z Zumba Fitness, przygoto-
wanie finałowej choreografii, 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, konkursy, 

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

kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w czte-
roboju kolonijnym, Olimpiada Kolonijna 
– Jastrzębia Góra 2016,

•	 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,
•	 fakultatywnie: wycieczka do Ocean Parku 

we Władysławowie – spotkanie z natural-
nych rozmiarów stworami i zwierzętami 
morskimi (płatne dodatkowo 30 zł).

10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę powrotną.

Dom Wczasowy VIS
Położenie: około 300 m od morza, w pobli-
żu bezpiecznego 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 łazienkami, wyposażone w łóżka, 
szafy z półkami i wieszakami, szafki i lampki 
nocne, stoliki, krzesła, TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Jastrzębia Góra

ZUMBA
Obóz

kolonia 7– 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                              
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Położenie: na skraju lasu iglastego w odle-
głości 250 m od morza Bałtyckiego, 150 m 
do centrum.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, 
wyposażone w tapczany, stolik, krzesełka, 
szafę i szafki.
Do dyspozycji: duża sala dyskotekowa, bi-
blioteka, bilard, stół do tenisa, jacuzzi, cym-
bergaj, gra piłkarzyki, trampolina, boisko 
do piłki nożnej, boisko do kosza, boisko do 
badmintona, kort tenisowy, rowery, basen 
letni, plac zabaw, miejsce na grilla, siłownia 
zewnętrzna.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad + podwieczorek, kolacja), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.       

Ośrodek 
Wczasowy WRZOS

kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat

Łukęcin

ProgramProgram
1 dzień:  Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 12 dzień:  Realizacja programu:
•	 wycieczka do Wolińskiego Parku Narodo-

wego – zwiedzanie rezerwatu pokazowe-
go żubrów, przejazd do Międzyzdrojów – 
zwiedzanie Alei Gwiazd, Latarni Morskiej, 
Muzeum Figur Woskowych, molo;

•	 1 wejścia do jacuzzi na terenie Ośrodka;
•	 plażowanie, kąpiele pod okiem ratownika;
•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek;
•	 wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, kon-

kursy, zabawy, Bal Przebierańców, piża-
mowe party;

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-
kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup w cztero-
boju kolonijnym;

•	 Olimpiada Kolonijna – Łukęcin 2016;
•	 nauka podstawowych kroków tanecz-

nych;
•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

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

•	 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.

Cena obejmuje: transport autokarem, 
noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywie-
nie 3 posiłki dziennie, opiekę doświadczo-
nej kadry pedagogicznej, medycznej oraz 
ratownika na plaży, ubezpieczenie NNW, 
realizację programu wraz z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: dopłata do wyjazdów 
antenowych – rozkład dostępny na www.
primatour.pl. Ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji + 50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę. Koniecz-
nie zabrać legitymację szkolną, nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik.

i
SPORT

REKREACJA

Termin Cena

26.07 – 07.08.2016 1 520 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +50 zł/os.

K
O

LO
N

IE
 i 

O
B

O
Z

Y
 w

 P
ol

sc
e



7Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

Cena obejmuje: transport autokarem, noc-
legi w pokojach z łazienkami, wyżywienie  
3 posiłki dziennie, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, instruktora fitness-
-sport, medycznej oraz ratownika na plaży, 
ubezpieczenie NNW, realizację programu 
wraz z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatyw-
ne, dopłata do wyjazdów antenowych – roz-
kład dostępny na www.primatour.pl. Ubez-
pieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę, wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy minimum 
10 osobach. Koniecznie zabrać legitymację 
szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV.
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Ośrodek 
Kolonijno-Wczasowy  
NIEZAPOMINAJKA

Położenie:  w cichym i spokojnym miejscu 
około 300 m od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe 
i studia 3+3 z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: czajnik (na holach), TV-
-SAT (na holach), telefon, stołówka, sala 
konferencyjna, boiska, tenis stołowy, bilard, 
kawiarnia, plac zabaw, miejsce na grill-ogni-
sko, parking.
Wyżywienie: 3 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. Przyjazd 
do ośrodka około godz. 20.00, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 12 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka całodniowa do Słowińskiego 

Parku Narodowego i Łeby,
•	 rejs statkiem po morzu,
•	 PROGRAM FITNESS: poranny aerobik, tre-

ningi wzmacniające ciało i kształtujące 
mięśnie, zajęcia sprawnościowe, uczest-
nicy poznają zasady prawidłowego żywie-
nia i komponowania własnej diety, co jest 
bardzo ważną rzeczą dla wszystkich lubią-
cych być fit, żyć zdrowo,

•	 PROGRAM SPORT: turnieje sportowe: 
piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, 
piłka nożna, piłka ręczna, piłka plażowa, 
badminton, turnieje grup w czteroboju 
kolonijnym, nauka zasad zespołowych 
gier sportowych, Olimpiada Kolonijna  
i Międzykolonijna– USTKA 2016,

•	 impreza bursztynowa (poszukiwanie 
bursztynu, tworzenie ozdób z muszli, ko-
rzeni, itp.),

•	 zwiedzanie Ustki (molo, port, promena-
da),

•	 plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika,

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

•	 nauka podstawowych kroków tanecz-
nych,

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

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

•	 nocny bieg na orientację, rajd i spacery,
•	 wręczanie dyplomów i nagród.
•	 fakultatywnie: wyjazd do Parku Wodnego 

w Darłowie – cena ok. 60 zł/os. 
13 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suche-
go prowiantu wyjazd w drogę powrotną.  
Powrót w godzinach wieczornych.

Termin Cena

10.07 – 22.07.2016 1 499 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Park Wodny w Darłowie + 60 zł/os

i
SPORT

FITNESS
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ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2 – 11 dzień: Realizacja programu:
•	 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, rajdy 
i spacery;

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-
kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka pla-
żowa, badminton, turnieje grup, Olimpia-
da Kolonijna – Krynica Morska 2016;

•	 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 kolonijne, konkur-
sy plastyczne i muzyczne, nauka podsta-
wowych kroków tanecznych;

•	 wręczanie dyplomów i nagród;
•	 warsztaty teatralne – 2 godz. dziennie za-

jęć teatralnych w formie zabawy: ćwicze-
nia dykcyjne, emisja głosu, czytanie trud-
nych łamańców językowych, ćwiczenie 
świadomosci ciała, praca nad ruchem sce-
nicznym, zajęcia z interpretacji i recytacji 
tekstów, Performance – pokazy teatralne 
na terenie miasta i plaży, historia i różne 
formy teatralne, podstawy warsztatu te-
atralnego, nagrywanie przedstawienia 
finałowego.

•	 fakultatywnie: wycieczka do Malborka 
– zwiedzanie zamku (dodatkowo płatne 
70 zł).

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

kolonia  7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Cena obejmuje: transport autokarem, noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywienie 3 po-
siłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicz-
nej, medycznej, ratownika, animatorów, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów.
Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne (organizowane przy minimum 20 osobach); 
dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.pl.
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę. Koniecznie zabrać legitymację szkolną, nakrycie głowy, krem  
z filtrem UV, ręcznik. 

Położenie: około 800 m od plaży i 300 m 
od przystani jachtowej nad Zalewem Wiśla-
nym. 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: 3 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady + podwieczorki, kolacje), suchy 
prowiant na całodniowe wycieczki i drogę 
powrotną.

Ośrodek Wczasowo
-Rehabilitacyjny 
POSEJDON

Krynica Morska

Termin Cena

09.07 – 20.07.2016 1 499 zł

20.07 – 31.07.2016 1 499 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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Ośrodek 
Wypoczynkowy
HORYZONT

Położenie:  w cichym i spokojnym miejscu, 
150 m od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: jadalnia, sala dyskoteko-
wa, ping-pong, boisko do koszykówki, sala 
kominkowa, bilard, snooker, grill, 4 baseny 
letnie, plac zabaw dla dzieci, boisko do siat-
kówki, kawiarenka internetowa.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Dąbki
kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat                                                                                                   

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

zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, 
zwiedzanie Darłówka, 

•	 rejs statkiem po morzu,
•	 zajęcia na basenie na terenie ośrodka,
•	 poranny aerobik,
•	 bieg przełajowe, treningi wzmacniające 

ciało i kształtujące mięśnie, zajęcia spraw-
nościowe, 

•	 impreza bursztynowa (poszukiwanie 
bursztynu, tworzenie ozdób z muszli, ko-
rzeni, itp.),

•	 plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika,

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

•	 turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszy-
kówka, ping-pong, piłka nożna, piłka ręcz-
na, piłka plażowa, badminton, turnieje 
grup w czteroboju kolonijnym,

•	 Olimpiada Kolonijna – Dąbki 2016,
•	 nauka podstawowych kroków tanecz-

nych,
•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 

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

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

•	 nocny bieg na orientację, rajd i spacery,
•	 wręczanie dyplomów i nagród.
•	 program fakultatywny (płatny dodatko-

wo).
13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę  powrotną.

Cena obejmuje: transport autokarem, noc-
legi w pokojach z łazienkami, wyżywienie  
3 posiłki dziennie, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, medycznej oraz ra-
townika na plaży, ubezpieczenie NNW, re-
alizację programu wraz z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: zajęcia fakultatywne, 
dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład 
dostępny na www.primatour.pl. Ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji + 50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę, wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy minimum 
10 osobach. Koniecznie zabrać legitymację 
szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik.

Termin Cena

10.07 – 22.07.2016 1 499 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +50 zł/os.

Nauka Windsurfingu 
– pakiet 9 godz./6 zajęć +150 zł/os.

Letnia szkoła języka angielskiego +150 zł/os.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Windsurfing – szkolenie 9 godzinne/6 zajęć pod okiem instruktora na Jeziorze Bukowo 
– dla chętnych płatne dodatkowo 150 zł/os.
15 godzin lekcyjnych nauki języka angielskiego prowadzonej przez lektora w formie 
zajęć w salach, zabawy, zajęć w terenie – konwersacja, doskonalenie gramatyki, słownic-
twa i pisowni – dla chętnych płatne dodatkowo 150 zł/os.
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ProgramProgram

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wy-
żywienie (3 posiłki dziennie + deser)  
+ suchy prowiant, program rekreacyjno-
-zabawowy, opiekę wychowawców, ra-
townika i medyczną, ubezpieczenie NNW 
(do 5000 zł). 
Dodatkowo płatne: ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji z imprezy (dobro-
wolne, zalecamy wykupienie) + 52 zł, 
dojazd własny na miejsce lub autoka-
rem (płatny dodatkowo): Gdańsk, Toruń  
+ 120 zł; Łódź, Poznań, Warszawa + 150 zł; 
Katowice, Kielce, Opole, Radom, Wrocław 
+170 zł; Lublin +180 zł; Kraków +220 zł, 
wycieczki i atrakcje fakultatywne.
Uwagi: Uczestnicy wycieczek do Nie-
miec winni posiadać paszport lub do-
wód osobisty oraz pieniądze na wstęp. 
Polecamy zabranie na obóz stroju wybra-
nej przez siebie postaci, własnych figurek 
oraz mieczy świetlnych.

Dom Wypoczynkowy 
STILO

Termin Cena

27.06 – 08.07.2016 1 539 zł

09.07 – 20.07.2016 1 539 zł

21.07 – 01.08.2016 1 539 zł

02.08 – 13.08.2016 1 539 zł
Położenie: w zachodniej części Mię-
dzyzdrojów, nad samym morzem, przy 
wejściu na plażę. Na ponad dwuhekta-
rowym terenie powstał kompleks no-
woczesnych budynków w stylu skandy-
nawskim, przepięknie wkomponowany 
w leśną okolicę. 
Do dyspozycji: stołówka, pizzeria, sklep 
spożywczy, boisko do siatkówki, stół do 
ping-ponga, miejsce na ognisko i do gril-
lowania, świetlice oraz sala dyskotekowa 
wyposażona w profesjonalny sprzęt mu-
zyczny oraz oświetlenie. Cały ośrodek 
jest monitorowany i ogrodzony. Na tere-
nie ośrodka planuje się uruchomić przed 
wakacjami basen letni. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobo-
we z pełnym węzłem sanitarnym i TV. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser 
(śniadania w formie bufetu). Pierwszy 
posiłek – ciepła kolacja (w wypadku przy-
jazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu 
fast-food), ostatni – śniadanie + suchy 
prowiant. 

•	 Pasowanie na Młodych Padawanów 
– gry, zabawy integracyjne.

•	 Galaktyczny Pościg – wyślemy  
w przestworza rakietę i zobaczymy, 
kiedy wróci..

•	 Projektowanie własnej galaktyki, 
tworzenie masek albo figurek ulubio-
nych bohaterów Gwiezdnych Wojen.

•	 Czy masz zwinność Luke`a Skywal-
kera? – w parku linowym przejdziesz 
trasą z różnymi przeszkodami.

•	 Szkolenie z technik samoobrony pod 
okiem samego Mistrza Obi-Wana!

•	 Survival z Chewbaccą – budowa sza-
łasów w lesie, rozpalanie ogniska, tro-
pienie śladów.

•	 Bitwa na Endorze – misja na leśnej pla-
necie Ewoków z wykorzystaniem mapy  
i kompasów.

•	 Szturmowcy Nadchodzą! – gra tere-
nowa z zadaniami.

•	 Gdzie Jest Gwiazda Śmierci? – na 
dachu jednego z miejscowych budyn-
ków znajduje się planetarium, jedno  
z najnowocześniejszych w Polsce – każ-
dy seans jest podróżą zapierającą dech  
w piersiach!

•	 Rozgrywki Galaktyczne na konsoli 
XBOX

•	 Z wizytą u Skywalkerów – pobyt na 
piaskowej planecie Tatooine.

•	 Spotkanie z Yodą – sztuka lewitacji  
i akrobatyki w wodzie i na lądzie.

•	 Zabawa w kosmicznej kantynie.

•	 Wielka feta na Naboo – zakończenie 
szkolenia Jedi z pamiątkami.

•	 Projekcje filmów, konkurs na najlepsze 
przebranie, kąpiele w morzu i plażo-
wanie, ognisko z pieczeniem kiełbasek  
i wiele innych atrakcji! 

•	 Na koniec kolonii przyznamy spraw-
ności Pogromcy Szturmowców 2016.

•	 wycieczka do Świnoujścia i Ahlbeck 
(Niemcy): Poczuj się jak pruski rekrut! 
W Forcie Gerharda w Świnoujściu, nad-
morskiej twierdzy na wyspie Wolin, do 
dziś urzęduje pruski Generał, a musztry 
ćwiczą pruscy żołdacy! Zwiedzisz for-
tecę pod opieką „podłego” pruskiego 
żołnierza, odbędziesz przyspieszone 
szkolenie wojskowe podczas marszu 
po terenie i wnętrzach Fortu, jedno-
cześnie poznając jego historię. Zoba-
czysz także Stawę Młyny – najbardziej 
znany symbol Świnoujścia, stanowiący 
część oficjalnego logo miasta. Odwie-
dzisz również Ahlbeck – eksluzyw-
ny kurort po drugiej stronie granicy  
z piekną nadmorską promenadą oraz 
molo. Jeśli starczy czasu chętni skorzy-
stają też z kąpieli w słynnych Termach 
Bałtyckich (10 EUR za wstęp). Uwaga: 
dzieci nie posiadające odpowiednich 
dokumentów spędzą popołudnie  
w Świnoujściu.

•	 wycieczki fakultatywne (dla chętnych, 
ze względów czasowych wycieczek nie 
można łączyć).

PARK ROZRYWKI HEIDE PARK – 200 zł + 25 € na wstęp. 
PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU TROPICAL ISLANDS – 180 zł + 25 € na wstęp. 
CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW JOMSBORG-VINETA – 40 zł. 
REJS STATKIEM WYCIECZKOWYM – 20 zł.
SEANS W KINIE 7D – 15 zł.
Szczegółowy opis wycieczek na stronie: www.primatour.pl

MOC JEDI

kolonia 8 – 10 lat
obóz młodzieżowy 11 – 13 lat                                                                                                   

Międzyzdroje
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ProgramProgram ProgramProgram

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

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA 2

Położenie:  we wschodniej części Darłówka, nad samym 
morzem, przy wejściu na plażę, w pobliżu Aquaparku i cen-
trum miejscowości przy kanale portowym, ze słynnym roz-
suwanym mostem. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-os. z łazienkami i TV. 
Do dyspozycji: boiska do piłki nożnej i plażowej siatkowej, 
liczne świetlice i sale ze sprzętem audiowizualnym, plac za-
baw, kawiarenka i nowoczesna stołówka, stół ping-pongo-
wy, miejsce na ognisko i do grillowania. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser (śniadania w formie 
bufetu). Pierwszy posiłek – ciepła kolacja (w wypadku przy-
jazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni 
– śniadanie + suchy prowiant.

Darłówko
kolonia 6 – 9 lat
obóz młodzieżowy 10 – 12 lat                                                                                                   

Kolonia piłkarsko-rekreacyjna to wakacyjna przygoda  
z piłką nożną, wyjątkowy program treningowy z mnóstwem 
dodatkowych atrakcji. Każdego dnia przeprowadzamy 
profesjonalne treningi, o długości min. 1,5 godz. Wszystkie 
zajęcia uwzględniają wiek uczestników, ich kondycję oraz 
poziom zaangażowania w danym dniu. Podstawowym za-
daniem treningowym kolonii jest rozwój umiejętności każ-
dego dziecka i zbudowanie zgranej drużyny.
•	 DRUŻYNOWA GIMNASTYKA PIŁKARSKA – tak rozpoczyna-

my każdy dzień.
•	 TRENINGI TECHNICZNE I TAKTYCZNE – zagrywki, zwody, 

tricki.
•	 WARSZTATY Z VADEMECUM MŁODEGO PIŁKARZA – dieta, 

higiena, zasady Fair Play.
•	 WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PIŁKARZY – pod-

stawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
•	 DRUŻYNOWE PRZEJŚCIE PIŁKARSKIEGO TORU PRZE-

SZKÓD – sportowa rywalizacja.
•	 PRACA NAD ORYGINALNYM TAŃCEM ZWYCIĘZCÓW.
•	 KONKURS WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ POLSKIEJ I ŚWIATO-

WEJ.
•	 GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE DRUŻYNĘ.
•	 PARK WODNY „JAN”– regeneracja sił i szaleństwo wodne 

w basenach wypełnionych wodą morską, korzystanie  
z atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi.

•	 PLAŻA SŁOŃCE i KĄPIELE – odpoczynek na plaży, kąpiele 
wodne pod opieką ratownika. Ogniska, dyskoteki.

•	 WYCIECZKA DO ELEKTROWNI WIATROWEJ – przyjrzymy 
się z bliska najwyższym w tej części Europy wiatrakom  
i dowiemy się, jak funkcjonują generatory prądu i farma 
wiatrowa. 

•	 WYCIECZKA DO DARŁOWA – rejs tramwajem wodnym 
„Księżna Zofia”, podczas którego zobaczymy 5-ciokilo-
metrowe nadbrzeża kanału i portu morskiego i słynny, 
rozsuwany most, odwiedzimy piękną Starówkę, a także 
zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich.

•	 UCZESTNICTWO W OTWARTYCH IMPREZACH – na terenie 
Darłówka i Darłowa.

Na koniec kolonii przyznamy sprawności PIŁKARZA 2016.

To unikatowa kolonia stworzona specjalnie dla wyjątko-
wych dziewczyn. Chcemy, aby każda z Was poczuła się, jak 
prawdziwa, wytworna dama. Ta niepowtarzalna okazja na 
zdobycie i odkrycie sekretów gracji, prezencji, urody. Będzie 
zdrowy tryb życia, projektowanie mody, taniec i eleganckie 
przyjęcia.
•	 DOSKONAŁA FORMA – fitness, stretching, nordic walking.
•	 SEKRETY URODY – dowiecie się jak zadbać o cerę oraz zro-

bić owocowe maseczki.
•	 PROJEKTANTKA MODY – przygotowanie wymarzonego 

stroju na pokaz mody.
•	 ZABAWY Z MAKIJAŻEM – będziecie eksperymentować ko-

lorowymi kredkami lub farbkami do ciała.
•	 FRYZJERSKIE SZALEŃSTWO BEZ CIĘĆ – zajęcia, podczas 

których poeksperymentujecie z fryzurami, będą kolorowe 
pasemka, warkoczyki, ozdoby i inne cuda.

•	 MORSKIE INSPIRACJE – własnoręcznie wykonana pamiąt-
kę z wakacji, z nietypowych materiałów które można zna-
leźć pod ręką (piasek, muszelki, bursztyn, kamyki).

•	 WARSZTATY MAŁEJ TWÓRCZOŚCI – malowanie na szkle.
•	 PARK WODNY „JAN”– regeneracja sił i szaleństwo wodne 

w basenach wypełnionych wodą morską, korzystanie  
z atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi.

•	 PLAŻA SŁOŃCE i KĄPIELE – odpoczynek na plaży, kąpiele 
wodne pod opieką ratownika. Ogniska, dyskoteki.

•	 WYCIECZKA DO ELEKTROWNI WIATROWEJ – przyjrzymy 
się z bliska najwyższym w tej części Europy wiatrakom  
i dowiemy się, jak funkcjonuje elektrownia wiatrowa.

•	 SZKOŁA DOBRYCH MANIER – czyli jak należy się zachować 
w różnych sytuacjach. Dowiecie się także, co to jest mowa 
ciała i jak ją odczytywać.

•	 PIĘKNIE WYGLĄDAMY I CZUJEMY SIĘ ŚWIETNIE – jemy 
zdrowo, kolorowo. Zasady mądrego odżywiania oraz taj-
niki zdrowej diety.

•	 WYCIECZKA DO DARŁOWA – rejs tramwajem wodnym 
„Księżna Zofia”, podczas którego zobaczymy 5-ciokilo-
metrowe nadbrzeża kanału i portu morskiego i słynny, 
rozsuwany most, odwiedzimy piękną Starówkę, a także 
zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich.

•	 UCZESTNICTWO W OTWARTYCH IMPREZACH – na terenie 
Darłówka i Darłowa.

Na koniec kolonii przyznamy sprawności GRACJI 2016.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki 
dziennie + deser), program rekreacyjno-zabawowy wg opi-
su, opiekę wychowawczą, ratowniczą i medyczną, ubezpie-
czenie NNW. 
Dodatkowo płatne: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy TUiR AXA (dobrowolne, zalecamy wykupienie) – 
52 zł; dojazdu na miejsce autokarem – patrz rozkład jazdy 
na www.primatour.pl; rejsu statkiem – 20 zł; Pakietu Atrakcji 
1 – 270 zł. Cena zawiera koszt dodatkowego ubezpieczenia 
od uprawiania sportów wodnych; Pakietu Atrakcji 2 – 110 zł; 
Pakietu Atrakcji 3 – 75 zł.

PAKIETY TEMATYCZNE

PAKIET ATRAKCJI 1
Windsurfing – szkolenie podstawowe 6 x 1,5 godz. Nauka 
i doskonalenie pływania na desce z żaglem.  W programie: 
budowa sprzętu windsurfingowego (deska, żagiel), zasady 
bezpieczeństwa na wodzie, teoria żeglowania, nauka pły-
wania na wiatr, pływania z wiatrem, pływania w półwie-
trze, zwroty na wiatr (sztag), zwroty z wiatrem (rufa). 
Skimbord – ślizganie się na desce 1 x 1,5 godz.
Mini Kite – nauka sterowania latawcem 2 linkowym (pod-
stawy kitesurfingu) – 1 x 1,5 godz. Wszystkie zajęcia pro-
wadzone są przez instruktorów szkoły sportów wodnych 
JOT-2 należącej do międzynarodowego zrzeszenia szkół 
windsurfingowych VDWS. Zajęcia są prowadzone na bez-
piecznym płytkim jeziorze Bukowo. Zapewniamy wykwa-

K
O

LO
N

IE
 i 

O
B

O
Z

Y
 w

 P
ol

sc
e

Termin Mistrzowie 
Futbolu

Akademia 
Młodej Damy

27.06 – 08.07.2016 1 499 zł 1 499 zł

09.07 – 20.07.2016 1 499 zł 1 499 zł

21.07 – 01.08.2016 1 499 zł 1 499 zł

02.08 – 13.08.2016 1 499 zł 1 499 zł

 - Mistrzowie Futbolu  - Akademia Młodej Damy

AKADEMIA

DAMY
MŁODEJ

lifikowaną kadrę instruktorską (1 instruktor na 6-10 osób), 
komplet windsurfingowy dla każdej osoby, piankę, kapok, 
asekurację. Obowiązkowo należy zabrać buty do wind-
surfingu (ze względów higienicznych obozowicze muszą 
posiadać swoje obuwie). Mogą to być buty specjalistyczne 
lub inne, które mogą mieć kontakt z wodą (np. piankowe, 
dobrze trzymające się stopy). Klapki wykluczone!

PAKIET ATRAKCJI 2
Gokarty – pojazdy napędzane siłą mięśni chociaż energii 
zużywa się mniej niż na jazdę rowerem. Wycieczka cztero-
kołowcami bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi.
Wodne Szaleństwo – zabawa w walcu zorbing i na tram-
polinie wodnej.

Park Linowy „Nad Bałtykiem” – zabawy na wysokości, 
oswoisz strach i pokażesz na co Cię stać, a wspinaczka do-
starczy frajdy i zabawy każdemu!
Strzelectwo – strzelanie z łuku sportowego i bloczkowe-
go, dmuchawki sportowej, procy i wiatrówki z lunetą.
Kajaki – nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz.

PAKIET ATRAKCJI 3 (realizacja przy min 10 osobach)
Paintball Splat Master – specjalnie dostosowane do naj-
młodszej grupy wiekowej markery sprężynowe, mniejsze i 
lżejsze kulki, niewielka siła trafienia. 3 rozgrywki z różnym 
scenariuszem (3 godz. zabawa, do wykorzystania po 200 
kulek/osobę).

MISTRZOWIE

FUTBOLU
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ProgramProgram

ProgramProgram

PROFILE FAKULTATYWNECena obejmuje: transport autokarem; 12 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę kadry pedagogicznej i ratownika 
wodnego, ubezpieczenie NNW, realizację programu. 
Dodatkowo płatne (dla chętnych): profile, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, połącze-
nia z różnych miast – szczegóły i rozkład jazdy na: www.primatour.pl;
Uwagi: Proponujemy zabrać ze sobą około 100 zł kieszonkowego na własne potrzeby (pie-
niądze można zdeponować u wychowawców). Prosimy o zabranie: karty kolonijno-obozo-
wej z numerem PESEL i legitymacji szkolnej, odpowiedniej odzieży i obuwia, kostiumu ką-
pielowego, klapek, nakrycia głowy, kremu z filtrem do opalania i przyborów higienicznych. 
Bagaż prosimy zapakować do miękkich toreb (wykluczone twarde walizki). Ilość bagażu 
ograniczona! (bagaż podręczny i jedna torba, które dziecko będzie w stanie same przenieść).

Cena obejmuje: transport PKP (przedziały rezerwowane, miejsca siedzące), zakwaterowa-
nie, wyżywienie 3 x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, realizację programu, opie-
kę kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne: połączenia antenowe - szczegóły i rozkład jazdy na: www.primatour.pl;
Uwagi: Ze względu na nocne przejazdy pociągów data wyjazdu z niektórych miast Polski 
będzie miała miejsce w nocy z 1 na 2 dzień imprezy. Proponujemy zabrać z sobą ok. 100 zł 
kieszonkowego na własne potrzeby - pieniądze można zdeponować u wychowawców. Pro-
simy o zabranie karty kolonijno-obozowej z nr PESEL, legitymacji szkolnej.

Władysławowo

Władysławowo

kolonia 9 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                                   

kolonia 9 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                                   

Położenie: dwa pensjonaty w willo-
wej dzielnicy miasta, około 600 m od 
plaży, około 150 m od dużego terenu 
rekreacyjnego: plac zabaw, boisko 
do piłki nożnej, piłki koszykowej, pił-
ki siatkowej, 300 m od boisk Orlika, 
około 800 m od pływalni AQUARIUS 

ze zjeżdżalniami i jacuzzi oraz LEMON PARK 
– kompleks odkrytych basenów ze zjeżdżal-
niami. Teren wokół obiektu zagospodaro-
wany i ogrodzony. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienką i TV, wyposażone w tapczany, 
część pokoi z łóżkami piętrowymi, szafę, 
stolik, krzesła. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica ze 
sprzętem dyskotekowym i audio-video, stół 
do tenisa, boisko rekreacyjne, miejsce do 
grillowania. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje) + podwieczorek.

Położenie: w dzielnicy willowej, na bez-
piecznym, ogrodzonym i oświetlonym te-
renie, w odległości około 600 m od plaży. 
Składa się z dwóch budynków, w jednym  
z nich znajduje się stołówka.
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5-osobowe  
z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: jadalnia, miejsce do relaksu 
– stoły i ławy ogrodowe, grill oraz teren do 
gry w siatkówkę i mini kosza. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Pensjonaty
FREGATA i JOANNA

Pensjonat JUNIOR

1 dzień: Wyjazd autokarem wg rozkładu 
jazdy. Przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek 
– kolacja, nocleg. 
2 – 12 dzień: Program pobytu dostosowa-
ny do wieku uczestników, nastawiony na 
aktywny wypoczynek:
•	 wycieczka do Gdańska – Stare Miasto, PGE 

Arena i Gdyni – Skwer Kościuszki,
•	 wycieczka na Półwysep Helski (Jurata – 

molo, Hel – Fortyfikacje Flotylli Obronnej),
•	 wycieczka do Cetniewa – zwiedzanie 

Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich polskich sportow-
ców, pobyt na basenie, lub wycieczka do 
Ocean Parku – niezapomniana wyprawa  
w nieznany wodny świat największych ryb 
i ssaków. 

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

•	 wycieczka na Rozewie – wybrzeże klifo-
we, wycieczka do Doliny Chłapowskiej  

1 dzień: Zbiórka na dworcu PKP w godz. 
wieczornych. Nocny przejazd pociągiem.
2 dzień: Przyjazd do Władysławowa, trans-
fer z dworca PKP do ośrodka, zakwaterowa-
nie. Pierwsze świadczenie – obiad. 
3 – 13 dzień: Pobyt wypoczynkowy we 
Władysławowie. Program dostosowany do 
wieku uczestników, nastawiony na aktywny 
i ciekawy wypoczynek: 
•	 wycieczka autokarowa do Trójmiasta: 

Gdynia – Molo Południowe, gdzie zacu-
mowany jest Dar Pomorza i ORP Błyska-
wica; Sopot – wejście na Molo, Aleja Bo-
haterów Monte Cassino, Katedra Oliwska 
– udział w Koncercie Organowym (około 
20 min.); Gdańsk – przejazd koło Energa 
Areny, zwiedzanie miasta: Długie Pobrze-
że, Żuraw, Traktat Królewski, Ratusz, Dwór 
Artusa, Bazylika Mariacka i Kaplica Kró-
lewska (z zewnątrz); Westerplatte.

•	 wycieczka na Hel ( wstęp do Fokarium),
•	 rejs kutrem po morzu,  

i pracowni bursztyniarskiej, pokaz obróbki 
jantaru.

•	 wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpie-
le w morzu pod okiem ratownika, 

•	 rozgrywki i zajęcia na Orliku i boiskach 
sportowych (koszykówka, siatkówka, pił-
ka nożna, zbijany), podchody i gry tereno-
we, turnieje tenisa stołowego,

•	 zabawy integracyjne, konkursy, Neptuna-
lia, bal przebierańców, dyskoteki, udział 
w licznych koncertach i imprezach sezo-
nowych m.in.: Happy Events, Rybka we 
Władku.

•	 fakultatywnie (dla chętnych): PROFIL 
FITNESS I ZDROWIE + ZUMBA WORLD, 
PROFIL MULTISPORT.

13 dzień: Ostatni posiłek – śniadanie, po-
branie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd 
z ośrodka około godz. 6.00. Powrót do po-
szczególnych miast wg rozkładu jazdy.

•	 Władysławowo - port rybacki,
•	 Cetniewo – Aleja Gwiazd Sportu, Ośrodek 

Przygotowań Olimpijskich, 
•	 spotkanie z iluzją „Magiczny Zawrót Gło-

wy" – interaktywne eksponaty,
•	 wędrówki nadmorskie, plażowanie, 
•	 kąpiele w morzu pod okiem ratownika, 
•	 rozgrywki sportowe (koszykówka, siat-

kówka, piłka nożna), podchody i gry tere-
nowe, turnieje tenisa stołowego, kometki, 
zabawy integracyjne, 

•	 Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, 
•	 biesiada przy grillu, 
•	 udział w imprezach sezonowych organi-

zowanych przez miasto (koncerty, festyny, 
turnieje, itp.); Happy Events, Rybka we 
Władku, Kaszubskie Łodzie pod Żaglami.

14 dzień: Wykwaterowanie z ośrodka, 
ostatnie świadczenie kolacja + pobranie 
suchego prowiant na drogę, nocny przejazd 
pociągiem.
15 dzień: Przyjazd w godzinach rannych. 
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Termin Cena

27.06 – 09.07.2016 1299 zł

10.07 – 22.07.2016 1399 zł

23.07 – 04.08.2016 1399 zł

05.08 – 17.08.2016 1319 zł

18.08 – 30.08.2016 1249 zł

Termin Cena

27.06 – 11.07.2016 1325 zł

10.07 – 24.07.2016 1325 zł

23.07 – 06.08.2016 1325 zł

05.08 – 19.08.2016 1325 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +50 zł/os.

Profil Fitness i zdrowie + Zumba World +45 zł/os.

Profil Multisport +45 zł/os.

PROFIL FITNESS I ZDROWIE + ZUMBA WORLD – podstawy fitnessu, stretching –  
zajęcia rozciągające, zumbowe ABC, podstawowe kroki i układy do ulubionych piosenek, 
tworzenie własnych układów, freestylowe pojedynki taneczne, Zumba maraton – popro-
wadź część treningu, finałowy występ na zakończenie obozu (płatny +45 zł/os.)

PROFIL MULTISPORT – sport i zabawa w jednym – ABC sportowca, treningi ogólnoro-
zwojowe, jogging na plaży, zajęcia na bieżni, turnieje sportowe: tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, beach soccer. Gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Na każdego 
czeka medal (profil płatny +45 zł/os.)
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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, po-
mnik zaślubin z morzem, 

•	 Piracka Przygoda – program integracyjny dla dzieci i mło-
dzieży, 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, ślu-

by kolonijne, zajęcia plastyczne, dyskoteki, karaoke, 
•	 wycieczki piesze po okolicy, udział w lokalnych imprezach 

kulturalnych i sportowych,
•	 ogniska. 
13 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu. Wy-
jazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

kolonia 8 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                                                   

Cena obejmuje: transport autokarowy, zakwaterowanie, 
wyżywienie (3x dziennie + podwieczorek, suchy prowiant), 
realizację programu, opiekę wychowawców i kierownika 
kolonii, opiekę medyczną, ratownika podczas kąpieli, ubez-
pieczenie NNW. 

Łazy

Położenie:  jednopiętrowe, murowane budynki na rozle-
głym, ogrodzonym terenie (2,5 ha) z dużą przestrzenią na 
rekreację i zabawy dla dzieci.  Obiekt położony około 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, miej-
sce na grilla i ognisko. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami i bal-
konami. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady + pod-
wieczorki i kolacje), suchy prowiant podczas wycieczek  
i drogi powrotnej. 

Ośrodek Rekreacyjno
-Wypoczynkowy POSEJDON
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Termin Cena

21.07 – 02.08.2016 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Cena obejmuje: 10 noclegów w O.W. Rozewie, 2 noclegi  
na promie Stena Line (kabiny 4 osobowe wewnętrzne); wyży-
wienie wg opisu; transport pociągiem           wraz z biletami, trans-
fer autokarowy do ośrodka oraz promem Stena Line; kadrę – 
wykwalifikowani i doświadczeni wychowawcy oraz ratownik  
na plaży; opiekę medyczną, pielęgniarka w ośrodku, lekarz 
na telefon; ubezpieczenie NNW, KL w Szwecji; realizację pro-
gramu. 
Uwagi: Obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty. 
Uczestnicy obozu winni posiadać bagaż podręczny na prom 
oraz bagaż zasadniczy na czas trwania obozu.

Rozewie + Szwecja

Położenie: na ogrodzonym i monitorowanym terenie  
w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
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,  
basen ogrodowy, kawiarenka internetowa, plac zabaw. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie plus podwieczorek w cza-
sie pobytu w Rozewiu. Śniadania i obiadokolacje w Szwe-
cji. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacja na promie  
w pierwszym dniu pobytu, a kończą kolacją w O.W. Rozewie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

Ośrodek Wypoczynkowy ROZEWIE

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                                                   

ProgramProgram
1 dzień: Zbiórka i wyjazd pociągiem wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd do Gdyni, transfer do portu, odprawa pasażer-
ska, 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 Roze-
wia – O.W. Rozewie, śniadanie, złożenie bagaży, zakwatero-
wanie od godz. 15.00, obiad. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na terenie ośrodka, kolacja, nocleg.
4 – 12 dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele morskie  
i 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, Cetniewa. Pobyt w największym 
w Polsce Ocean Parku we Władysławowie.
13 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, złożenie ba-
gaży, zajęcia w terenie i na basenach, obiad. Po kolacji wy-
jazd pociągiem w drogę powrotną.
14 dzień: Przyjazd w godzinach porannych.

Termin Cena

07.07 – 20.07.2016 1 685 zł

17.07 – 30.07.2016 1 685 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 rekreacyjny z altankami i po-
destem tanecznym. Boisko wielofunkcyjne: 
kort tenisowy, boiska do piłki nożnej, siat-
kówki, piłki ręcznej i koszykówki.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe  
z łazienkami i balkonami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
WIERNA

Cena obejmuje: transport autokarem, noc-
legi w pokojach z łazienkami, wyżywienie:  
3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę 
powrotną, opiekę doświadczonej kadry pe-
dagogicznej, medycznej, realizację progra-
mu, ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne: program ekstremal-
no–przygodowy +200 zł/os., dopłata do 
wyjazdów antenowych – rozkład dostępny 
na www.primatour.pl. Ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji + 50 zł. 
Uwagi: Pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz suchy prowiant na drogę, zajęcia 
fakultatywne odbywają się przy minimum 
10 osobach. Koniecznie zabrać legitymację 
szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik.

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat                                                                                                   

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

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

krzyskie (Święty Krzyż, gołoborze), 
•	 wycieczka autokarowa do Kielc (zwiedza-

nie miasta: wzgórze zamkowe, rezerwat 
Kadzielnia, Park Edukacyjny Geopark),

•	 zajęcia na basenie pod opieką ratownika,
•	 wybory czarownicy i zbója wakacji,
•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek;
•	 wieczór integracyjny, dyskoteki, konkursy, 

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

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

•	 programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, 
Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i maki-
jażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, 
konkurs Rzeźby w Piasku, chrzest kolonij-
ny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne  
i muzyczne,

•	 wieczorny bieg na orientację, rajd, spa-
cery,

•	 wręczanie dyplomów i nagród,
•	 fakultatywnie program ekstremalno-przy-

godowy (płatny dodatkowo).
12 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego 
prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.

Bocheniec

EKSTREMALNO
PRZYGODOWY

Program
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Termin Cena

28.06 – 09.07.2016 1 297 zł

09.07 – 20.07.2016 1 297 zł

20.07 – 31.07.2016 1 297 zł

31.07 – 11.08.2016 1 297 zł

11.08 – 22.08.2016 1 297 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

program ekstremalno-przygodowy + 200 zł/os.

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16lat                                                                                                   

i
SPORT

REKREACJA

PROGRAM EKSTRMALNO-PRZYGODOWY

Survival – uczestnicy będą musieli odczytywać 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 – Paint-
ball. Do pokonania będzie również tor sprawnościowy, czy pajęczyny z lin oraz na-
uka udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy również będą mieli okazję skorzystać  
z specjalnie przygotowanej strzelnicy – repliki broni ASG).
Poszukiwacze skarbów – mali Piraci (po przygotowaniu pirackich strojów uczestnicy 
będą  mogli wciągnąć flagę na maszt i wyruszyć na spotkanie przygodzie. Poprowadzi 
ich tajemnicza mapa, która „powie gdzie ukryty jest skarb”. Buszując pomiędzy trudno 
dostępnymi szlakami wyspy, sprawdzą swoje umiejętności nawigacyjne. Zapuszczając 
się w dziką dżunglę w poszukiwaniu znaków, być może odnajdą złoto i kosztowności. 
Ciekawe co też kryje się w jednej ze skrzyń ukrytej głęboko na dzikiej wyspie. 
Małpi Gaj – zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance o wysokości 6,5 m pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów, zabawa w Parku Linowym. 
Olimpiada Sportowa na wesoło - m.in. Unihoc, odwrotny rower, Trikke, mega siatków-
ka, Mega Kręgle, narty 5-osobowe, wyścigi piramid, nocna zabawa „Sabat Czarownic”  
z nauką lotów na miotle.
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Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Tropical Island + 185 zł/os.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Położenie: ok. 150 m od centrum Karpacza. 
W odległości 200m 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: w pokojach 3 i 4-osobo-
wych z łazienkami. 
Wyżywienie: Karpacz: 3 posiłki dziennie  
+ deser, suchy prowiant. Praga: 2 posiłki 
dziennie, obiad w drodze powrotnej.

Położenie: malowniczo położony w Karpa-
czu, gdzie panuje specyficzny mikroklimat, 
a przepiękne szklaki pozwalają na aktywny 
wypoczynek przez cały rok.
Do dyspozycji: restauracja, mini plac za-
baw, miejsce na grilla i ognisko, stół do 
ping-ponga, bilard, kręgielnia. WiFi na tere-
nie obiektu bezpłatnie.
Zakwaterowanie: w pokojach 3-osobo-
wych i studiach 2+2 z pełnym węzłem sani-
tarnym i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser, 
suchy prowiant.

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

Cena obejmuje: transport autokarem,  
10 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dzien-
nie, ubezpieczenie NNW, opiekę kierowni-
ka, wychowawców oraz miejscową opiekę 
medyczną, program imprezy z biletami 
wstępu.
Dodatkowo płatne: dopłata do wyjazdów 
antenowych – rozkład jazdy dostępny na 
stronie: www.primatour.pl. 
Uwagi: wskazane jest zabranie kremów  
z filtrami UV, nakryć głowy, okularów 
przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 
słoneczne, obuwia sportowego, klapek, 
nieprzemakalnej i ciepłej odzieży, ręcznika, 
dresu, plecaka na wycieczki, stroju i czep-
ka kąpielowego, legitymacji szkolnej wraz  
z numerem PESEL. 

Pensjonat DĄBRÓWKA

Hotel KAROLINKA

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

ProgramProgram

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
•	 Karpacz – Świątynia Wang, Krucze Ska-

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

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

wanie na Ducha Gór, ogniska, dyskoteki, 
talent show,

•	 park wodny, 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do Karpacza w godzinach popołudniowych. 
Zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, 
kolacja, nocleg.
2 – 10 dzień: Realizacja programu:
•	 spacer po Karpaczu: zobaczymy m.in. 

Świątynię Wang, przejażdżka na rynnie 
saneczkowej i alpine coaster (1 zjazd), wi-
zyta w Western City;

•	 wycieczka autokarowa po Kotlinie Je-
leniogórskiej: piesze wejście na Zamek 
Chojnik, spacer do Wodospadu Kamień-
czyka, dużo dobrej zabawy w Parku Lino-
wym Trolandia (jedna trasa);

•	 wizyta w Parku Wodnym Tropicana – 
zespół basenowy z biczami wodnymi, 
sztuczną falą i 2 zjeżdżalnie (1 wejście – 90 
minut).

•	 piesza wycieczka z przewodnikiem na 
Śnieżkę;

•	 zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków Dol-
nego Śląska w Kowarach;

•	 płonąca watra – ognisko z pieczeniem 
kiełbaski,

•	 fakultatywnie: wycieczka do Tropi-
cal Island k. Berlina (płatne dodat-
kowo).

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 Or-
loy, Nowe Miasto, Plac Wacława. Obiadoko-
lacja, nocleg.
11/12 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Ad-
rspaskiego Skalnego Miasta – groty, wo-
dospady, formy skalne. Przejazd do Kudowy 
Zdroju, obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach nocnych.

•	 konkurs plastyczny, wieczór filmowy, kon-
kurs przebierańców, dyskotekowy zawrót 
głowy, wieczór z karaoke, turniej kręglo-
wy, bilard, ping-pong. 

11 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu i wyjazd w drogę 
powrotną.

Termin Cena

19.07 – 29/30.07.2016 1 395 zł

27.07 – 06/07.08.2016 1 395 zł

Termin Cena

05.07 – 15.07.2016 1 399 zł

Karpacz + Praga + Tropical Islands

Karpacz
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Tropikalna
WYSPA
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Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie 3 posiłki dziennie, su-
chy prowiant na drogę powrotną, realizację programu, opiekę kierownika, wychowawców, 
doraźną opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW i podatek.
Dodatkowo płatne (dla chętnych): wycieczka do Morskiego Oka, profil konny, ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji +50 zł; dojazd z wybranych miast do miejsca zbiórki (podane 
w rozkładzie jazdy).
Uwagi: Proponujemy zabrać z sobą ok. 100 zł kieszonkowego na własne potrzeby (pienią-
dze można zdeponować u wychowawców), adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane 
będą na zbiórce, dojazd z wybranych miast do miejsca zbiórki potwierdzamy na 3 dni przed 
wyjazdem. Prosimy pamiętać o zabraniu: karty kolonijnej z numerem PESEL, legitymacji 
szkolnej (w przypadku jej braku uczestnik dopłaca różnicę do pełnopłatnego biletu), pro-
simy o zaopatrzenie uczestników w podstawowe leki (przeziębienie, ból gardła, uczulenia, 
środki na oparzenia słoneczne, leki dla dzieci źle znoszących jazdę autokarem oraz jeżeli jest 
taka potrzeba leki które dzieci zażywają na stałe). 

Położenie: w dzielnicy Kaniówka.
Do dyspozycji: sala jadalna, świetlica - sala 
wielofunkcyjna. Przed budynkiem plac do 
gier, szałas drewniany z kominkiem.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5 z łazienka-
mi, balkonami, TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwie-
czorek. 

Cena obejmuje: transport autokarem; 
zakwaterowanie: 7 noclegów w Poroninie,  
3 noclegi w Budapeszcie; wyżywienie  
+ obiad w drodze powrotnej; opiekę peda-
gogiczną, medyczną; obsługę przewodni-
ków TPN i w Budapeszcie; realizację progra-
mu  z biletami wstępu; ubezpieczenie NNW 
i KL (bez chorób przewlekłych).
Dodatkowo płatne: obowiązkowa kau-
cja zwrotna w hotelu w Budapeszcie 15 € 
(zwracana przy wykwaterowaniu).

Białka Tatrzańska

Poronin + Słowacja + Budapeszt

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat                                                                                                   

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                                                   

Położenie: w malowniczym otoczeniu lasu, 
między Poroninem  a Bukowiną Tatrzańską, 
oddalony 9 km od Zakopanego.
Do dyspozycji: jadalnia, bilard, stół do te-
nisa stołowego, kącik zabaw dla dzieci, sala 
dyskotekowa.
Zakwaterowanie: Poronin: pokoje 4 i 5-os. 
z łazienkami. Budapeszt: 3 noclegi w hote-
lu***. 
Wyżywienie: Poronin: 3 posiłki dziennie  
+ podwieczorek; Budapeszt: 2 posiłki dzien-
nie, obiad w drodze powrotnej.

Ośrodek Wypoczynkowy 
FRANUŚ

Pensjonat 
– Ośrodek Wczasowy

ProgramProgram

ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą. 
Pierwszy posiłek – kolacja, nocleg. 
2 – 12 dzień: Realizacja programu dostoso-
wanego do wieku i kondycji uczestników:
•	 ZAJĘCIA PLASTYCZNE – rozwijanie wy-

obraźni, w programie: martwa natura, 
pejzaż, rysunki komiksowe, zajęcia w ple-
nerze, malowanie na kamieniach, liściach 
itp.,

•	 ZAJĘCIA TANECZNE – nauka podstawo-
wych kroków i elementów najpopular-
niejszych tańców dyskotekowych oraz 
improwizacja taneczna,

•	 wycieczka do Zakopanego: Krupówki, ze-
spół obiektów Centralnego Ośrodka Spor-
tu, cmentarz na Pęksowym Brzysku, 1,5 h 
zabawy w Aquaparku,

•	 2 godz. zabawy i odpoczynku na basenie 
termalnym „TERMA BANIA” w Białce Ta-
trzańskiej,

•	 wędrówki górskie na: Groń, Litwinową 
Grapę Doliną Białki,

•	 rozgrywki sportowe (m.in.: gry zespołowe, 
kometka, siatkówka),

•	 turnieje oraz gry terenowe,

•	 wycieczka z przewodnikiem do Tatrzań-
skiego Parku Narodowego; 

•	 zwiedzanie Zakopanego: skocznie nar-
ciarskie, Krupówki, cmentarz na Pękso-
wym Brzyzku, Muzeum Tatrzańskiego 
Parku Narodowego;

•	 wyjazd kolejką na Gubałówkę; 
•	 relaks i zabawa w kompleksie basenów 

termalnych Termy Podhalańskie (6 wejść);
•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek;
•	 rozgrywki sportowe, zabawy integracyj-

ne, dyskoteki;

•	 zajęcia integracyjne: uczestnicy integrują 
się, zdobywają do siebie zaufanie, po-
prawia to komunikatywność w zespole  
i rodzinie,

•	 gry towarzyskie: kalambury rysunkowe  
i pokazywane, gry planszowe, eduka-
cyjne, logiczne I losowe (pomysłowość 
uczestników i kadry nie zna granic),

•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
•	 dyskoteki,
•	 fakultatywnie: wycieczka do Morskiego 

Oka (przy min. 18 osobach) +35 zł/os.
•	 fakultatywnie: PROFIL KONNY – zajęcia  

w stadninie, zapoznanie z pracą stadniny, 
zajęcia teoretyczne i praktyczne, jazda 
kłusem, stepem na ujeżdżalni i w tere-
nie (10 godzin lekcyjnych  jazdy konnej 
z instruktorem). Możliwość nauki jazdy 
konnej od podstaw, aż po zaawansowane 
techniki jeździectwa (płatny dodatkowo 
+330 zł/os.).

13 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, 
pożegnanie z Białką Tatrzańską, ostatnie 
świadczenie obiad + suchy prowiant na 
drogę powrotną. Wyjazd z ośrodka koło 
godz.14.00.

•	 wycieczka na Słowację do Jaskini Bielskiej;
•	 4 dni na Węgrzech:

Budapeszt - zwiedzanie z przewodni-
kiem: Plac Bohaterów, park miejski Vaj-
dahunyad, Opera, Parlament;  nocna pa-
norama Budapesztu ze Wzgórza Gellerta;
Eger – zamek, liceum, bazylika, Plac 
Istvana Dobo;
plaża Palatinus na wyspie Św. Małgorza-
ty – największe na Węgrzech miasteczko 
wodne.
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Termin Cena

02.07 – 14.07.2016 1 150 zł

14.07 – 26.07.2016 1 150 zł

26.07 – 07.08.2016 1 150 zł

07.08 – 19.08.2016 1 150 zł

Termin Cena

05.07 – 15/16.07.2016 1 580 zł

12.07 – 22/23.07.2016 1 580 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Profil konny*  +330 zł/os.

wycieczka do Morskiego Oka (przy 
minimum 18 osobach) +35 zł/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.
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ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Pakiet z jazdą konną – w zależ-
ności od poziomu zaawansowania  
– 10 lekcji jazdy konnej pod okiem  
wykwalifikowanego instruktora jaz-
dy konnej – cena 250 zł/os.
Survival w Dzikich Bieszczadach (przy 
grupie min. 10 osób). Gra terenowa 
POSUZKIWANIE SKARBÓR, wykorzysta-
nie nawigacji GPS, mapy oraz kompa-
su. Odgadując poszczególne zagadki, 
docieramy do Osady za Lasem. Dzięki 
poprawnemu określeniu azymutu – od-
najdziecie i odkopiecie ukryty skarb. 
Przejdziecie też szkołę przetrwania. Do-
wiecie się jakie są sposoby schronienia – 
wspólnie wybudujecie szałas, rozpalicie 
ogień za pomocą krzesiwa oraz zbudu-
jecie filtr do wody. Dodatkowo zajęcia  
z pierwszej pomocy,  sztuka wiązania 
węzłów, sztuka nawigacji w terenie i od-
czytywanie wskazówek – cena 70 zł.

ProgramProgram

ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przy-
jazd do pensjonatu Natura Park, zakwatero-
wanie, obiad, zapoznanie się z okolicą.
2 – 10 dzień: Realizacja programu:
•	 codzienne kąpiele w odkrytym basenie na 

terenie ośrodka, plażowanie, 
•	 wycieczki piesze z przewodnikiem do 

Łopieńki miejsca z największą cerkwią  
w Bieszczadach i do wodospadu Czartów 
Młyn, 

•	 wycieczka autokarowa z przewodnikiem 
Pętlą Bieszczadzką, 

•	 czterokrotny pobyt w saunie-bani, dysko-
teka w pianie, konkursy, turnieje sporto-
we, gry plenerowe, wieczór z bieszczadz-
kimi legendami połączony z ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek,

•	 realizacja pakietu atrakcji ekstremalnej 
przygody:
•	 ścianka wspinaczkowa – pod okiem 

instruktora wspinaczka na 8–metrową 
ściankę.

•	 wyprawa autami terenowymi po biesz-
czadzkich bezdrożach – pokonasz na-
turalne przeszkody mijając przy tym 
opuszczone wioski, cerkwie i cmenta-
rze.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd 
do ośrodka około godz. 12.00, zakwatero-
wanie. Pierwsze świadczenie – obiad. Zapo-
znanie z ośrodkiem i okolicą. 
2 – 8 dzień: Pobyt wypoczynkowy dostoso-
wany do wieku uczestników:
•	 zielony kulig doliną Czadeczki z ogni-

skiem i pieczeniem kiełbasek;
•	 piesza wędrówka na Trójstyk;
•	 gawęda góralska;
•	 wędrówki piesze, rozpoznawanie nazw 

drzew i roślin, szukanie tropów zwierząt;
•	 zajęcia artystyczne i manualne (koloro-

wanki, malowanki, rzeźby z masy solnej, 
origami czyli sztuka składania papieru, 
zrób to sam – robienie leśnych ludków, 
zielnika, wydzieranki, plecenie wianków);

•	 zajęcia na krytym basenie;
•	 zajęcia na sali gimnastycznej: koszyków-

ka, siatkówka, olimpiada sportowa;
•	 ognisko z pieczeniem kiełbasek (w ra-

mach kolacji); 
•	 wieczorne czytanie bajek;
•	 dyskoteki i wieczór karaoke;
•	 program fakultatywny (płatny dodatko-

wo).

•	 mega piłkarzyki – na pneumatycznym 
boisku dwie 5 osobowe drużyny pró-
bują strzelać gole poruszając się jedy-
nie na długość uprzęży.

•	 sumo – będziesz mógł stanąć na macie 
i wcielić się w rolę zawodnika sumo.

•	 paintball – na polu paintballowym, 
uzbrojony w karabinek pneumatyczny 
pod okiem instruktorów wcielisz się  
w rolę żołnierza strzelając kulkami z far-
bą do rywali.

•	 możliwość korzystania z zajęć fakultatyw-
nych (dodatkowo płatnych).

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną.

9 dzień: Śniadanie + pobranie suchego 
prowiantu na drogę, wyjazd z ośrodka. Prze-
jazd do Wisły – spacer głównym deptakiem, 
wizyta u Adama Małysza, zakup pamiątek. 
Powrót w godzinach popołudniowych.

Termin Cena

27.06 – 05.07.2016 999 zł

02.08 – 10.08.2016 999 zł

Termin Cena

25.07 – 04.08.2016 1 595 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Profil YOU CAN DANCE + 35 zł/os.

Profil MŁODY TRAPER + 40 zł/os.

Pensjonat NATURA PARK

Ośrodek Wczasowy

Cena obejmuje: transport autokarem,  
10 noclegów, wyżywienie, kadrę wycho-
wawców i instruktorów, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW, realizację programu. 
Dodatkowo płatne: połączenia antenowe: 
rozkład jazdy na stronie: www.primatour.pl

Cena obejmuje: transport autokarem,  
8 noclegów, wyżywienie  3 posiłki dziennie  
+ podwieczorek, suchy prowiant na dro-
gę powrotną, ubezpieczenie NNW, opiekę 
kierownika, wychowawców / instruktorów, 
miejscową opiekę medyczną, realizację pro-
gramu z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne: ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji, profile fakultatywne,  
dopłata do wyjazdów antenowych – roz-
kład jazdy na stronie www.primatour.pl.  
Uwagi: Proponujemy zabrać z sobą około 
50 zł kieszonkowego na własne potrzeby 
– pieniądze można zdeponować u wycho-
wawców. Prosimy o zabranie karty kolonij-
no/obozowej z numerem PESEL, odpowied-
niej odzieży, obuwia.

Położenie: kilkuset hektarowy kompleks 
wypoczynkowy w miejscowości Stężnica. 
Do dyspozycji: restauracja, kawiarnia z krę-
gielnią, chata grillowa, plac zabaw, stadnina 
koni, park zwierząt, piłkarzyki, stół do tenisa, 
odkryty basen, mini SPA. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 os. z łazien-
kami, TV. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwie-
czorek, kuchnia domowa. Śniadania i kola-
cje bufet, obiady serwowane. Świadczenie 
rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia, 
kończy się śniadaniem ostatniego dnia  
+ suchy prowiant na drogę. 

Położenie: w dolinie rzek Czadeczki i Krę-
żelki, w pobliżu punktu styku trzech granic 
z Polskiej,  Czeskiej i z Słowackiej. Posiada 
prawie 4 ha terenu wokół obiektu. 
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, kryty 
basen, sala gimnastyczna, siłownia, świetli-
ca, tenis stołowy, plac zabaw, wiata grillowa. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 osobowe  
z łazienką i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser, 
suchy prowiant.

Bieszczady - Stężnica
kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 19 lat                                                                                                   

kolonia 6 – 8 lat
obóz młodzieżowy 9 – 13 lat                                                                                                   
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SURVIVAL
Profil

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

You Can Dance – lubisz się ruszać w rytm 
muzyki? Chcesz nauczyć się hip-hopu  
a może wolisz salsę? Nauczymy się pod-
staw kilku stylów tanecznych, wspólnie 
stworzymy ciekawe układy taneczne. 
Obóz zakończymy pokazem tanecznym 
(profil dodatkowo płatny + 35 zł).
Młody Traper – świat survivalu sta-
nie przed tobą otworem. Nauczysz się 
czytania mapy, nawigacji z gwiazd, wy-
znaczania azymutów. Poznasz sposoby 
pozyskania ognia, rodzaje stosów ogni-
skowych, leśne rośliny i zwierzęta. Do-
wiesz się jak bezpiecznie przekazywać 
ważne informacje, poznamy kilka popu-
larnych szyfrów i stworzymy własne (pro-
fil dodatkowo płatny + 40 zł).
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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 kuchnia lokalna, lokalne napo-
je bezalkoholowe, kawa, herbata, ciastka, 
lody. Suchy prowiant na drogę powrotną.

Cena obejmuje:  transport autokarem klasy LUX, 9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant 
na drogę powrotną,  opiekę pilota podczas podróży, opiekę wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej, ratownika, bułgarską opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, KL i bagaż. 
Dodatkowo płatne: obligatoryjnie płatna kaucja zwrotna 25 €, wycieczki fakultatywne 
oraz własne wydatki, osoby powyżej 18 roku życia dopłata 180 zł, dopłata do wyjazdów 
antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.pl, obiady w czasie podróży ok. 5 €/po-
siłek.
Uwagi: zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie o godz. 7.00, turnus rozpoczyna 
się obiadem w hotelu i kończy obiadem + suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody  
0,5 l, wafelek, rogal 7days), uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości 
lub paszportu ważnego minimum pół roku, sugerowane kieszonkowe ok. 100 € + opłaty  
za wybrane wycieczki fakultatywne, w drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne 
pieniądze, koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 

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 €). Nocny przejazd przez 
Rumunię. 
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii w godzinach 
porannych. Złożenie bagaży. Obiad. Spacer 
nad morze. Zakwaterowanie od godz. 14.00. 
Spotkanie organizacyjne. Kolacja. Nocleg. 
3-10 dzień: Realizacja programu: 
•	 plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, 

karaoke, gry zespołowe, 
•	 poznawanie barwnej kultury bułgarskiej, 
•	 dla chętnych udział w wycieczkach fakul-

tatywnych (płatne dodatkowo)
11 dzień: Opuszczenie pokoi ok. godz. 7.00, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu,  
śniadanie. Wycieczka piesza do Monastyru 
Aładża. Obiad, suchy prowiant na drogę po-
wrotną. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny 
przejazd przez Rumunię. 
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, 
dłuższy przystanek na gorący posiłek (płat-
ny we własnym zakresie ok. 5 €), Słowację. 
Powrót w godzinach nocnych.

Bułgaria - Złote Piaski

ALL INCLUSIVE
SOFT

Termin Cena

30.06 – 11.07.2016 1 599 zł

09.07 – 20.07.2016 1 599 zł

18.07 – 29.07.2016 1 599 zł

27.07 – 07.08.2016 1 599 zł

05.08 – 16.08.2016 1 599 zł

14.08 – 25.08.2016 1 599 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Delfinarium + Warna – ok. 24 €, Ne-
seber (z obiadem) – ok. 24 €, Bałczyk 
i Przylądek Kaliakra (z wieczorkiem) – 
ok. 24 €, Wielkie Tyrnowo i Klasztory 
(z pokazem światło – dźwięk) – ok. 54 
€, Istambuł (1 dzień) – ok. 60 € + 10 
USD (wiza), rejs jachtem (z obiadem, 3 
godz) – ok. 25 €, Safari – ok. 20 €, AQU-
APOLIS – ok. 15 €, Dyskoteki – ok. 3 €.
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Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, 8 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota 
podczas przejazdu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ratownika, chorwacką 
opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: obowiązkowa taksa klimatyczna 10 €/os./pobyt, kaucja zwrotna 15 €/os., 
wycieczki fakultatywne, dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na www.
primatour.pl, obiady w czasie podróży ok. 5 €/posiłek. 
Uwagi: zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Wykwaterowanie o godz. 10.00, turnus 
rozpoczyna się obiadem w hotelu i kończy obiadem + suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 bu-
telki wody 0,5 l, wafelek, rogal), uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsa-
mości lub paszportu ważnego minimum pół roku, proponowane kieszonkowe około 100 € 
+ opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne, w drodze na opłacenie posiłków przydatne 
drobne pieniądze, konieczne nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 

obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

Położenie: kompleks trzech hoteli poło-
żonych około 150 m od morza i 30 km od 
Makarskiej. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-os. z ła-
zienkami (WC/prysznic), urządzone stan-
dardowo: szafa, toaletka z lustrem i krze-
słem, szafki nocne, lampki nad łóżkami. 
Większość pokoi z balkonami lub dostępem 
do tarasu i widokiem na morze. 
Do dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły 
do ping-ponga, świetlica oraz sala dysko-
tekowa (z profesjonalnym oświetleniem). 
Około 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). Suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Pensjonat 
HERCEG

Chorwacja - Drvenik

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd do Chorwacji. 
2 dzień: Przyjazd do Drvenika w godzinach 
popołudniowych, obiad, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i oko-
licą, kolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Realizacja programu: 
•	 plażowanie i kąpiele morskie pod opieką 

ratownika, 
•	 korzystanie z basenu krytego na terenie 

obiektu, 
•	 dyskoteki z profesjonalnym oświetleniem, 
•	 piesze wycieczki po okolicy (szlaki tury-

styczne poprowadzone są wzdłuż malow-
niczych klifów), 

•	 zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży; 
•	 zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis sto-

łowy, badminton, siatkówka; 
•	 możliwość korzystania z wycieczek fakul-

tatywnych (płatne dodatkowo). 
10 dzień: Po śniadaniu złożenie bagaży, 
wypoczynek, obiad, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę powrotną. Wyjazd w godzi-
nach wieczornych, przejazd do Polski. 
11 dzień: Powrót w godzinach wieczor-
nych.

Termin Cena

30.06 – 10.07.2016 1 799 zł

08.07 – 18.07.2016 1 799 zł

16.07 – 26.07.2016 1 799 zł

24.07 – 03.08.2016 1 799 zł

01.08 – 11.08.2016 1 799 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Dubrownik – ok. 40 €, Split i Omiś –  
ok. 30 €, Medjugorie i Wodospady  
Kravica – ok. 35 €, rejs promem na wy-
spę Korcula – ok. 25 €, Mostar – ok. 40 €.
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Termin Cena

27.06 – 07.07.2016 1 699 zł

05.07 – 15.07.2016 1 699 zł

13.07 – 23.07.2016 1 699 zł

21.07 – 31.07.2016 1 699 zł

29.07 – 08.08.2016 1 699 zł

06.08 – 16.08.2016 1 699 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Położenie: w dyskotekowej dzielnicy BEL-
LARIVA zwanej PARTY Rimini, około 250 m 
do bezpłatnej plaży i 10 min spacerkiem od 
dużego centrum handlowego LE BEFANE. 
Do dyspozycji: klimatyzowana restauracja, 
holl, bar, recepcja, sala TV, winda, WiFi (bez-
płatne przy recepcji i na poziomie 0). 
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5 os. z łazien-
kami, TV, możliwe łóżka piętrowe. Łazienki 
w pokojach wyposażone są w umywalkę, 
WC, kabinę prysznicową oraz suszarkę.  
W każdym pokoju wiatrak lub klimatyzacja 
(płatna dodatkowo 5 €/dzień/pokój). 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
– bufet, obiady i kolacje – serwowane), su-
chy prowiant na drogę powrotną.

Hotel MAGRIV 

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, 8 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota, 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ratownika, włoską opiekę medyczną, ubezpiecze-
nie NNW, KL, bagaż. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna (obligatoryjnie 6 €/pobyt), pobyt w Parku Rozrywki 
MIRABILANDIA (obligatoryjnie 30 €, możliwość dokupienia MIRA BEACH + 5 €), wycieczki 
fakultatywne, obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/posiłek, dopłata do wyjazdów antenowych 
– rozkład dostępny na www.primatour.pl, kaucja zwrotna 25 €/os.
Uwagi: zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Wykwaterowanie ok godz. 08.00, turnus 
rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem + suchy prowiant, suchy prowiant (2 bułki, 
owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal 7days), pieniądze za kaucję zwrotną, opłatę kli-
matyczną i Mirabilandię zbierane są w autokarze, uczestnik zobowiązany jest do posiadania 
dowodu tożsamości lub paszportu ważnego minimum pół roku. Proponowane kieszonkowe 
około 100 € + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne, wycieczki realizowane przy mini-
mum 15 osobach, w drodze na opłacenie posiłków oraz toaletę przydatne drobne pieniądze. 
koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach 
porannych, złożenie bagaży. Obiad. Zakwa-
terowanie od godz. 14.00. Zapoznanie się  
z miejscowością i hotelem. Kolacja. Nocleg. 
3 – 10 dzień: Realizacja programu:
•	 plażowanie, kąpiele w morzu, 
•	 gry, zabawy, konkursy, 
•	 wycieczki po okolicy, 
•	 poznawanie włoskiej kultury, 
•	 wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki  

w Rimini (wejście na dyskotekę od 16 roku 
życia),

•	 integracyjne gry miejskie polegające na 
zespołowym wykonywaniu zadań,

•	 wycieczka do Starego Centrum Rimini 
– przejazd autobusem komunikacji miej-
skiej bilet płatny dodatkowo ok. 5 €.

•	 dla chętnych udział w wycieczkach fakul-
tatywnych (płatne dodatkowo).

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. 
godz. 8.00, pobranie suchego prowiantu. 
Przejazd do Parku Rozrywki MIRABILANDIA 
– płatne obligatoryjnie 30 € (bilet + posiłek 
z napojem). 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

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Atlantica - ok. 22 €, Aquafan - ok. 32€, 
Oltremare - ok. 28 €, Italia w Minia-
turze - ok. 26 €, San Marino - ok. 20 €, 
Rzym z Watykanem - ok. 60 €, Rejs stat-
kiem po Adriatyku - ok. 18 €, Wenecja  
z rejsem wzdłuż laguny weneckiej -  
ok. 60 €, Dyskoteki w Rimini - ok. 10 €.
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Austrię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu. Obiad. Zakwaterowanie 
od godz. 14.00. Spotkanie integracyjne, zapoznanie  
z okolicą.  Kolacja. Nocleg.
3 – 9 dzień: Pobyt i wypoczynek. W programie:
•	 wycieczka	 autokarowa	 do	 Rzymu	 –	 (min.	 Colos-
seum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Fon-
tanna Di Trevi, Panteon, Plac Navona, Plac i Schody 
Hiszpańskie).
•	wycieczka	do	Watykanu	–	Plac	i	Bazylika	Św.	Piotra	–	
wizyta przy grobie Ojca Św. w Kaplicy Św. Sebastiana.
•	siatkówka	plażowa,	piłka	wodna,	piłka	nożna,
•	nauka	podstawowych	zwrotów	po	włosku,
•	dyskoteki	przy	basenie,
•	bieg	przełajowy	na	plaży,	wędrówki	piesze,
•	kąpiele	w	morzu	pod	opieką	ratownika,	
•	konkursy:	„Viva	Italia	–	co	wiem	o	Włoszech”,	Supermodel-
ka, Szalona Fryzura, Włoskie „Pret a Porter”,  wybór najpięk-
niejszej obozowiczki, randka w ciemno, miliard w rozumie, 
•	Aerobik	w	wodzie,	Aquaolimpiada,	
•	udział	w	wycieczkach	fakultatywnych	(płatne	dodatkowo)
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 07.00, 
pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Parku Rozrywki 
MIRABILANDIA płatne obligatoryjnie 30 €. W godzinach 
wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót do Polski 
w godz. wieczornych.

ProgramProgram

ProgramProgram

Cena obejmuje: 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną, transport autokarem 
klasy LUX, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
ratownika, włoską opiekę medyczną, wycieczkę do Rzymu  
i Watykanu, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: pobyt w Parku Rozrywki MIRABI-
LANDIA (obligatoryjnie 30 €, możliwość dokupienia MIRA 
BEACH + 5 €), wycieczki fakultatywne, obiady w czasie po-
dróży ok. 10 €/posiłek, dopłata do wyjazdów antenowych 
– rozkład jazdy dostępny na www.primatour.pl, obowiązuje 
kaucja zwrotna 25 €/os.
Uwagi: turnus rozpoczyna się obiadem a kończy śniada-
niem, suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, 
wafelek, rogal 7days), pieniądze za kaucję zwrotną i Park 
Rozrywki Mirabilandia zbierane są w autokarze. Uczestnik 
zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub 
paszportu ważnego minimum pół roku, proponowane 
kieszonkowe ok. 100 € + opłaty za wybrane wycieczki fa-
kultatywne, w drodze na opłacenie posiłków oraz toaletę 
przydatne drobne pieniądze, koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe, zaleca-
my posiadanie karty EKUZ. 

Cena obejmuje: 8  noclegów (7 noclegów w Montalto Di 
Castro, 1 nocleg tranzytowy w hotelu **); wyżywienie wg 
oferty; opiekę kadry pedagogicznej; włoską opiekę me-
dyczną; opiekę polskiego ratownika wodnego,  realizację 
programu, transport autokarem LUX, ubezpieczenie NW, KL 
i bagaż, opiekę rezydenta i pilota podczas przejazdów.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do Water Parku (ok.  
20 €); wycieczki fakultatywne; wyjazdy z miast antenowych 
– rozkład jazdy dostępny na www.primatour.pl; ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji +60 zł.
Uwagi: obowiązkowa 
kaucja zwrotna 10 €. 

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

Położenie: na wybrzeżu pomiędzy Rzymem, a portem  
w miejscowości Civitavecchia, 200 m od plaży.
Do dyspozycji: restauracja, basen, WiFi w holu (za opłatą), 
ogród ze stolikami, bar. WiFi bezpłatne na rynku, obok ho-
telu. 
Zakwaterowanie: pokoje 4-os. z łazienkami wyposażone 
w suszarki do włosów. Pokoje z TV-SAT, telefonem, wenty-
latorem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – kuchnia włoska (śnia-
danie – BUFET, obiad, kolacja – serwowane), obiad i kola-
cja – posiłki ciepłe dwudaniowe + deser + woda stołowa. 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie 
– śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

Położenie: hotel otoczony zielenią, około 500 m od plaży, 
około 300 m od centrum nadmorskiej części miasta oraz  
2 km od historycznego centrum miasta.
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala wypoczynkowa z TV, 
sala gier, stół do tenisa, piłkarzyki, duży ogród, basen z leża-
kami, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-os. z łazienkami wyposażo-
nymi   w suszarki do włosów, mydło, szampon oraz ręczniki. 
Pokoje z balkonami, TV SAT, telefonem i klimatyzacją w ce-
nie. Pokoje są sprzątane codziennie.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – kuchnia włoska (śniada-
nie – bufet, lunch, kolacja serwowane). Lunch, obiadokola-
cja – posiłki ciepłe, deser, woda stołowa. Pierwsze świadcze-
nie obiadokolacja, ostatnie świadczenie śniadanie, suchy 
prowiant na drogę.

Hotel VILLA MARGHERITA

Hotel RESIDENCE KEY CLUB

Termin Cena

27.06 – 07.07.2016 1 899 zł

05.07 – 15.07.2016 1 899 zł

Termin Cena

30.06 – 10.07.2016 1 899 zł

07.07 – 17.07.2016 1 899 zł

14.07 – 24.07.2016 1 899 zł

21.07 – 31.07.2016 1 899 zł

28.07 – 07.08.2016 1 899 zł

Włochy - Ladispoli

Włochy - Montalto Di  Castro Marina

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Wezuwiusz – Neapol – Pompeje – ok. 40 €, Asyż – ok. 20 
€, Florencja – ok. 45 €, Rzym Nocą - ok. 15 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Florencja - Lucca - Piza (ok. 65 €); Waterland - wyciecz-
ka autokarowa do Miasteczka Wodnego AQUA FELIX  
(ok. 28 €); Dyskoteka w klubie (ok. 10 €).
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, 
Austrię.
2 dzień: W godzinach porannych przyjazd do Water Parku 
Caneva World nad Jeziorem Garda. Całodzienny pobyt oraz 
wspaniała zabawa (płatny dodatkowo ok. 20 €). Przejazd do 
hotelu w okolicach Werony, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wyjazd do Montalto Di Castro Marina, 
przyjazd do hotelu w godz. popołudniowych, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
4 – 9 dzień: Realizacja programu:
•	 wycieczka do Rzymu i Watykanu: Colosseum, Forum Ro-

manum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Fontanna 
di Trevi, Panteon, Plac Navona, Plac i Schody  Hiszpańskie, 
Plac i Bazylika św. Piotra – wizyta przy grobie Ojca Św.;

•	 wycieczka do Civitavecchia: port morski, uzdrowisko ze 
źródłami mineralnymi, fort Michelangelo, Palazzo Aposto-
lico, Katedra San Francesco;

•	 warsztaty rekreacyjno-sportowe: siatkówka plażowa, pił-
ka wodna, piłka nożna, kometka, zawody strong man;

•	 nauka podstawowych zwrotów po włosku;
•	 noc DJ-ów - dyskoteki przy basenie;
•	 mikrofon dla każdego – EUROWIZJA 2016 – karaoke;
•	 bieg przełajowy na plaży; 
•	 podstawy ratownictwa wodnego;
•	 Olimpiada sportowa Montalto 2016 – wybór najlepszego 

sportowca turnusu, na zakończenie bal mistrzów sportu.
•	 wędrówki piesze – zwiedzanie Montalto di Castro,
•	 kąpiele w morzu pod opieką ratownika, plażowanie, gry  

i konkursy zręcznościowe, aerobic na plaży i w wodzie;
•	 konkursy z nagrodami: Supermodelka, Szalona Fryzura, 

Włoskie Pret a Porter, Galeria Figur Piaskowych;
•	 Randka w Ciemno, Miliard w rozumie, Neptunalia, Morskie 

Śluby, mini lista przebojów, Pidżama Party; 
•	 nocne poszukiwanie skarbów;
•	 zajęcia i zabawy na basenie, Pool Party, Hydro Fitnes,
•	 Aquaolimpiada - zawody pływackie,
•	 program fakultatywny (płatny dodatkowo).
10 dzień: Śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w godz. porannych. W trakcie przejazdu zwiedzanie Bolonii .
11 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Powrót w godzi-
nach popołudniowych.
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Węgry - Hajduszoboszlo

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację na Węgry. Przyjazd do ośrod-
ka w godzinach popołudniowych, zakwate-
rowanie od godz. 14.00, obiad, zapoznanie  
z okolicą, kolacja, nocleg. 
2–8 dzień: Pobyt w Hajduszoboszlo: 
•	 plażowanie i kąpiele w basenach (4 cało-

dzienne bilety na kąpielisko), 
•	 zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe 

m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje te-
nisa stołowego, kometki,

•	 zabawy integracyjne, konkursy, 
•	 piesze wędrówki, 
•	 dyskoteki; 
•	 udział w imprezach organizowanych 

przez kurort (festyny, koncerty, pikniki);
•	 dla chętnych wycieczki fakultatywne 

(możliwość wykupienia na miejscu).
9 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie  
o godz. 9.00, obiad + suchy prowiant. Wy-
jazd w godzinach wieczornych, nocny prze-
jazd przez Słowację. 
10 Dzień: Powrót do Polski w godzinach 
porannych.

Położenie: w centrum miasta, około 300 m 
od kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: restauracja, sala konferen-
cyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny we-
wnętrzne, sala fitness, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, Internet. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe 
łazienkami, TV, radiem i lodówką.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje) – kuchnia węgierska, suchy 
prowiant na drogę powrotną. 

Hotel 
THERMAL 
VICTORIA
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obóz młodzieżowy 12 – 18 lat

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, su-
chy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wę-
gierską opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 4 całodzienne bilety na kąpielisko. 
Dodatkowo płatne: dla chętnych wycieczki fakultatywne. Obiady w czasie podróży ok.  
5 €/posiłek. Dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.pl. 
Obowiązuje kaucja zwrotna 25 € na ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwagi: Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Wykwaterowanie ok. godz. 09.00. Turnus 
rozpoczyna się i kończy obiadem. Suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wa-
felek, rogal). Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. W drodze na opłacenie posiłków oraz toaletę przydatne drob-
ne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie karty EKUZ. Proponujemy zabrać ze sobą ok. 5.000 HUF kieszonkowe-
go + pieniądze na wybrane wycieczki.  

Termin Cena

05.07 – 14.07.2016 1 579 zł

13.07 – 22.07.2016 1 579 zł

21.07 – 30.07.2016 1 579 zł

29.07 – 07.08.2016 1 579 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Eger - ok. 7000 HUF, Budapeszt -  
ok. 8000 HUF, wejście do Aqua Parku - 
ok. 2800 HUF/za 2 godziny.

całodzienne
BILETY
W CENIE

4
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Termin Cena

01.07 – 11.07.2016 1 799 zł

09.07 – 19.07.2016 1 799 zł

17.07 – 27.07.2016 1 799 zł

25.07 – 04.08.2016 1 799 zł

02.08 – 12.08.2016 1 799 zł

10.08 – 20.08.2016 1 799 zł

Termin Cena

26.06 – 07.07.2016 1 598 zł

05.07 – 16.07.2016 1 639 zł

14.07 – 25.07.2016 1 639 zł

23.07 – 03.08.2016 1 639 zł

01.08 – 12.08.2016 1 639 zł

10.08 – 21.08.2016 1 639 zł

19.08 – 30.08.2016 1 639 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, 8 nocle-
gów, wyżywienie, opiekę pilota podczas przejazdu, opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ratownika, czarno-
górską opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, KL i bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 10 €/os./pobyt 
(płatne obligatoryjnie na miejscu); klimatyzacja w pokojach 
(4 €/dzień/pokój), wycieczki fakultatywne, dopłaty do wy-
jazdów antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.
pl. obiady w czasie podróży – ok. 5 €/posiłek.
Uwagi: zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00,  
wykwaterowanie o godz. 9.00, turnus rozpoczyna się obia-
dem i kończy obiadem + suchy prowiant (2 bułki, owoc,  
2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal 7days), uczestnik zobo-
wiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub pasz-
portu ważnego minimum pół roku, proponowane kieszon-
kowe ok. 80  € + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne,  
w drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pienią-
dze, koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe, zalecamy posiadanie karty EKUZ. 

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, 9 nocle-
gów, wyżywienie, opiekę rezydenta podczas pobytu, wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, czarnogórską opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna, opłata za klimaty-
zację – 14 €/os/turnus (płatne obligatoryjnie na miejscu), 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +50 zł. Wycieczki 
fakultatywne, własne wydatki. Dopłata do wyjazdów ante-
nowych – informacje na www.primatour.pl. Możliwość za-
kupienia prowiantu na drogę powrotną ok. 4 €/osoba. 
Uwagi: Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00, wykwa-
terowanie do godz. 10.00. Pierwsze świadczenie – lunch, 
ostatnie – śniadanie. Uczestnik zobowiązany jest do posia-
dania dowodu tożsamości lub paszportu ważnego mini-
mum pół roku. Proponowane kieszonkowe ok. 80 € + opłaty 
za wybrane wycieczki fakultatywne. W drodze na opłacenie 
posiłków przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać 
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie karty EKUZ.

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Położenie: apartamenty znajdują się pomiędzy drogą do 
centrum miasta (ok. 2 km) a plażą (ok. 1,2 km). Do plaży 
klienci dowożeni są busami o godz. 9.00, 10.00, 11.00, od-
bierani z plaży 15.00, 16.00, 16.30 – ewentualnie do uzgod-
nienia z grupą.
Do dyspozycji: jadalnia, basen odkryty, leżaki przy base-
nie, WiFi. 
Zakwaterowanie: apartamenty 4 i 5 osobowe, wyposa-
żone w TV-Sat, klimatyzację (płatną dodatkowo 4 €/dzień/
pokój), łazienki, balkony. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje –  
w obiekcie, obiady – w restauracji na plaży), suchy prowiant 
na drogę powrotną.

Położenie: 200 m do bezpłatnej plaży.
Do dyspozycji: niewielki basen z brodzikiem, leżaki i pa-
rasole przy basenie bezpłatnie, restauracja, bar. Możliwość 
skorzystania z płatnej plaży z leżakami (7 EUR/dzień).
Zakwaterowanie: komfortowe, przestronne 2 i 3 os. apar-
tamenty oraz 4 os. studia z pokojem dziennym, wszystkie 
z łazienkami, klimatyzacją, balkonami lub tarasami z wido-
kiem na morze, TV kablową, WiFi. Większość posiada aneksy 
kuchenne z pełnym wyposażeniem.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania w formie bufetu, jed-
nodaniowy lunch, kolacja serwowana).

Czarnogóra - Ulcinj

Czarnogóra - Dobra Voda 

Apartamenty PRIMAFILA

Apartamenty ERVIN

ProgramProgram
1 dzień:  Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd tranzytowy 
przez Słowację, Węgry, Serbię. 
2 dzień: Przyjazd do hotelu ok. 9.00, złożenie bagażu  
w wyznaczonym miejscu, zakwaterowanie od godziny 
14.00. Obiad. Spacer po miejscowości, kolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Pobyt urozmaicony plażowaniem i kąpielami 
morskimi, zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, animacjami, 
grami, konkursami, dyskotekami. Dla chętnych wycieczki 
fakultatywne (możliwość wykupienia na miejscu).
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie do godziny 9.00. 
Czas na ostatnie zakupy, obiad. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, 
Słowację. 
11 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd tranzytowy 
przez Słowację, Węgry, Serbię. 
2 dzień: Przyjazd do hotelu około 9.00, złożenie bagażu  
w wyznaczonym miejscu, zakwaterowanie od godziny 
14.00. Obiad. Spacer po miejscowości, kolacja, nocleg. 
3 – 10 dzień: Realizacja programu: plażowanie, kąpie-
le morskie, zajęcia sportowe i rekreacyjne, animacje, gry  
i konkursy. Dla chętnych wycieczki fakultatywne (możliwość 
wykupienia na miejscu).  
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie do godziny 9.00. 
Ostatnie zakupy, obiad. W godz. wieczornych wyjazd do 
Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację. 
12 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Albania – ok. 35 €, Montenegro Tour – ok. 35 €, Stary 
Bar + Ulcinj + Oliwa Piknik (degustacja potraw regio-
nalnych) – ok. 15 €, Park Narodowy Durmitor + Czarne 
Jezioro + Rejs Statkiem + Fish Picnik – ok. 40 €.
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Cena obejmuje: 8 noclegów, wyżywienie 
3x dziennie, opiekę rezydenta, opiekę kadry 
pedagogicznej, ratownika, grecką opiekę 
medyczną, transport autokarem, pilota-
-przewodnika, taksę klimatyczną, realizację 
programu, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż. 
Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna płatna 
na miejscu 20 €/os., ciepłe posiłki podczas 
podróży – koszt ok. 5 €/posiłek, dopłata do 
wyjazdów antenowych – rozkład jazdy do-
stępny na www.primatour.pl.

obóz młodzieżowy 12 - 18 lat

Położenie: ok. 350 m od plaży, na obrze-
żach Leptokarii.
Do dyspozycji: restauracja, basen, boisko 
do siatkówki na plaży, sprzęt sportowy, te-
ren zielony wokół.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe 
(również typu studio) z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV i balkonem. Klimatyzacja 
sterowana centralnie, dostępna bezpłatnie  
w godz. 18.00 – 08.00.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (wszyst-
kie w formie bufetu): śniadania, lunch oraz 
kolacja (kuchnia europejska oraz grecka), 
woda do posiłków. Suchy prowiant na dro-
gę powrotną. Świadczenia rozpoczynają się 
i kończą obiadem w Leptokarii.

Hotel 
ALEKSANDER

Grecja - Leptokaria
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Termin Cena

01.07 – 11.07.2016 1 679 zł

09.07 – 19.07.2016 1 679 zł

17.07 – 27.07.2016 1 679 zł

25.07 – 04.08.2016 1 679 zł

02.08 – 12.08.2016 1 679 zł

10.08 – 20.08.2016 1 679 zł

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię, możliwość dokupienia posiłku 
na Słowacji lub Serbii (płatne dodatkowo 
ok. 5 €). 
2 dzień: Przyjazd do Leptokarii w godz. 
przedpołudniowych, zakwaterowanie, 
obiad, wypoczynek, kolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Pobyt w Grecji. Możliwość sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych, reali-
zacja programu: 
•	 Party Time – gorące rytmy, najnowsze hity 

i dobra zabawa pod gołym niebem, nad 
basenem lub w hotelu. Dla chętnych wyj-
ścia na dyskoteki – koszt ok. 3 €/os. 

•	 Basenowe Szaleństwo – Aqua Aerobik 
przy muzyce, waterpolo. 

•	 Nasze Małe Kino – wieczory z filmowymi 
hitami, 

•	 Urokliwa Leptokaria – piesze wycieczki po 
miasteczku i okolicy, 

•	 Greckie Animacje – gry ruchowe, zawo-
dy sportowe m.in. „Starożytne Igrzyska 
Olimpijskie”: dromos (bieg krótki), zapasy 
(na wesoło), bieg z przeszkodami itp., ce-
remonia zamknięcia Olimpiady w postaci 
spektaklu. 

•	 Gry na wodzie i na plaży, turnieje piłki siat-
kowej, 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. 

•	 udział w wycieczkach fakultatywnych 
(płatne dodatkowo)

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie  
w godz. przedpołudniowych, złożenie ba-
gaży, ostatnie plażowanie, obiad, wyjazd do 
Polski w godzinach wieczornych 
11 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry, Sło-
wację, przyjazd do Polski. Możliwość zaku-
pienia ciepłego posiłku (płatne we własnym 
zakresie ok. 5 €). Przyjazd do Polski.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Ateny – ok. 47 €, Meteory - ok. 27 € + 
bilet wstępu 3 €, Olimp – ok. 22 €, Wyspa 
Skiatos – ok. 37 €, Park wodny Water-
land –  ok. 37 €. 
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Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniada-
nia w formie bufetu, lunch i kolacja – dania 
serwowane), woda do posiłków (napoje 
dodatkowo płatne). Dodatkowo do obiadu 
podwieczorek w formie deseru lub owocu. 
Suchy prowiant na drogę powrotną. Pierw-
szy posiłek śniadanie w dniu przyjaz-
du do hotelu, ostatni śniadanie 
w dniu wyjazdu. W trakcie cało-
dniowych wycieczek suchy 
prowiant zamiast lunchu. 

Hotel 

Położenie: tuż przy plaży wśród bujnej 
zieleni, dogodnie zlokalizowany, około 100 
m do plaży, około 500 m od centrum miej-
scowości. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z łazienkami.  
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniada-
nia i kolacje w formie bufetu, lunch – dania 
serwowane), woda do posiłków (napoje do-
datkowo płatne). Pierwszy posiłek w Chor-
wacji kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatni lunch 5 dnia pobytu. Dodatkowe 
posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy (podczas 
podróży do Rimini).

Hotel ADRIATIC 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Mirabilandia – ok. 35 €, Rzym – ok. 60 €, 
Aquafun – ok. 25 €, Republika San Ma-
rino – ok. 20 €, Dyskoteki – ok. 10 € za 
wstęp.

Cena obejmuje: transport autokarem na 
trasie Kielce - Chorwacja - Włochy - Kielce,  
8 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opie-
kę kadry pedagogicznej, medycznej, pro-
gram obozu młodzieżowego, ubezpiecze-
nie KL, NNW, bagaż.
Dodatkowo płatne: biletów wstępu i usłu-
gi przewodnickiej podczas realizacji progra-
mu – 35 € (płatne obowiązkowo), dodatko-
wych wycieczek fakultatywnych w Rimini 
(wg uznania), opłaty klimatycznej – ok. 9 € 
oraz kaucji zwrotnej – 25 € (płatne obowiąz-
kowo). Dopłata do wyjazdów antenowych - 
rozkład dostępny na www.primatour.pl. 
Uwagi: Obowiązkowo potrzebny aktualny 
paszport lub dowód osobisty.Do autokaru 
można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż 
podręczny. Wycieczki fakultatywne reali-
zowane w zależności od liczby chętnych, 
wstęp na dyskotekę od 16 roku życia.  
W drodze na opłacenie posiłków oraz toale-
tę przydatne drobne pieniądze. Koniecznie 
zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy posia-
danie karty EKUZ.

Chorwacja - Omišalj / Włochy - Rimini K
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Omišalj – starożytne miasteczko na zachwy-
cającej Wyspie Krk, położone w zatoczce na 
północnym krańcu wyspy. Bardzo czyste pla-
że i bajkowe widoki  sprawiają, że niektórzy 
uważają to miejsce za magiczne.

Rimini – największe kąpielisko morskie nad 
Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, plaża jest 
podstawowym atutem wybrzeża Rimini. Na 
turystów czeka tu mnóstwo atrakcji: Aqu-
apark, kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację  
w stronę Chorwacji – Jezior Plitwickich.
2 dzień: Dojazd w godzinach porannych 
do Jezior Plitwickich. Całodzienne zwiedza-
nie Parku Narodowego Jezior Plitwickich. 
Długość wszystkich jezior wynosi ponad  
8 kilometrów, a ich łączna powierzchnia 
około 200 hektarów. Jeden ze strumieni za-
silających jeziora Plitwica tworzy wodospad 
o wysokości 78 metrów. Przejazd na wyspę 
Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze 
świadczenie kolacja.
3 – 4 dzień: Pobyt na urokliwej Wyspie Krk. 
Zwiedzanie starożytnego miasta Omisalj 
i stolicy wyspy – miejscowości o tej samej 
nazwie. Niezapomniane kąpiele w błocie 
w Cizici. Pobyt na najpiękniejszych plażach 
na wyspie, kąpiele w nieskazitelnie czystej 
wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, roz-
grywki sportowe.
5 dzień: Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. 
Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzeciego 
największego miasta portowego w Chor-
wacji nad którym XIII wieczna twierdza.  
To malownicze miejsce zadziwia wszystkich 
pięknymi jachtami, łodziami i żaglowcami. 
Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka 
nadmorskiego Opatija. Wieczorne zwiedza-
nie przepięknie oświetlonego miasta leżą-
cego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny 
do Rimini.  

6 – 11 dzień: Dojazd do Rimini w godzinach 
porannych, śniadanie, zakwaterowanie  
w hotelu. Realizacja programu:
•	 plażing–smażing czyli relaks na słonecz-

nej plaży,
•	 spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi 

kawiarniami i restauracjami – okazja do 
spróbowania słynnych włoskich lodów  
i pizzy,

•	 zabawy integracyjne, turnieje sportowe, 
zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami,

•	 wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodat-
kowo płatne),

•	 możliwość korzystania z wycieczek fakul-
tatywnych (dodatkowo płatne).

11 dzień: Wyjazd w stronę Wenecji. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem. Rejs stat-
kiem turystycznym kanałami do Placu św. 
Marka, spacer od Mostu Westchnień, obok 
Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte 
Rialto. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
12 dzień: Dojazd do Polski zgodnie z roz-
kładem jazdy. 

Termin Cena

07.07 – 18.07.2016 1999 zł

18.07 – 29.07.2016 1999 zł

01.08 – 12.08.2016 1999 zł

Obligatoryjnie płatne:

Program – bilety i przewodnik + 35 €/os.

Taksa klimatyczna + 9 €/pobyt/os.

Kaucja zwrotna + 25 €/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 65 zł/os.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

obóz młodzieżowy 13 - 18 lat
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Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava  
(7 noclegów), wyżywienie wg programu, 
ubezpieczenie KL, NW, bagaż, opiekę peda-
gogiczna, opiekę pilota-przewodnika.
Dodatkowo płatne: napoje do obiadów 
i kolacji, dla osób powyżej 16 roku życia, 
opłata turystyczna – obligatoryjnie płatna  
w hotelu 5 €/pobyt, bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów, realizacja programu fa-
kultatywnego. 
Uwagi: podczas podróży jedzenie we wła-
snym zakresie. Zalecane minimalne kiszon-
kowe ok. 100 €.

Cena obejmuje: przejazd autokarem,  
1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7 noclegów) poby-
tu w Lloret de Mar, wyżywienie wg progra-
mu + suchy prowiant na drogę powrotną, 
ubezpieczenie KL, NW, bagaż, opiekę peda-
gogiczną, opiekę pilota-przewodnika.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz program fakul-
tatywny. Opłata turystyczna Lloret de Mar 
dodatkowo płatna w hotelu – 5 € /pobyt dla 
osób powyżej 16 roku życia.
Uwagi: Podczas podróży jedzenie we wła-
snym zakresie. Zalecane minimalne kie-
szonkowe ok. 100 €.

Hiszpania - Lloret de Mar

Lloret De Mar - Paryż - Eurodisneyland

Wenecja – Lloret de Mar  
– Barcelona – Monaco 
– Gardaland
obóz młodzieżowy 14 - 18  lat

obóz młodzieżowy 14 - 19  lat

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 prze-
wodnikiem Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac 
Dożów, Rialto etc. (bilety wstępu, przewod-
nik oraz prom dodatkowo płatny – ok. 25 €). 
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 Sagra-
da Familia, La Rambla, dzielnica gotycka, 
Wzgórze Mont Juic, Stadion FC Barcelona 
(bilet dodatkowo płatny ok. 20 €), wieczo-
rem pokazy grających fontann.

•	 wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: 
ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet do-
datkowo płatny ok. 6 €), skały Sao Palome-

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 EU-
RODISNEYLANDU – całodzienna zabawa 
w parku rozrywki (bilet dodatkowo płatny 
około 34 €). Na miejscu możliwość zaku-
pienia posiłków w cenie ok 8-15 €. Przejazd 
do hotelu (pokoje 3 os.  z umywalką – WC  
i łazienki na korytarzach). Nocleg.
3 dzień:  Śniadanie kontynentalne. Wyjazd 
na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer   
z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chęt-
nych wjazd na III poziom płatny dodatkowo 
ok. 14,5 €), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, 
Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa 
La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. 
W godzinach wieczornych wyjazd do Hisz-
panii. 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. 20 €), 
wieczorem pokazy grających fontann.

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

•	 program fakultatywny (płatny dodatko-
wo).

11 dzień: Po śniadaniu 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 wspaniała zabawa nad jeziorem 
Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet 
dodatkowo płatny około 25-27 €). W godzi-
nach wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy. 

Hiszpania + Francja

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

ra, promenada,
•	 konkurs wiedzy Viva Espana, wybory Miss 

& Mister obozu, plażowanie, gry i zabawy 
integracyjne, rozgrywki sportowe,

•	 program fakultatywny (płatny dodatko-
wo).

10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie  
z hotelu ok. godziny 11.00. Złożenie ba-
gaży. Obiad. Pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii  
w godz.  popołudniowo-wieczornych (około 
godz. 17.00-18.00). Przejazd przez Francję. 
Późnym wieczorem  w zależności od czasu 
przejazdu  zwiedzanie  Monaco i Monte Car-
lo. 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, około 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

Termin Cena
30.06 – 11.07.2016 1849 zł

07.07 – 18.07.2016 1849 zł

14.07 – 25.07.2016 1849 zł

21.07 – 01.08.2016 1849 zł

28.07 – 08.08.2016 1849 zł

04.08 – 15.08.2016 1849 zł

11.08 – 21.08.2016* 1749 zł

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

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 70 zł/os.

Ubezp. od chorób przewlekłych + 100 zł/os.

Gwarancja niezmiennej ceny bez 
względu na koszt paliwa i kursy walut + 90 zł/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 60 zł/os.

Ubezp. od chorób przewlekłych + 95 zł/os.

Gwarancja niezmiennej ceny bez 
względu na koszt paliwa i kursy walut + 90 zł/os.
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Termin Cena
29.06 – 11.07.2016 2190 zł

06.07 – 18.07.2016 2190 zł

13.07 – 25.07.2016 2190 zł

20.07 – 01.08.2016 2190 zł

27.07 – 08.08.2016 2190 zł

03.08 – 15.08.2016 2190 zł

10.08 – 20.08.2016* 1899 zł

15.08 – 25.08.2016* 1899 zł

Hotel
GRAN DON JUAN
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-osobowe  
z łazienkami 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 obiadów i kolacji płatne dodatkowo.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Miasteczko wodne - ok. 30 €, Wieczór 
hiszpański – pokazy flamenco – ok. 26 
€, Karnet na dyskoteki (min. 5 wejść– 
dla os. powyżej 16 lat) – ok. 26 €, Rejs 
statkiem do Tossa de Mar– ok. 21 €  
(2 strony).
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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 (możliwe łóżko piętrowe), pokój 
dzienny z pojedynczym łóżkiem, łóżkiem 
wysuwanym i łóżkiem na piętrze, aneks 
kuchenny z lodówką, łazienka. Większość 
apartamentów posiada taras lub balkon. 
Do dyspozycji: recepcja, sala TV, dyskote-
ka, basen, siłownia, bar, restauracja, pizzeria, 
lodziarnia, pub, supermarket, kiosk, bazar, 
całodzienne animacje. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniada-
nie, obiad, kolacja (kuchnia polska) + suchy 
prowiant na drogę powrotną), śniadanie 
kontynentalne i obiadokolacja na noclegu 
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, program po-
bytu: zwiedzanie Wenecji, Messyny, Pompei 
oraz Rzymu
Dodatkowo płatne: obowiązkowej opłaty 
45€ za bilet statek i przewodnika w Wenecji, 
przejazd środkami komunikacji miejskiej, 
słuchawki i przewodnika w Pompejach  
i Rzymie; opłata klimatyczna w ośrodku na 
Sycylii: 10 € (obowiązkowa, osoby powy-
żej 16 lat); bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, strefa archeologiczna w Pom-
pejach: 13 € dorośli i 7,5 € osoby w wieku 
18-24 lat.

Uwagi: zabrać ze sobą bieliznę pościelową 
(możliwość wypożyczenia na miejscu 10 €), 
apartamenty należy zostawić posprzątane, 
pierwszym posiłkiem jest lunch w dniu przy-
jazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + 
śniadanie w hotelu tranzytowym, wskazane 
zabranie kremów z filtrami UV, nakryć gło-
wy, okularów przeciwsłonecznych, maści 
na oparzenia słoneczne, nieprzewiewnego 
okrycia oraz obuwia sportowego na wy-
cieczkę na Etnę, sugerowane kieszonkowe 
– 100 €, na wyżywienie w drodze powrotnej 
- 250 CZK, 8 €, należy zabrać ze sobą doku-
ment tożsamości: paszport, dowód osobi-
sty lub tymczasowy - ważny minimum pół 
roku od daty powrotu z imprezy.

Kompleks Wypoczynkowy OASI AZZURRA VILLAGE

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Termin Cena
04.07 – 16.07.2016 1 899 zł

12.07 – 24.07.2016 1 899 zł

20.07 – 01.08.2016 1 899 zł

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Wenecji około 8.00. 
Na powitanie rejs statkiem po lagunach 
Wenecji, wizyta na placu św. Marka, pałac 
Dożów, Bazylika św. Marka, słynny Most 
Westchnień. Wyjazd z Wenecji w godzinach 
wieczornych. Dalsza podróż przez Włochy.
3 dzień: Przyjazd do ośrodka na Sycylii  
w godz. przedpołudniowych, obiad, zakwa-
terowanie ok. 16.00, kolacja i nocleg.
4 – 10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, ką-
piele w morzu, animacje na plaży, rozgrywki 
sportowe, wycieczka do Messyny. Udział  
w wycieczkach fakultatywnych (płatne do-
datkowo).
11 dzień: Wykwaterowanie przed śniada-
niem, wyjazd z ośrodka we wczesnych godz. 
rannych. Przyjazd do Pompei – zwiedzanie 
ruin starożytnego miasta. Przejazd na noc-
leg w okolicach Neapolu. Obiadokolacja.
12 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. 
Przyjazd do Rzymu około godz. 10.00. Zwie-
dzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika św. 
Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Piazza 
Navona i Fontanna 4 Rzek, Panteon, Fontan-
na di Trevi, Plac Wenecki, Forum Romanum, 
Koloseum. W godz. wieczornych wyjazd  
w drogę powrotną do Polski.

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). 

•	 fakultatywnie: Golfo Di Orosei (35 €) – rejs 

Sycylia - San Saba

Sardynia - Tortoli

Położenie: bezpośrednio przy piaszczystej 
plaży w miejscowości Tortoli, 3 km od mia-
sta portowego Arbatax. 
Zakwaterowanie: w 4 osobowych mo-
bilhomach lub drewnianych domkach 
trzypokojowych, składających się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym i dwóch 
sypialni: w jednej łóżko podwójne z osobną 
pościelą, w drugiej łóżko piętrowe lub dwa 
pojedyncze. W każdym domku łazienka  
z prysznicem i WC, przed domkiem taras ze 
stolikiem i krzesłami. 
Do dyspozycji: sklep z artykułami spo-
żywczymi, bar, pizzeria, restauracja, patio 
przeznaczone do animacji, aerobiku i na 
wieczorne dyskoteki, parking, świetnie wy-
posażona siłownia, odpłatne korty tenisowe 
i boisko do piłki nożnej. Ośrodek oferuje 
całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, kolacja (kuchnia polska). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnim śniadanie + suchy prowiant 
na drogę powrotną w dniu wyjazdu. 

Kemping SOS FLORES

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

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

10 dzień: Wykwaterowanie, śniadanie, 
pobranie suchego prowiantu, wyjazd  
z kempingu 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 €): 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 lub Dowód Osobisty ważny mini-
mum pół roku od daty powrotu z imprezy), 
wskazane jest zabranie kremów z filtrami 
UV, nakryć głowy, okularów przeciwsło-
necznych, maści na oparzenia słoneczne; 
sugerowane kieszonkowe na drobne wy-
datki – 100 €, 300 CZK i 8 € na wyżywienie 
w drodze powrotnej, 
Uwagi: Należy zabrać ze sobą bieliznę po-
ścielową i ręczniki (wypożyczenie pościeli  
5 € za komplet na turnus, wypożyczenie 
ręczników 3 €). 

Termin Cena
05.07 – 15.07.2016 1 850 zł

13.07 – 23.07.2016 1 850 zł
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Messyna – Pompeje – Rzym – Wenecja

13 dzień: Przejazd przez Austrię  
i Czechy. Po drodze postój w Czechach 
z możliwością zjedzenia ciepłego po-
siłku w restauracji (opłata we własnym 
zakresie). Przyjazd na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Taormina + Etna - 30 €, Wyspy Liparyj-
skie - 50 €, Palermo i Monreale - 35 €.



Położenie: około 400 m od plaży i około 
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 w cenie im-
prezy.
Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dziennie 
– bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierw-
szym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjaz-
du do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Transport: samolot – hiszpańskie linie lot-
nicze.

Zakwaterowanie: Uczestnicy zakwate-
rowani są u rodzin maltańskich, głównie 
w miejscowościach Swieqi i Pembroke,  
w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły 
językowej. Rodziny goszczące są sprawdzo-
ne i starannie dobrane przez szkołę. Każda 
rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy 
obozowej, może także gościć młodzież  
z innych krajów.
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 wykwalifikowaną kadrę lektor-
ską. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federation of English Language Teaching 
Organisations Malta). Ośrodek nauczania 
znajduje się w miejscowości Swieqi. Uczest-
nicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe  
w formie gier i zabaw w terenie, co daje 
im możliwość szlifowania swoich umiejęt-
ności językowych, ale przede wszystkim 
przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwi-
czenia rozwijają umiejętności komunika-
cyjne uczestników i gwarantują wspaniałą 
zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych 
wycieczkach oferujemy zwiedzanie z anglo-
języcznym przewodnikiem.

Cena obejmuje: przelot samolotem w kla-
sie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 9 noc-
legów w hotelu na wybrzeżu Costa Brava 
– pokoje 3,4-os. z łazienkami, wyżywienie, 
ubezpieczenie KL, NW, bagaż, opiekę pe-
dagogiczną, hiszpańską opiekę medyczną, 
opiekę kierownika-rezydenta.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, program fakul-
tatywny, napoje do obiadokolacji. Na 
realizację programu (transfery autoka-
rem i wycieczki) należy przygotować  
65 € – opłata obowiązkowa u rezydenta + 
bilet wstępu FC Barcelona (dla chętnych) 
+ program fakultatywny (dla chętnych).  
Zalecane minimalne kieszonkowe na po-
trzeby własne ok. 50 €.
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. 
Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
16 roku życia – 5 €/pobyt. 
Godziny lotów do potwierdzenia na  
48 godzin przed rozpoczęciem imprezy.

Szczegóły na stronie: www.primatour.pl

Cena obejmuje: zakwaterowanie u rodzin 
maltańskich: 7 noclegów, wyżywienie: 3x 
dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja); 
ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania, 
opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: przelot samolotem 
na trasie Warszawa – Malta – Warszawa 
– 1000 PLN, pakiet kursu - 16 lekcji języka 
angielskiego w klasach, test kwalifikacyj-
ny, materiały do nauki, certyfikat ukoń-
czenia kursu, transfer z lotniska na Malcie 
(w dniu przylotu i wylotu) koszt wstępów  
i realizacja programu zwiedzania - 190 €.
Uwagi: Przelot Warszawa – Malta – Warsza-
wa będzie realizowany liniami lotniczymi 
Air Malta; dopuszczalny limit bagażu głów-
nego – 20 kg, bagażu podręcznego – 7 kg. 
Rozkład lotów i godzina zbiórki będą poda-
ne na 3 dni przed wylotem. Uwaga! W trak-
cie przelotu nie zapewniamy posiłku!
Zabrać ze sobą: legitymację szkolną, waż-
ny paszport lub dowód osobisty, zapas 
lekarstw szczególnie jeśli bierzesz je stale, 
jednego (do 20 kg), bagażu głównego i 
jednej sztuki bagażu podręcznego (7 kg), 
kieszonkowe (ok. 10 €/dzień), koszt wypo-
życzenia leżaka i parasola:  PROGRAM „A” – 
16 €, PROGRAM „B” – 8 €, podręczny plecak, 
wygodne buty, ręcznik i kosmetyki, adaptor 
do kontaktów, prowiant na drogę, aparat 
fotograficzny, krem do opalania z filterm UV 
min. 30, kieszonkowy słownik, notes z dłu-
gopisem, obuwie ochronne na plażę.

Hotele DON JUAN          
GUITART CENTRAL PARK

Zakwaterowanie u rodzin

Termin Cena
06.07 – 15.07.2016 2 895 zł

18.07 – 27.07.2016 2 895 zł

Termin Cena
17.07 – 26.07.2016 2 750 zł

26.07 – 04.08.2016 2 750 zł

Termin Wariant Cena
25.06 – 02.07.2016 A 1040 zł

02.07 – 09.07.2016 B 1090 zł

09.07 – 16.07.2016 A 1090 zł

16.07 – 23.07.2016 B 1090 zł

23.07 – 30.07.2016 A 1090 zł

30.07 – 06.08.2016 B 1090 zł

06.08 – 13.08.2016 A 1090 zł

13.08 – 20.08.2016 B 1040 zł

20.08 – 27.08.2016 A 990 zł

Hiszpania
Lloret de Mar

Grecja 
Tolo

Malta
Swieqi

Obozy młodzieżowe samolotem
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Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 3% ceny

Ubezp. od chorób przewlekłych + 115 zł/os.

Gwarancja niezmiennej ceny + 80 zł/os.

Obligatoryjnie płatne:

Przelot samolotem 1000 zł

Realizacja programu 190 € 

Szczegóły na stronie: www.primatour.pl

Położenie: położony bezpośrednio przy 
morzu 150 m od pięknej, piaszczystej plaży 
(główna plaża). Kompleks składa się z 2 bu-
dynków położonych obok siebie (przejście 
przez ulicę). Grupa będzie zakwaterowane 
w części Flisvos***.
Do dyspozycji: recepcja, restauracja, ka-
wiarnia. Basen z leżakami w części Royal 
Flisvos.
Zakwaterowanie: przestronne, wygodne  
pokoje 3 i 4-os. z widokiem na morze lub 
góry. Wszystkie pokoje z łazienkami, WC 
oraz klimatyzacją i balkonem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie 
– bufet, lekki lunch serwowany, obiado-
kolacja-bufet). Pierwszym posiłkiem jest 
obiadokolacja w dniu przyjazdu do Grecji 
ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant na drogę powrotną. Do posiłków 
jest podawana woda stołowa.
Transport: greckie linie lotnicze. 

Cena obejmuje: przelot samolotem w kla-
sie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, 9 noc-
legów w hotelu w Tolo w pokojach 3, 4-os., 
wyżywienie wg opisu, ubezpieczenie KL, 
NW, bagaż, opiekę pedagogiczną, grecką 
opiekę medyczną, opiekę kierownika-rezy-
denta.
Dodatkowo płatne: transfery autokarem,  
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz program fakultatywny. Na realiza-
cję programu (transfery autokarem oraz 
przewodnicy lokalni) należy przygotować 
50 € – opłata obowiązkowa u rezydenta  
+ program fakultatywny (dla chętnych).   
Zalecane minimalne kieszonkowe na po-
trzeby własne ok. 50 €.
Uwagi: Pasażer może wziąć na pokład je-
den bagaż rejestrowany do 20 kg oraz jeden 
bagaż podręczny do 5 kg wg warunków 
przewoźnika. 
Godziny lotów do potwierdzenia na  
48 godzin przed rozpoczęciem imprezy.

Szczegóły na stronie: www.primatour.pl

Kompleks Hotelowy 
FLISVOS            
& FLISVOS ROYAL

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 85 zł/os.

Ubezp. od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

Gwarancja niezmiennej ceny + 120 zł/os.



Obóz Językowy w Londynie to doskonałe połączenie wyjazdu turystycznego z bogatym progra-
mem zwiedzania i nauki języka angielskiego w praktyce. W trakcie trwania obozu proponujemy 
ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. Uczestnicy realizują zadania w formie 
„project in English” zdobywając informacje podczas zwiedzania obiektów oraz na podstawie prze-
prowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami zatrudnionymi w muzeach  
i rodzinami. Dla uczestników, którzy mieliby ochotę połączyć wizytę w Londynie z odwiedzeniem 
niepowtarzalnych miejsc w Anglii przygotowaliśmy specjalny program zwiedzania. Umożliwi 
on poznanie dwóch najbardziej prestiżowych ośrodków uniwersyteckich: Cambridge i Oxfordu.  
Dodatkową atrakcją będzie wizyta w nadmorskiej miejscowości Brighton oraz w najstarszym mie-
ście Anglii Canterbury. 
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Zakwaterowanie: u rodzin stwarza oka-
zję do poznania zwyczajów panujących  
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone 
i starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na 
obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest  
w pokojach 2-4 osobowych.
Wyżywienie: W miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują następujące posiłki: 
śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, 
sok, herbata), lunch (2 kanapki, owoc, ba-
tonik, chipsy, napój – lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu), obiadokola-
cje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata, 
sok). Świadczenia rozpoczynają się obiado-
kolacją 2 dnia, kończą się ciepłym lunchem 
przed wyjazdem z Londynu 8 dnia.

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. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Ga-
binet Figur Woskowych Madame Tussaud's, 
Oxford Street, Hyde Park, Speaker's Corner, 
Łuk Marmurowy.
5 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwie-
dzania. LONDYN – Plac Trafalgar i kolum-
na Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, 
Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent 
Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, 
opcjonalne wyście do TEATRU; dla osób nie-
zainteresowanych spektaklem teatralnym 

Zakwaterowanie
u rodzin

Cena obejmuje: zakwaterowanie: 6 noc-
legów w Londynie, wyżywienie: 3 posił-
ki dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch,  
6 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2 dnia (środa), koń-
czą się ciepłym lunchem przed wyjazdem  
z Londynu 8. dnia (wtorek), 28 godzin zajęć 
językowych w postaci gier i zabaw – ćwi-
czenia i konwersacje w języku angielskim, 
opieka pilota i wychowawców, ubezpiecze-
nie NNW, KL, bagaż, program zwiedzania, 
materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń  
w języku angielskim.
Dodatkowo płatne: transport autokarem 
(+ 300 zł); koszt wstępów i realizacji pro-
gramu (płatne w Londynie; wiek liczony 
jest wg roczników): 85 GBP dla osób, które 
urodziły się po roku 2000, 100 GBP dla osób, 
które urodziły się w roku 2000 i wcześniej; 
dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych 
wyjściem do teatru; połączenia antenowe - 
rozkład jazdy na stronie: www.primatour.pl.
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 (około godziny 15.00) przez rodzi-
ca/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią 
osobę przez niego wskazaną.
Zabrać ze sobą: paszport (ważny minimum 
1 tydzień od daty powrotu) lub dowód oso-
bisty, jednego (do 15 kg) bagażu głównego 
i jednej sztuki bagażu podręcznego, kie-
szonkowe (ok. 8 GBP/dzień), zapas medyka-
mentów, podręczny plecak, wygodne buty, 
ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, 
parasolkę, ręcznik i kosmetyki, adaptor do 
kontaktów, prowiant na drogę (ok. 50 zł na 
obiad przed granicą polsko–niemiecką oraz 
śniadanie w drodze powrotnej). 

Anglia - Londyn
obóz młodzieżowy 13 - 18 lat

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)

28.06 – 06.07.2016 1 690 zł

05.07 – 13.07.2016 1 750 zł

12.07 – 20.07.2016 1 750 zł

19.07 – 27.07.2016 1 750 zł

26.07 – 03.08.2016 1 750 zł

02.08 – 10.08.2016 1 750 zł

09.08 – 17.08.2016 1 750 zł

16.08 – 24.08.2016 1 690 zł
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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-os. z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie.

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 restauracja, 
holl, bar, recepcja, sala TV, winda, Wi-Fi (bez-
płatne przy recepcji i na poziomie 0). 

Cena obejmuje: 9 noclegów, wyżywie-
nie 2x dziennie (śniadania, obiadokolacje), 
transport autokarem klasy LUX, opieka pilo-
ta, rezydenta, bułgarską opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna  
6 €/pobyt/os. Obligatoryjnie płatna kaucja 
zwrotna 25 €. Obiady w czasie podróży ok. 
5 €/posiłek. Wycieczki fakultatywne oraz 
własne wydatki. Dopłata do wyjazdów an-
tenowych - rozkład dostępny na www.pri-
matour.pl. 
Uwagi: Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie o godz. 7.00.  Tur-
nus rozpoczyna się i kończy obiadokolacją. 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania 
dowodu tożsamości lub paszportu waż-
nego minimum pół roku. Proponowane 
kieszonkowe ok. 100 € + opłaty za wybra-
ne wycieczki fakultatywne. W drodze na 
opłacenie posiłków przydatne drobne pie-
niądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, 
krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie karty EKUZ.

Hotel TINTIAVA

Hotel MAGRIVE  

Termin Cena
05.08 – 16.08.2016 1 425 zł

14.08 – 25.08.2016 1 425 zł

23.08 – 03.09.2016 1 425 zł

Termin Cena
06.08 – 16.08.2016 1 440 zł

Obozy studenckie :)
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Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 50 zł/os.

wiek uczestników 18 – 30 lat

Bułgaria - Złote Piaski
ProgramProgram

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry, Rumunię. Po drodze 
postój na gorący posiłek. Nocny przejazd 
przez Rumunię. 
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii w godz. poran-
nych. Złożenie bagaży. Spacer nad morze. 
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Spotkanie 
organizacyjne. Obiadokolacja. Nocleg. 
3 – 10 dzień: Realizacja programu:
•	 plażowanie, kąpiele w morzu i basenie
•	 dla chętnych dyskoteki tematyczne (płat-

ne dodatkowo): UV PARTY, FOAM PARTY, 
PUB CRAWL, BEACH PARTY, PLAYBOY PAR-
TY. Dyskoteki – ok. 3 €.

•	 dla chętnych udział w wycieczkach fakul-
tatywnych (płatne dodatkowo). 

11 dzień: Opuszczenie pokoi ok. godz. 7.00, 
złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu,  
śniadanie. Czas na ostatnie zakupy. Obiado-
kolacja. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny 
przejazd przez Rumunię. 
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, 
(dłuższy przystanek na gorący posiłek), Sło-
wację. Powrót w godzinach nocnych. 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
2 dzień: Przyjazd do Rimini w godzinach 
porannych. Przyjazd do hotelu, złożenie 
bagaży. Zakwaterowanie od godz. 14.00. 
Zapoznanie się z miejscowością i hotelem, 
spotkanie organizacyjne. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
3 – 10 dzień: Realizacja programu: 
•	 plażowanie, kąpiele w morzu,
•	 wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki
•	 dla chętnych udział w wycieczkach fakul-

tatywnych (płatne dodatkowo) - wyciecz-
ki realizowane przy min.15 osobach. 

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie oko-
ło godz. 8.00. 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 

Zakwaterowanie: 4 i 5 osobowe z łazien-
kami, możliwe łóżka piętrowe. Łazienki  
w pokojach wyposażone są w pełny węzeł 
sanitarny (umywalka, WC, prysznic – kabi-
ny prysznicowe) oraz suszarkę. W każdym 
pokoju TV,  telefon, wentylator lub klima-
tyzacja (płatna dodatkowo 5 € za dzień za 
pokój). 
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania, obia-
dokolacje).

Cena obejmuje: 8 noclegów, wyżywienie  
2 posiłki dziennie, transport autokarem LUX, 
opiekę pilota, rezydenta, włoską opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. 
Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna (ob-
ligatoryjnię 25 €), opłata klimatyczna (obli-
gatoryjnie 6 €/pobyt), pobyt w Parku Roz-
rywki MIRABILANDIA (obligatoryjnie 30 €, 
możliwość dokupienia MIRA BEACH + 5 €), 
wycieczki fakultatywne, obiady w czasie po-
dróży ok. 5 €/posiłek, dopłata do wyjazdów 
antenowych – rozkład jazdy dostępny na 
www.primatour.pl. 
Uwagi: Zakwaterowanie od godz. 14.00. 
Wykwaterowanie ok. godz. 8.00.  Turnus 
rozpoczyna się obiadokolacją a kończy 
śniadaniem. Pieniądze za kaucję zwrotną, 
opłatę klimatyczną i Mirabilandię zbierane 
w autokarze. Uczestnik zobowiązany jest do 
posiadania dowodu tożsamości lub pasz-
portu ważnego minimum pół roku. Propo-
nowane kieszonkowe ok. 100 € + opłaty za 
wybrane wycieczki fakultatywne. W drodze 
na opłacenie posiłków oraz toaletę przy-
datne drobne pieniądze Koniecznie zabrać 
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik  
i obówie plażowe.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Delfinarium + Warna - ok. 24 €, Neseber 
(z obiadem) – ok. 24 €, Bałczyk i Przylą-
dek Kaliakra (z wieczorkiem) – ok. 24 €, 
Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z poka-
zem światło–dźwięk) – ok. 54 €, Istam-
buł  (1 dzień) – ok. 60 € + 10 USD (wiza), 
Rejs jachtem (z obiadem, 3 godz.) –  
ok. 25 €, Safari – ok. 20 €, Aquapolis – 
ok. 15 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Atlantica – ok. 22 €, Aquafan – 32 €,  
Oltremare – 28 €, Italia w Miniaturze – 
26 €, San Marino – 20 €, Rejs statkiem 
– 18 €, Wenecja z rejsem wzdłuż laguny 
weneckiej – 60 €, Rzym z Watykanem – 
60 €, Dyskoteki w Rimini – ok. 10 €.
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Termin (od soboty do soboty) Osoba dorosła Dziecko 
2 - 12 lat

Drugie dziecko 
2 - 12 lat na dostawce

14.05 – 25.06.2016 710 zł 520 zł 380 zł
25.06 – 09.07.2016 850 zł 625 zł 450 zł
09.07 – 13.08.2016 975 zł 720 zł 515 zł
13.08 – 20.08.2016 850 zł 625 zł 450 zł
20.08 – 17.09.2016 710 zł 520 zł 380 zł

Położenie: około 400 m od morza, w pobliżu jeziora Jamno.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os. (z możliwością dostawek 
2+1 i 2+2) w budynkach dwukondygnacyjnych oraz siedem 
czteroosobowych rodzinnych domków campingowych. 
Obiekt dysponuje również pokojami typu STUDIO – 2 po-
łączone pokoje, dla rodzin 2+2 i 2+3. Wszystkie pokoje wy-
posażone w łazienkę, balkon, TV, lodówkę, czajnik, ręczniki, 
parawan. W każdym pawilonie znajduje się aneks kuchenny.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (wg opi-
su);  mini przedszkole z zabawami dla dzieci (6 godz. zajęć  
w ciągu dnia – od poniedziałku do piątku); basen kąpielowy 
z wydzielonym brodzikiem i podgrzewaną wodą; muzyczną 
biesiadę przy ognisku z kiełbaskami i bigosem – uzależnio-
ne od pogody; dostęp do Internetu (ośrodek nie zapewnia 
komputera); stoły do ping ponga, boiska, plac zabaw; aneks 
kuchenny z kuchenką elektryczną, kuchenką mikrofalową, 
lodówką i podstawowym zestawem naczyń; mini pralnia 
(proszek, płyn – we własnym zakresie); łóżeczka dla malusz-
ków (bez pościeli).
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu. 
Uwagi: dzieci do 2 lat – nieodpłatnie, bez świadczeń; par-
king dozorowany w terminie 25.06 – 20.08.2016 – 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 godziny 15:00 w dniu 
przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

Ośrodek Wypoczynkowy 
EGM-ŁAZY

Położenie: w zacisznym miejscu, wśród zieleni, około  
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. Wyposażenie 
domków: łazienka, TV-Sat, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, 
ręczniki, talerze, sztućce, przed domkami murowane grille. 
Zakwaterowanie możliwe też w komfortowych pokojach 
w budynku: standard i LUX: duży telewizor, komfortowa ła-
zienka, Pokoje Lux mają balkon lub klimatyzację.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje 
w formie szwedzkiego stołu).

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2 posiłki dzien-
nie: śniadanie w formie bufetu, obiadokolację w formie 
szwedzkiego stołu (dzieci od 3 – 10 lat 1/2 porcji wyżywie-
nia), korzystanie z basenu i brodzika z podgrzewaną wodą, 
parking, wypożyczalnia rowerów, internet WiFi, sprzątanie, 
wymiana pościeli i ręczników, prąd, woda i ochrona.
Dodatkowo płatne: wyżywienie dziecko od 2,5-3 lat 1/2 
porcji 25 zł – konieczność wykupienia, pranie 5 zł/1 wsad 
(własne środki piorące), opłata klimatyczna płatna na miej-
scu – 3,60 zł /os. dorosła i dziecko
Uwagi: Doba hotelowa zaczyna się od obiadokolacji  
w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem do godz. 10.00 
w dniu wyjazdu. 

Dąbki

Łazy

Ośrodek Wypoczynkowy SŁOŃCE Cen za pobyt 
tygodniowy 
dla 1 osoby 

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

01.05 – 05.06.2016 725 zł 520 zł 795 zł 590 zł 865 zł 660 zł
05.06 – 26.06.2016 865 zł 660 zł 935 zł 730 zł 1 005 zł 800 zł
26.06 – 20.08.2016 1 110 zł 905 zł 1 180 zł 975 zł 1 250 zł 1 045 zł
20.08 – 31.08.2016 900 zł 695 zł 970 zł 765 zł 1 040 zł 835 zł
31.08 – 30.09.2016 725 zł 520 zł 795 zł 590 zł 865 zł 660 zł

Do dyspozycji: odkryty basen i brodzik z podgrzewaną 
wodą położony na rozległym, zielonym ogrodzonym tere-
nie, boiska do siatkówki, plac zabaw, sala bilardowa, sala ze 
stołami do ping-ponga, jadalnia, parking, miejsce na ogni-
sko, grill, wypożyczalnia rowerów i drobnego sprzętu spor-
towego, mini siłownia.
Wyżywienie: w okresie: 14.05 - 25.06 i 20.08 - 17.09  – śnia-
dania, obiady, kolacje – posiłki serwowane; 25.06 - 09.07, 
09.07 - 13.08, 13.08 - 20.08 – śniadania w formie bufetu 
szwedzkiego, obiadokolacje – serwowane;  Dzieci do 12 lat 
– ½ wyżywienia.

W
C

Z
A

S
Y

 w
 P

ol
sc

e



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

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

Ośrodek Wczasowy CHEMAR 2

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 2 poziłki dzien-
nie, parking, internet, 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, bądź od niedzieli do 
niedzieli, pobyt rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przy-
jazdu, do 11.00 w dniu wyjazdu. Dzieci do 3 lat bez świad-
czeń – bezpłatnie, dostawka: dziecko 3-10 lat płaci 240 zł, 
dziecko powyżej 10 lat 310 zł, os. dorosła na dostawce 410 zł. 

Termin

Osoba w pokoju 
2 os. PAWILON

Osoba w pokoju 
3 os. PAWILON

Osoba
 w pokoju 

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

04.06 – 25.06.2016 799 zł 999 zł 1166 zł 985 zł 1467 zł
25.06 – 27.08.2016 1085 zł 1313 zł 1586 zł 1 320 zł 2013 zł

27.08 – 24.09.2016 799 zł 999 zł 1166 zł 985 zł 1467 zł

Łeba
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Położenie: 300 m od morza, spokojna okolica, ale w ob-
rębie centrum Łeby,  obiekt stworzony z myślą o rodzinach  
z dziećmi. Składa się z kilku budynków hotelowych.
Wyposażenie: duży plac zabaw z mnóstwem zabawek, 
kryty basen z przeciwprądem i wodnym placem zabaw, łaź-
nią parową i sporym jacuzzi, restauracja, parking, dla dzieci 
kilka razy w tygodniu organizowane są profesjonalne zaję-
cia animacyjne, internet w całym obiekcie.
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. 
Dla dzieci: wodny raj ze zjeżdżalniami (woda 30 st., na 
miejscu koła, ręczniki, piłki), ogromny plac zabaw i atrakcyj-
ne zajęcia animacyjne. W restauracji krzesełka do karmienia, 
naczynia dla dzieci i kącik zabaw. Do pokoju można zamó-
wić bezpłatnie łóżeczko dla małego dziecka (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja). 

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

28.05 – 26.06.2016 1 075 zł 950 zł 880 zł 625 zł 695 zł 695 zł 830 zł
26.06 – 21.08.2016 1 550 zł 1365 zł 1 300 zł 695 zł 765 zł 800 zł 1 040 zł
21.08 – 31.08.2016 1 340 zł 1 205 zł 1 130 zł 695 zł 765 zł 800 zł 1 040 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.

28.05 – 26.06.2016 1 072 zł 1 200 zł 880 zł 940 zł 840 zł
26.06 – 21.08.2016 1 550 zł 1 725 zł 1 300 zł 1 385 zł 1 195 zł
21.08 – 31.08.2016 1 340 zł 1 515 zł 1 130 zł 1 230 zł 1 050 zł

Budynek Hotelowy *

Łeba

Cena obejmuje: 7 noclegów, śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, nielimi-
towane korzystanie z kompleksu basenowego, jacuzzi,  animacje i atrakcje dla 
dzieci, dozorowany parking.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, obiadokolacja w formie szwedzkiego 
stołu za 7 dniowy pobyt: osoba dorosła – 373 zł, dziecko 13-16 lat – 203 zł, dziec-
ko 9-12 lat – 175 zł, dziecko 4-8 lat – 133 zł, dziecko do 3 lat pobyt bezpłatny na 
dostawce. W jednym pokoju 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.

*cena za pobyt 7 dniowy za 1 osobę ze śniadaniem w formie szwedzkiego stołu
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Położenie: na powierzchni 1,6 ha, w pobliżu centrum 
Mrzeżyna, około 150 m od szczycącej się certyfikatem „Błę-
kitnej Flagi” piaszczystej plaży.
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sala TV, siłownia, 
bilard, boisko sportowe, dwa place zabaw, bawialnia dla 
najmłodszych i sala kinowa, bezpłatny parking. Dostęp do 
internetu Wi-Fi przy recepcji oraz kawiarnii. W sezonie ani-
macje dla dzieci. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe i apartamenty 
4-osobowe. Wszystkie pokoje i pawilony posiadają pełen 
węzeł sanitarny oraz telewizję a apartamenty także lodówki. 
Każdy pokój ma balkon typu loggia. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). 
Posiłki serwowane.

Cena obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dzien-
nie, opłatę klimatyczną.
Uwagi: doba hotelowa od godz. 16:00 do 12:00, dzieci do 
3 lat: 170 zł/pobyt w terminie 25.06 – 09.07.2016 i 13.08 – 
27.08.2016, 184 zł/pobyt w terminie 09.07 – 13.08.2016.  

Ośrodek Wczasowy BOGDANKA  

Mrzeżyno 
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Termin
od soboty do soboty

Pokój standard w budynku głównym
 2 – 3 osobowy

Apartament 2 pokojowy w budynku głównym
dla 4 osób

Osoba dorosła
i dziecko pow. 12 lat

Dziecko 
3 - 9 lat

Dziecko 
9 - 12 lat

Osoba dorosła
i dziecko pow. 12 lat

Dziecko 
3 - 9 lat

Dziecko 
9 - 12 lat

25.06 – 09.07.2016 920 zł 686 zł 764 zł 934 zł 700 zł 778 zł
09.07 – 13.08.2016 1 004 zł 742 zł 820 zł 1 025 zł 756 zł 834 zł
13.08 – 27.08.2016 920 zł 686 zł 764 zł 934 zł 700 zł 778 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.

04.06 - 25.06.2016 1350 zł 365 zł 675 zł 1050 zł 1500 zł 400 zł 750 zł 1150 zł 1600 zł 430 zł 800 zł 1230 zł

25.06 - 27.08.2016 1650 zł 440 zł 825 zł 1265 zł 1885 zł 500 zł 950 zł 1450 zł 2150 zł 565 zł 1080 zł 1640 zł

27.08 - 24.09.2016 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 w komfortowym pokoju  
2-osobowym (z możliwością dostawki), wyżywienie 3 razy 
dziennie w formie szwedzkiego bufetu, 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 zaczyna się 
o godzinie 14.00 a kończy o 11.00, pierwszym posiłkiem 
jest obiad w dniu przyjazdu, a 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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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 posiłki dziennie – śniada-
nia 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, parking, korzystanie z kompleksu basenowo-saunowe-
go w określonych godzinach, dostęp do WiFi, biesiadę ka-
szubską przy grillu (raz w tygodniu). 
Uwagi: dzieci do lat 3 płacą 35% kwoty osoby dorosłej, dzie-
ci od 3 do 10 lat płacą 55% kwoty osoby dorosłej, w przy-
padku  jednej osoby w pokoju dwuosobowym dopłata 50%.  
Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00, a kończy  
o godz. 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

25.06 – 09.07.2016 1 110 zł 1 250 zł 1 215 zł 1 355 zł
09.07 – 20.08.2016 1 180 zł 1 320 zł 1 250 zł 1 390 zł
20.08 – 27.08.2016 1 075 zł 1 215 zł 1 180 zł 1 320 zł

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
na dostawce

Dziecko do 8 lat
z ½ wyżywienia, 
wspólne spanie

01.06 – 23.06.2016 970 zł 730 zł 520 zł
23.06 – 31.08.2016 1 110 zł 940 zł 590 zł

Położenie: 250 m od morza, vis a vis Ośrodka Sportu COS  
(z basenem ze zjeżdżalniami, sauny, korty tenisowe, SPA) 
oraz Parku Linowego “Tarzan Park”.
Wyposażenie: stołówka, komputer z dostępem do inter-
netu, sala z kominkiem, piłkarzyki, ogród wypoczynkowy, 
plac zabaw, miejsce i sprzęt do grillowania, żelazko i deska  
do prasowania, suszarka do bielizny.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe (możliwość 
dostawek) z łazienkami, wyposażone w TV, czajnik bezprze-
wodowy, krzesła, stół, szafa, półki, stoliki nocne, lampki noc-
ne, parawan, koc, łącze internetowe – bezprzewodowe. Brak 
ręczników. Część pokoi bez balkonów, część z widokiem  
na morze.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu szwedzkiego  
w godzinach 8:00-10:00. 

Ośrodek Wczasowy CARO II
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Władysławowo
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Jarosławiec 

Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie 3x dziennie, parking, 
dostęp do Internetu, korzystanie z basenu, sali zabaw dla 
dzieci i boisk sportowych na terenie ośrodka, ognisko / grill 
z pieczeniem kiełbasek przy muzyce mechanicznej, 1 wie-
czorek taneczny przy orkiestrze.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Uwagi: pobyt rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przy-
jazdu, do 11.00 w dniu wyjazdu.

Cena obejmuje: noclegi w pokojach z łazienkami, wyży-
wienie 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja w formie 
szwedzkiego bufetu), dwa zabiegi, wieczorek taneczny przy 
muzyce na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Położenie: w centralnej części Jarosławca, przy głównym 
deptaku, w odległości 200 m od morza. Obiekt znajduje 
się na rozległym, zalesionym i ogrodzonym terenie, około  
200 m od Aqua Parku z podgrzewaną woda (czynny V – X).
Do dyspozycji: stołówka, sala TV, boisko do siatkówki  
i kometki, plac zabaw dla dzieci, dwie wanny z jacuzzi, łóżko 
masujące, sala bilardowa, świetlica ze sprzętem RTV, dwie 
wiaty ze stołami do ping-ponga oraz grami zręcznościowy-
mi, krąg ogniskowy, wypożyczalnia rowerów, parking.    
Zakwaterowanie: w pokojach 2 i 3-osobowych oraz studio 
(2+2) z łazienkami; większość pokoi z balkonami lub oknem 
balkonowym z balustradą. Każdy pokój wyposażony jest  
w telewizor, czajnik elektryczny oraz parawan, koc i leżak.    
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadania, obiady i kolacje.

Ośrodek Wypoczynkowy 
MŁYNARZ 

Położenie: na skraju lasu iglastego w odległości 250 m  
od morza Bałtyckiego, 150 m do centrum
Zakwaterowanie: 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitar-
nym, balkonem, wyposażone w tapczany, stolik, krzesełka, 
szafę i szafki.
Do dyspozycji: duża sala dyskotekowa, biblioteka, bilard, 
stół do tenisa, jacuzzi, cymbergaj, gra piłkarzyki, trampolina, 
boisko do piłki nożnej, boisko do kosza, boisko do badmin-
tona, kort tenisowy, rowery, basen letni, plac zabaw, miejsce 
na grilla, siłownia zewnętrzna
Wyżywienie: 3x dziennie – śniadanie, obiad i kolacja.

Ośrodek Wczasowy WRZOS Termin Cena

02.06 – 15.06.2016 1 260 zł

15.06 – 25.06.2016 1 030 zł

27.08 – 08.09.2016 1 250 zł

Termin Cena

08.09 – 21.09.2016 1 280 zł
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Krynica Morska 

Cena obejmuje: noclegi w pokojach 2 osobowych z łazien-
kami, wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady i ko-
lacje serwowane); grill, 1 wieczorek taneczny przy muzyce 
mechanicznej i ciastku, 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu, 
Uwagi: doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00 
dnia następnego. 

Cena obejmuje: noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych  
z łazienkami, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, wieczorek  
z ciastem, kawą, nagrodami przy muzyce, biesiada grillowa 
przy muzyce na żywo, ubezpieczenie NNW, warsztaty bursz-
tynowe i połów „złota Bałtyku”, warsztaty kulinarne, zajęcia 
gimnastyczno-taneczne,
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu
Uwagi: pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjaz-
du a kończy śniadaniem.

Położenie: wśród lasu sosnowego, około 35 m od morza. 
Budynek dwukondygnacyjny.
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia z barem, słoneczny ta-
ras, wiata leśna z grillem. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami (umy-
walka, prysznic, toaleta), balkonami z krzesłami. Pokoje wy-
posażone w płaskie telewizory LCD, czajniki i szklanki. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje).

Ośrodek Wypoczynkowy CARO Termin Cena

05.09 – 17.09.2016 1 299 zł

Termin Cena

08.09 – 21.09.2016 1 280 zł
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy  
NIEZAPOMINAJKA

Położenie:  w cichym i spokojnym miejscu 300 m od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z węzłem sanitar-
nym i TV.
Do dyspozycji: czajnik (na holach), telefon, stołówka, sala 
konferencyjna, boiska, tenis stołowy, bilard, kawiarnia, plac 
zabaw, miejsce na grill-ognisko, parking, leżaki do wypoży-
czenia z recepcji, 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje), 
grill.

Ustka
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Czarnogóra - Ulcinj
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Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, 9 noclegów, wyżywienie, opiekę pilo-
ta-rezydenta, miejscową opiekę medyczną, 
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.
Zniżki / dopłaty: dziecko do 2 lat pobyt 
gratis + dojazd autokarem +300 zł; dojazd 
własny zniżka -300 zł;
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna ok. 
10 €/os. (płatna obligatoryjnie na miejscu); 
wycieczki fakultatywne; połączenia anteno-
we – rozkład jazdy na www.primatour.pl.

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, opłaty 
drogowe na trasie przejazdu, 9 noclegów,  wyżywienie HB: 
śniadania i kolacje, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, opiekę 
rezydenta podczas pobytu.
Dodatkowo płatne: taksa hotelowa ok. 1 €/doba/os., 
opcja All Inclusive Open Bar +200 zł/os./pobyt, dopłata do 
apartamentu 1 os. +600 zł, możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych.
Uwagi: zakwaterowanie od godz. 14:00, wykwaterowanie 
do godz. 10:00.

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), 2 km od cen-
trum Ulcinj.
Do dyspozycji: jadalnia, basen odkryty,  
leżaki przy basenie, WiFi;
Zakwaterowanie: apartamenty 2, 3, 4 i 5 
-osobowe, wyposażone w TV-Sat, klimaty-
zację, łazienki, ręczniki, balkony. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie.

Apartamenty 
PRIMAFILA

Termin Osoba 
dorosła

Dziecko 
5-12 lat

Dziecko 
2-4 lataWyjazd Pobyt Powrót

15.06 16.06 – 25.06.2016 26.06 1 699 zł 1 399 zł 695 zł

26.06 27.06 – 06.07.2016 07.07 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

05.07 06.07 – 15.07.2016 16.07 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

14.07 15.07 – 24.07.2016 25.07 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

23.07 24.07 – 02.08.2016 03.08 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

01.08 02.08 – 11.08.2016 12.08 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

10.08 11.08 – 20.08.2016 21.08 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

19.08 20.08 – 29.08.2016 30.08 1 799 zł 1 439 zł 695 zł

28.08 29.08 – 07.09.2016 08.09 1 699 zł 1 399 zł 695 zł

Położenie: około 200 m od bezpłatnej plaży. Możliwość 
skorzystania z płatnej plaży z leżakami (7 EUR/dzień).
Do dyspozycji: niewielki basen z brodzikiem, leżaki i para-
sole przy basenie bezpłatnie, restauracja, bar.  
Zakwaterowanie: komfortowe i przestronne 2 i 3 osobo-
we apartamenty oraz 4 osobowe studia z pokojem dzien-
nym, wszystkie z łazienkami, klimatyzacją, balkonami lub 
tarasami z widokiem na morze, TV kablową, Wi-Fi. Więk-
szość apartamentów posiada aneksy kuchenne z pełnym 
wyposażeniem.
Wyżywienie: 2x dziennie – śniadanie w formie bufetu, 
kolacja serwowana (2 zestawy menu wyboru) do kolacji 
napoje inne niż woda dodatkowo płatne.  

Czarnogóra - Dobra Voda 

Apartamenty ERVIN Termin Osoba 
dorosła

Dziecko
5 - 12 lat

Dziecko
2 - 5 lat

17.06 – 28.06.2016 1485 zł 1075 zł 395 zł
26.06 – 07.07.2016 1545 zł 1099 zł 395 zł
05.07 – 16.07.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
14.07 – 25.07.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
23.07 – 03.08.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
01.08 – 12.08.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
10.08 – 21.08.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
19.08 – 30.08.2016 1569 zł 1125 zł 395 zł
28.08 – 08.09.2016 1545 zł 1099 zł 395 zł
zniżki dla dzieci przy 2 osobach dorosłych
dzieci 2–5 lat na dostawce jako 3 lub 4 osoba w pokoju

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd 
tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu ok. 9.00, zło-
żenie bagażu, zapoznanie z obiektem  
i okolicą. Zakwaterowanie od godziny 14.00. 
Pierwsze świadczenie obiad. 
3-10 dzień: Pobyt urozmaicony plażowa-
niem oraz wycieczkami fakultatywnymi 
(możliwość wykupienia na miejscu).
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do 
godz. 09.00. W godz. wieczornych wyjazd 
do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, 
Węgry, Słowację.
12 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Albania - ok. 35 €, Jezioro Szkoder-
skie – objazd + rejs - ok. 30 €, Monastyr 
Ostrog i Rieki Crnojevice - ok. 30 €, 
Montenegro Tour - ok. 35 €, Budwa  
i Stary Bar - ok. 30 €.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Albania - dorosły 35 €, dziecko 25 €; Montenegro Tour 
- dorosły 35 €, dziecko 25 €; Stary Bar + Ulcinj + Oliwa 
Piknik (degustacja regionalnych potraw) - dorosły 20 €, 
dziecko 15 €; Park Narodowy Durmitor + Czarne Je-
zioro + Kaniony Rzeki Tary - dorosły 40 €, dziecko 30 €; 
Park Narodowy Szkoderskie Jezioro + Rejs statkiem + 
Fish Picnic - dorosły 40 €, dziecko 30 €.
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Cena obejmuje: 7 noclegów, zużycie 
wody, prądu, gazu, pościel, sprzątanie koń-
cowe, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.
Cena nie obejmuje: obowiązkowo płatna 
taksa klimatyczna (1 €/os. dorosła/1 dzień, 
dzieci 12-18 lat płacą 50%, dzieci do 12 lat 
nie płacą taksy), wyżywienia, środków czy-
stości. Na zapytanie: klimatyzacja – 9 €/apt./
za dzień, zwierzątko domowe 7 €/za dzień.

Typy apartamentów: 
A2 – studio dla dwóch osób, składające się 
z pokoju dziennego z dwoma miejscami do 
spania; A3 – apartament dla trzech osób, 
składający się z jednej sypialni dwuosobo-
wej i jednego miejsca do spania w pokoju 
dziennym; B4 – apartament dla czterech 
osób, składający się z dwóch sypialni dwu-
osobowych; B5 – apartament dla pięciu 
osób, składający się z dwóch sypialni dwu-
osobowych i jednego miejsca do spania 
w pokoju dziennym; C6 – apartament dla 
sześciu osób, składający się z trzech sypialni 
dwuosobowych.

Apartamenty

Termin A2
cena/osobę

A3
cena/osobę

B4
cena/osobę

B5
cena/osobę

C6
cena/osobę

01.04 – 11.06.2016 490 zł 410 zł 380 zł 340 zł 370 zł

11.06 – 18.06.2016 570 zł 450 zł 420 zł 370 zł 400 zł

18.06 – 25.06.2016 590 zł 470 zł 440 zł 400 zł 430 zł

25.06 – 09.07.2016 630 zł 520 zł 490 zł 440 zł 480 zł

09.07 – 16.07.2016 690 zł 560 zł 590 zł 490 zł 530 zł

16.07 – 30.07.2016 740 zł 610 zł 640 zł 560 zł 590 zł

30.07 – 21.08.2016 890 zł 660 zł 690 zł 620 zł 660 zł

21.08 – 28.08.2016 690 zł 560 zł 590 zł 490 zł 530 zł

28.08 – 10.09.2016 570 zł 450 zł 420 zł 370 zł 400 zł

10.09 – 17.09.2016 490 zł 410 zł 380 zł 340 zł 370 zł

Uwagi: 1 dziecko do 3 lat gratis na łóżku  
z rodzicami, doba hotelowa zaczyna się  
od 14.00, a kończy o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Pobyt możliwy: od soboty do so-
boty lub od wtorku do wtorku. Pakiet Plus –  
30 €/7 dni/apt. (TV, czajnik, aparat do kawy, 
wymianę ręczników 2x w tygodniu, papier 
toaletowy, ręczniki kuchenne, worki na 
śmieci na cały pobyt).

Chorwacja - Pag

Położenie: w budynkach, w odległości od 
300 m do 2 km od centrum miasta i w nie-
wielkiej odległości od plaży od 50 do 800 m. 
Zakwaterowanie: funkcjonalnie umeblo-
wane apartamenty. Każdy posiada: wypo-
sażony aneks kuchenny, miejsce do spo-
żywania posiłków, pełny węzeł sanitarny, 
balkon lub taras, miejsce do parkowania 
samochodu. 
Wyżywienie: we własnym zakresie. 
Transport: własny.

Hotel LAVANDA
Położenie: przy promenadzie, z pięknym widokiem na 
zatokę z mnóstwem sklepów, restauracji i tawern, w od-
ległości 50 m od morza i 800 m od centrum miasta Stari 
Grad (dogodne połączenie taksówką wodną). Plaża ok. 
50 m od hotelu, żwirkowo-kamienista i częściowo wybe-
tonowana, leżaki plażowe – płatne dodatkowo. 
Do dyspozycji: budynek główny oraz 2 budynki bocz-
ne oddalone od siebie około 20 m, 115 pokoi, recepcja 
z sejfem (bezpłatnie), restauracja, kawiarnia, plac zabaw 
dla dzieci, scena do animacji, parking oddalony około 
200 m, Wi-Fi w lobby – bezpłatnie, kącik internetowy – 
płatny. Basen ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki  
i parasole przy basenie bezpłatnie. 4 korty tenisowe około  
100 m od hotelu, tenis stołowy, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki, w sezonie muzyka na żywo 
(21.00-23.00), 1x w tygodniu przedstawienia, gry i za-
bawy dla rodzin. Na plaży wypożyczalnia rowerów wod-
nych, łodzi typu banan, nart wodnych. 
Zakwaterowanie: 2 osobowe (możliwość 1 dostawki) 

Cena obejmuje: transport autokarem (w opcji z trans-
portem), noclegi, wyżywienie (wg oferty), ubezpieczenie 
(NW, KL, bagaż), opiekę rezydenta. 
Uwagi: taksa klimatyczna 1 €/dzień/os płatna na miejscu, 
opłata za prom z transferem 25 €/osoba dorosła, 15 €/
dziecko – płatne na miejscu.

Chorwacja - Hvar
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Termin Ilość 
nocle-

gów

Cena
dojazd 
własny

Cena
dojazd 

autokarem
Wy-
jazd Pobyt Powrót

07.06 08.06 – 15.06.2016 16.06 7 1349 zł 1 699 zł

21.06 22.06 – 29.06.2016 30.07 7 1 549 zł 1 899 zł

28.06 29.06 – 08.07.2016 09.07 9 1 849 zł 2 199 zł

07.07 08.07 – 17.07.2016 18.07 9 1 849 zł 2 199 zł

16.07 17.07 – 26.07.2016 27.07 9 1 849 zł 2 199 zł

25.07 26.07 – 04.08.2016 05.08 9 1 849 zł 2 199 zł

28.08 31.08 – 05.09.2016 06.09 7  1 449 zł 1 799 zł

04.09 05.09 – 12.09.2016 13.09 7 1299 zł 1 649 zł

Opłata stała (0-2 lat):                               GRATIS GRATIS

Opłata stała (2-7 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 550 zł

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

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

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

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

Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    790 zł 790 zł

od strony morza, odnowione, łazienka (prysznic), telefon, 
TV SAT, balkon, Wi-Fi (7 dni – 20 €). 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu), do obiadokolacji nielimitowany 
wybór lokalnych napoi alkoholowych – grappa, piwo, 
wino oraz napoi bezalkoholowych – woda naturalna i mi-
neralna, 2 rodzaje soków; możliwość dopłaty do All Inclu-
sive Light (śniadania 07.00 – 10.00, obiady 12.00 – 14.00  
i kolacje 19.00 – 21.00 w formie bufetu oraz podwieczorek 
16.00 – 17.00), napoje podczas obiadów i kolacji – wybór 
lokalnych napoi alkoholowych – grappa, piwo, wino oraz 
napoje bezalkoholowe – woda, soki. 

€
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Położenie: w San Mauro Mare (15 km od  
Rimini) ok. 300 m od plaży, 300 m od głów-
nego deptaku i 5 min spacerem od centrum 
handlowego. 
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala ko-
minkowa, weranda, winda, ogród z leżaka-
mi, huśtawka, stół do ping-ponga. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe  
z łazienkami, balkonami, klimatyzacją, tele-
fonem, TV, sejfem i suszarką.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania, 
obiadokolacje).

Hotel VILLA CELESTE

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do San Mauro Mare  
w godz. porannych, zakwaterowanie, powi-
talny Aperetif, zapoznanie z okolicą, obiado-
kolacja, nocleg. 
3 – 8 dzień: W programie:
•	 wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu, poznawanie włoskiej kultury, lekcja 
języka włoskiego (1 godz./turnus),

•	 włoski wieczór regionalny przy świecach,
•	 lekcje gotowania (2 x po 30 min.),
•	 wycieczka z przewodnikiem do San Ma-

rino,
•	 wycieczka z przewodnikiem do Cesena-

tico,

Termin Cena

02.09 – 11.09.2016 1 653 zł

09.09 – 18.09.2016 1 635 zł

16.09 – 25.09.2016 1 580 zł

Włochy - San Mauro Mare

ProgramProgram
•	 wycieczka do centrum Rimini, zwiedzanie 

miasta, czas wolny na największym baza-
rze Rimini,

•	 „jak rozprawić się z małżem, krabem i kre-
wetką” – prezentacja Frutti di Mare, poznaj 
nowe smaki

•	 poranna gimnastyka, dla chętnych co dru-
gi dzień nordic walking,

•	 fakultatywnie: wycieczka do Rzymu (płat-
ne około 100 zł/os.)

9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Wy-
jazd w drogę powrotną. Nocny przejazd 
przez Austrię, Czechy.
10 dzień: Powrót do Polski w godzinach 
porannych.                                                                                                               

Cena obejmuje: transport autokarem kla-
sy LUX, noclegi w pokojach z łazienkami, 
wyżywienie 2x dziennie (śniadania, obiado-
kolacje), opiekę pilota, realizację programu 
z wieczorkami, ubezpieczenie NNW, KL, 
bagaż.

Cena obejmuje: transport auto-
karem klasy LUX, 7 noclegów (po-
koje z łazienkami), wyżywienie 2x 
dziennie (śniadania i obiadoko-
lacje), opieka pilota i rezydenta, 
węgierską opiekę medyczną,  
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż,
Dodatkowo płatne: bilety wstę-
pu na baseny termalne (1800 
HUF – około 30 zł/dzień), wy-
cieczki fakultatywne, opłata kli-
matyczna 1,7 €/doba/osoba.
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Termin Osoba 
dorosła

3 osoba 
w pokoju

Dziecko
3 - 10 lat
jako 3 os. 
w pokoju

21.05 – 28.05.2016 1 440 zł 1 290 zł 1 120 zł
28.05 – 04.06.2016 1 469 zł 1 319 zł 1 140 zł
04.06 – 11.06.2016 1 519 zł 1 369 zł 1 160 zł
11.06 – 18.06.2016 1 519 zł 1 369 zł 1 160 zł
18.06 – 25.06.2016 1 619 zł 1 469 zł 1 160 zł
25.06 – 02.07.2016 1 619 zł 1 469 zł 1 160 zł
06.08 – 13.08.2016 1 619 zł 1 469 zł 1 160 zł
13.08 – 20.08.2016 1 619 zł 1 469 zł 1 160 zł
20.08 – 27.08.2016 1 619 zł 1 469 zł 1 160 zł
27.08 – 03.09.2016 1 519 zł 1 369 zł 1 160 zł
03.09 – 10.09.2016 1 519 zł 1 369 zł 1 120 zł

Węgry - Hajduszoboszlo

Położenie: w centrum miasta, około 300 m 
od kąpieliska termalnego
Do dyspozycji: restauracja, sala konferen-
cyjna, dwa baseny wewnętrzne, basen ze-
wnętrzny,  sala fitness, sauna, mini golf, stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, internet.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem  
i lodówką, balkonem, 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania  
w formie szwedzkiego bufetu, obiadoko-
lacje serwowane do stolika) – kuchnia wę-
gierska.

Hotel THERMAL 
VICTORIA 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: 
•	 plażowanie i kąpiele w basenach, wypo-

czynek, spacery po okolicy,
•	 możliwość uczestnictwa w wycieczkach 

fakultatywnych (płatnych dodatkowo)
8 dzień: Śniadanie. O godz. 9.00 wykwa-
terowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez 
Słowację. Powrót w godzinach wieczornych.

Baseny Termalne w Hajduszoboszlo – (1800 HUF – około 30 zł/dzień)
Budapeszt – (ok. 8000 HUF) zwiedzanie: Bazylika Św. Stefana, spacer uliczką Vaci po-
równywaną z londyńską Oxford Street, Parlament, Gmach Opery, Synagoga. Następnie 
zwiedzanie starszej części miasta - Budy: Wzgórze Gellerta  z Cytadelą oraz Pomnikami 
Wyzwolenia i Św. Gellerta – legendarnego apostoła Węgier; Wzgórze Zamkowe - Pałac 
Królewski, kościół Św. Macieja z XV w., Bastion Rybacki. 
Eger – (ok. 7000 HUF) jedno z najładniejszych miast Węgier, słynące ze źródeł leczni-
czych oraz ze wspaniałych win, jak np. Egri Bikaver. Spacer po mieście: Wzgórze Zamko-
we, Katedra Egerska, kościół Franciszkanów, minaret turecki.
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Cena obejmuje: transport autokarem 
klasy LUX, 7 noclegów w Bułgarii, 2 noc-
legi tranzytowe; wyżywienie All Inclusive 
podczas pobytu, obiadokolacja i śniadanie 
tranzytowe (według oferty); opieka pilota; 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, wycieczka 
do Warny, wieczorek taneczny, animacje.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, 
wycieczki fakultatywne.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy 
LUX, 7 noclegów w Bułgarii, 2 noclegi tran-
zytowe, wyżywienie All Inclusive podczas 
pobytu, obiadokolacja i śniadanie tranzyto-
we (według oferty), opieka pilota, ubezpie-
czenie NNW, KL, bagaż, wycieczka do Warny, 
wieczorek taneczny.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, 
wycieczki fakultatywne.

Położenie: nowoczesny obiekt, w cichym  
i spokojnym miejscu, około 180 m od piasz-
czystej plaży.
Do dyspozycji: restauracja z tarasem, lobby 
bar, coctail bar, pool bar, basen zewnętrzny 
(leżaki, parasole), basen wewnętrzny, SPA, 
sauna, Internet Wi-Fi, sala konferencyjna. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-os. z możli-
wością dostawki. Pokoje wyposażone są w 
łazienki, balkony, klimatyzację, lodówki, TV-
-SAT, telefony, suszarki. 
Wyżywienie: All Inclusive: śniadania  
w formie bufetu, lunch w formie bufetu, ko-
lacja w formie bufetu, bufet wegetariański  
i bufet dla dzieci na obiad i kolację, gorące  
i zimne przekąski w formie bufetu rano oraz 
po południu, nocne przekąski w formie bu-
fetu w barze w holu (kanapki, ciasta, owoce, 
itp.), nieograniczony całodobowy dostęp do 
lokalnych napoi alkoholowych, bezalkoho-
lowych oraz koktajli.

Bułgaria - Złote Piaski

Hotel ELENA 

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd o godz. 3.00. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Rumunię. Obiadokolacja  
i nocleg tranzytowy. 
2 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez 
Rumunię, Bułgarię. W drodze przerwa na 
ciepły posiłek (dla chętnych – płatny dodat-
kowo ok. 5 €). Przyjazd do Złotych Piasków 
ok. 18.00, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg
3 – 8 dzień: W programie:
•	 wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu,
•	 wycieczka do Warny z przewodnikiem, 

zwiedzanie letniej stolicy kraju i naj-
większego portu w Bułgarii nad Morzem 
Czarnym, pomników z okresu Imperium 
Rzymskiego i Bizantyjskiego oraz Cerkwi 
Katedralnej.

•	 wieczorek taneczny przy muzyce,
•	 możliwość uczestnictwa w wycieczkach 

fakultatywnych (płatnych dodatkowo).
9 dzień: Opuszczenie pokoi, śniadanie, wy-
jazd z Bułgarii. Przejazd na Rumunię, obia-
dokolacja, nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez 
Rumunię, Węgry, Słowację. Podczas podró-
ży postój na ciepły posiłek (dla chętnych 
– płatny dodatkowo ok. 5 €). Powrót w póź-
nych godzinach wieczornych.

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd o godz. 3.00. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Rumunię. Obiadokolacja  
i nocleg tranzytowy. 
2 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez 
Rumunię, Bułgarię. W drodze przerwa na 
ciepły posiłek (dla chętnych – płatny dodat-
kowo ok. 5 €). Przyjazd do Złotych Piasków 
ok. 18.00, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg
3 – 8 dzień: W programie:
•	 wypoczynek, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu,
•	 wycieczka do Warny z przewodnikiem, 

zwiedzanie letniej stolicy kraju i naj-
większego portu w Bułgarii nad Morzem 
Czarnym, pomników z okresu Imperium 
Rzymskiego i Bizantyjskiego oraz Cerkwi 
Katedralnej.

•	 wieczorek taneczny przy muzyce,
•	 poranna gimnastyka wodna,
•	 zajęcia kulinarne „Witamy w naszej kuch-

ni”
•	 korzystanie z sauny,
•	 lekcje języka bułgarskiego dla początku-

jących
•	 możliwość uczestnictwa w wycieczkach 

fakultatywnych (płatnych dodatkowo)
9 dzień: Opuszczenie pokoi, śniadanie, wy-
jazd z Bułgarii. Przejazd na Rumunię, obia-
dokolacja, nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez 
Rumunię, Węgry, Słowację. Podczas podró-
ży postój na ciepły posiłek (dla chętnych 
– płatny dodatkowo ok. 5 €). Powrót w póź-
nych godzinach wieczornych.

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), plac zabaw dla dzieci, 
bilard, rzutki, tenis stołowy, wypożyczalnia 
rowerów.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe  
z łazienkami, TV-SAT, minibar, biurko. 
Wyżywienie: All Inclusive.

Hotel 
TINTYAVA 
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Delfinarium w Warnie – (ok. 24 €)
Neseber (z obiadem) – wycieczka do za-
bytkowego miasta, założonego ok. 3000 
lat temu, położonego na niewielkim pół-
wyspie połączonym z lądem jedynie wą-
skim przesmykiem. Zwiedzanie zabytko-
wych świątyń, m.in. Stara Metropolia z VI 
w. Spacer wzdłuż rzeki Kamcia (ok. 24 €). 
Bałczyk i Przylądek Kaliakra (z wieczor-
kiem) – zabytkowe miasteczko położone 
u podnóża wapiennych urwisk skalnych. 
Zwiedzanie ogrodu botanicznego, a tak-
że rezydencji rumuńskiej królowej Marii. 
Wyjazd na przylądek Kaliakra – ostatnia  
z twierdz zdobytych przez Osmańczy-
ków na ziemiach bułgarskich. Wieczorem 
kolacja regionalna z bogatym progra-
mem folklorystycznym i tańcami na roz-
żarzonych węglach (ok. 24 €).
Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z po-
kazem światło – dźwięk) – wyjazd do 
dawnej stolicy Bułgarii Weliko Tyrnowo 
(1187-1393 r.). Po drodze zwiedzanie: wsi 
Arbanasi – starożytne domy epoki Odro-
dzenia bułgarskiego, klasztor, wzgórze 
Carewec w Wilkim Tyrnowie, Samowod-
ska czarsia (deptak, gdzie można zapo-
znać się z życiem bułgarskich rzemieślni-
ków). SHOW „światło i dźwięk” (ok. 54 €).
Istambuł (1 dzień) – Wyjazd w godzi-
nach wieczornych. Przyjazd do Istam-
bułu we wczesnych godzinach rannych. 
Zwiedzanie miasta objazdowo, m.in.: 
Błękitny Meczet, Hipodrom, przejazd na 
azjatycką stronę. Obiad, czas wolny na 
największym bazarze – Kapała Czarszija. 
Wieczorem wyjazd z Istambułu. Powrót 
do hotelu we wczesnych godzinach ran-
nych (ok. 60 € + wiza 10 USD), 
Rejs jachtem - 3 godzinny rejs z obia-
dem (ok. 25 €).
Safari – 1/2 dnia, safari samochodami 
terenowymi po górach i wioskach buł-
garskich (ok. 20 €).
AQUAPOLIS - Park Wodny (ok. 15 €), 
Dyskoteki – ok. 3 €/wstęp. 

Termin Cena

01.06 – 10.06.2016 1 670 zł

08.06 – 17.06.2016 1 800 zł

15.06 – 24.06.2016 1 800 zł

22.06 – 01.07.2016 1 800 zł

24.08 – 02.09.2016 1 800 zł

31.08 – 09.09.2016 1 670 zł

07.09 – 16.09.2016 1 670 zł

Termin Cena

01.06 – 10.06.2016 1 670 zł

08.06 – 17.06.2016 1 689 zł

15.06 – 24.06.2016 1 818 zł

22.06 – 01.07.2016 1 977 zł

24.08 – 02.09.2016 1 977 zł

31.08 – 09.09.2016 1 818 zł

07.09 – 16.09.2016 1 670 zł

INCLUSIVE
ALL

INCLUSIVE
ALL
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w godzinach: 15.00-17.30 kawa, herbata, 
lody, ciasto; 10.00-22.00 w restauracji głównej 
lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino białe  
i czerwone, vermouth, gin, rum, brandy oraz 
napoje bezalkoholowe z dystrybutorów sa-
moobsługowych: soki, napoje gazowane, 
woda, a także napoje ciepłe (kawa, herbata, 
kakao, mleko).

Położenie: kameralny otoczony zielenią 3 - 
piętrowy budynek hotelowy w pobliżu pla-
ży, ok. 1,5 km do centrum Złotych Piasków, 
w niedalekiej odległości: sklep spożywczy, 
market, restauracja, bar z fast foodem, piz-
zeria. Plaża publiczna, piaszczysta - najbliż-
sza oddalona 100 m od hotelu oraz ok. 350 
m od słynnej Kabakum; plaża na całej dłu-
gości 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. 
150m2), bilard (2 lv/gra), tenis stołowy  
(4 lv/1 h), plac zabaw dla dzieci, przy plaży 
wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery, 
skutery, narty wodne, spadochrony).

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 około 
400 m od słynnej plaży Kabakum – jednej  
z ładniejszych na wybrzeżu Morza Czarne-
go; plaża dobrze zagospodarowana (kafejki, 
sporty wodne), częściowo strzeżona, bez-
płatna (leżaki, 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 pamiątka-
mi, internet bezprzewodowy (dla klientów z 
własnym komputerem) – bezpłatnie, kącik 
internetowy (dodatkowo płatny 5 lv/h), 
ogrodzony parking (bezpłatny)
Sport i rozrywka: duży 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  

Hotel 
DETELINA 

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

Termin Ilość 
noclegów

Hotel DETELINA ***
All Inclusive

Hotel EXOTICA ***
HB

Wyjazd Pobyt Powrót dojazd własny dojazd autokarem dojazd własny dojazd autokarem
11.06 12.06 – 19.06.2016 20.06 7 929 zł 1 299 zł 829 zł 1 199 zł
18.06 19.06 – 26.06.2016 27.06 7 1 129 zł 1 499 zł 929 zł 1 299 zł
25.06 26.06 – 05.07.2016 06.07 9 1 529 zł 1 899 zł 1 229 zł 1 599 zł
04.07 05.07 – 14.07.2016 15.07 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
13.07 14.07 – 23.07.2016 24.07 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
22.07 23.07 – 01.08.2016 02.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 699 zł
31.07 01.08 – 10.08.2016 11.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 729 zł
09.08 10.08 – 19.08.2016 20.08 9 1 620 zł 1 990 zł 1 329 zł 1 729 zł

18.08 19.08 – 28.08.2016 29.08 9 1 520 zł 1 899 zł 1 229 zł 1 599 zł

27.08 28.08 – 04.09.2016 05.09 7 1 220 zł 1 599 zł 1 029 zł 1 399 zł
03.09 04.09 – 11.09.2016 12.09 7 1 120 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 2 osobowe 
(możliwość 1, 2 dostawek) z łazienkami 
(prysznic), z klimatyzacją indywidualnie ste-
rowaną, telefonem, mini barem (dodatkowo 
płatne), TV, balkonem.
Wyżywienie: HB – 2x dziennie (śniadania  
i obiadokolacje w formie bufetu).

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

INCLUSIVE
ALL

ProgramProgram
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach 
porannych, złożenie bagaży, czas wolny 
na pierwsze kąpiele morskie i słoneczne, 
zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 15.00, 
obiad, kolacja i nocleg. 
3 – 8/10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych proponowa-
nych przez rezydenta. 
9/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi do godziny 10.00, złożenie bagażu, 
czas wolny. W godzinach wieczornych wy-
jazd w kierunku Polski.
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Położenie: w urokliwej, zielonej części 
kurortu, 1,5 km od centrum, 100 m od jed-
nej z najpiękniejszych piaszczystych plaż  
w Bułgarii; plaża dobrze zagospodarowana, 
leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok. 12 € 
/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 €/dobę), przechowalnia bagażu, fryzjer, 
centrum SPA, kawiarenka internetowa (ok. 
2,50 EUR/30 min), możliwość skorzystania  
z parkingu naprzeciw hotelu – ok. 1 €/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 w hotelu ok. godz. 15.00, obiad, 
kolacja i nocleg. 
3 – 8/10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, 
kąpiele morskie, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych proponowa-
nych przez rezydenta. 
9/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi do godziny 10.00, złożenie bagażu, 
czas wolny. W godzinach wieczornych wy-
jazd w kierunku Polski.
10/12 dzień: Przejazd przez Rumunię, Wę-
gry, Słowację. Przyjazd do Polski w godzi-
nach wieczornych.

Położenie: w samym sercu Słonecznego 
Brzegu, w otoczeniu restauracji, pubów, 
sklepów, dyskotek, 200 m od publicznej 
piaszczystej, dobrze zagospodarowanej 
plaży (parasol, leżaki dodatkowo płatne 
około 12 €/dzień), 100 m od przystanku au-
tobusowego skąd można dojechać do Nes-
sebaru ok. 4,5 km. 
Do dyspozycji: 4 piętrowy budynek ze 
190 pokojami, recepcja, lobby bar, bar przy 
basenie, sejf w recepcji (ok. 4 €/dzień), mini 
market, apteka, kantor, pralnia, salon fry-
zjerski, salon kosmetyczny, przechowalnia 
bagażu, punkt medyczny, wypożyczalnia 
samochodów.
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. (z możliwo-
ścią 1 lub 2 dostawek) z łazienką (prysznic, 
suszarka do włosów), klimatyzacja, TV SAT, 
Wi Fi (dodatkowo płatne ok. 1 €/godz.), lo-
dówka, telefon, balkon.   
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania, 
obiady, kolacje w formie bufetu, ponadto  
w godzinach kawa, herbata, lody, cisto; 
11.00-23.00 lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe.

Hotel YAVOR 
PALACE 

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, noclegi w hotelu, wyżywienie All Inclusive, 
opiekę pilota w czasie przejazdu i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna5 €/os./turnus – płatne na miejscu.
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów 200 zł (przy cenach katalogowych) przy dojeździe 
autokarem.

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX, noclegi w hotelu, wyżywienie All Inclusive, 
opiekę pilota w czasie przejazdu i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 5 €/os./turnus – płatne na miejscu.
Uwagi: zniżka z tytułu łączenia turnusów 200 zł (przy cenach katalogowych) przy dojeździe 
autokarem.

Termin Ilość 
noclegów

Dojazd 
własny

Dojazd 
autokaremWyjazd Pobyt Powrót

11.06 12.06 – 19.06.2016 20.06 7 1 229 zł 1 599 zł
18.06 19.06 – 26.06.2016 27.06 7 1 390 zł 1 760 zł
25.06 26.06 – 05.07.2016 06.07 9 1 690 zł 2 060 zł
04.07 05.07 – 14.07.2016 15.07 9 1 800 zł 2 170 zł
13.07 14.07 – 23.07.2016 24.07 9 1 800 zł 2 170 zł
22.07 23.07 – 01.08.2016 02.08 9 1 800 zł 2 170 zł
31.07 01.08 – 10.08.2016 11.08 9 1 800 zł 2 170 zł
09.08 10.08 – 19.08.2016 20.08 9 1 800 zł 2 170 zł

18.08 19.08 – 28.08.2016 29.08 9 1 729 zł 2 099 zł

27.08 28.08 – 04.09.2016 05.09 7 1 410 zł 1 780 zł
03.09 04.09 – 11.09.2016 12.09 7 1 300 zł 1 670 zł
10.09 11.09 – 18.09.2016 19.09 7 1229 zł 1599 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):                                         150 zł 150 zł
Zniżka dla 4 osoby (2-13 lat):                                       450 zł 450 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    1 100 zł 1 100 zł

Termin Ilość 
noclegów

Dojazd 
własny

Dojazd 
autokaremWyjazd Pobyt Powrót

11.06 12.06 – 19.06.2016 20.06 7 1 229 zł 1 599 zł
18.06 19.06 – 26.06.2016 27.06 7 1 429 zł 1 799 zł
25.06 26.06 – 05.07.2016 06.07 9 1 729 zł 2 099 zł
04.07 05.07 – 14.07.2016 15.07 9 1 829 zł 2 199 zł
13.07 14.07 – 23.07.2016 24.07 9 1 829 zł 2 199 zł
22.07 23.07 – 01.08.2016 02.08 9 1 829 zł 2 199 zł
31.07 01.08 – 10.08.2016 11.08 9 1 829 zł 2 199 zł
09.08 10.08 – 19.08.2016 20.08 9 1 829 zł 2 199 zł

18.08 19.08 – 28.08.2016 29.08 9 1 780 zł 2 150 zł

27.08 28.08 – 04.09.2016 05.09 7 1 410 zł 1 780 zł
03.09 04.09 – 11.09.2016 12.09 7 1 360 zł 1 730 zł
10.09 11.09 – 18.09.2016 19.09 7 1329 zł 1699 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

&

INCLUSIVE
ALL
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Termin Osoba dorosła
w pok. 2, 3 os.

12.06 – 23.06.2016 1 090 PLN

21.06 – 02.07.2016 1 190 PLN

30.06 – 11.07.2016 1 325 PLN

09.07 – 20.07.2016 1 475 PLN

18.07 – 29.07.2016 1 475 PLN

27.07 – 07.08.2016 1 475 PLN

05.08 – 16.08.2016 1 475 PLN

14.08 – 25.08.2016 1 325 PLN

23.08 – 03.09.2016 1 295 PLN

01.09 – 12.09.2016 1 145 PLN

10.09 – 21.09.2016 1 090 PLN

19.09 – 30.09.2016 1 090 PLN

Położenie: w nowej części Paralii, w spokojnej okolicy. 
Znajduje się w odległości około 200 m od piaszczystej pla-
ży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole na plaży 
dodatkowo płatne).
Wyposażenie: hotel posiada restaurację na parterze, re-
cepcję, bar, windę; otoczony jest niewielkim ogrodem;  
w hotelu dostępny jest bezpłatnie Internet Wi-Fi, w bliskiej 
odległości od hotelu znajdują się korty tenisowe, boisko do 
piłki nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sporty wodne 
na plaży (za dodatkową opłatą).
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką (toale-
ta, prysznic, 1 duży ręcznik kąpielowy na osobę), aneksem 
kuchennym (wyposażonym w małą lodówkę i podstawowe 
naczynia kuchenne – 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 stołowa. Pozostałe napoje typu fanta, cola, piwo 
– dodatkowo płatne.

Cena obejmuje: przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 
opłaty lotniskowe, 9 noclegów w hotelu na wybrzeżu Costa 
Brava - pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, wyżywienie wg 
opisu, suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 
KL, NW, bagaż, hiszpańską opiekę medyczną, opiekę rezy-
denta, podatek VAT.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów oraz program fakultatywny, napoje do obiadokolacji.
Uwagi: Zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby wła-
sne ok. 50 €, pasażer może wziąć na pokład 1 sztukę bagażu 
rejestrowanego 20 kg oraz 1 sztukę bagażu podręcznego 
do 5 kg wg warunków przewoźnika, godziny lotów mogą 
ulec zmianie do potwierdzenia na 48 godzin przed rozpo-
częciem imprezy. 

Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (ba-
rek, TV, toaleta, klimatyzacja), 9 noclegów, wyżywienie 2x 
dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu + woda 
stołowa), opłatę za klimatyzację w pokoju, ubezpieczenie 
NNW, 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. Obowiąz-
kowej opłaty administracyjnej 50€ - płatnej na miejscu  
w hotelu, po przyjeździe. Opłata nie jest pobierana od dzieci 
w wieku 0-4 lat.
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,  
dopłata do pokoju 1-osobowego + 650 zł.

Grecja - Paralia

Hotel YAKINTHOS

Hiszpania - Lloret de Mar

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 
morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 15.00, obia-
dokolacja 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, złoże-
nie 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 do Polski w godz. 
wieczornych.

ProgramProgram
1 dzień: Zbiórka  na lotnisku Okęcie-Warszawa. Odprawa 
bagażowo-paszportowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godzi-
ny przed wylotem). Planowany wylot samolotem do Bar-
celony o godzinie 14.40. Planowany przylot na lotnisko El 
Prat  w Barcelonie o godzinie 17.45. Odprawa paszportowo-
-bagażowa. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. Zakwatero-
wanie w hotelu, kolacja. Wieczorny spacer po kurorcie -czas 
wolny. Nocleg
2 - 9 dzień: Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar. W trakcie 
pobytu w programie:
•	 wycieczka autokarowa do Barcelony: katedra Sagrada Fa-

milia, La Rambla, dzielnica gotycka,  Stadion FC Barcelona 
(bilet płatny dodatkowo dla chętnych ok. 23 €), wieczo-
rem pokazy grających fontann.

•	 wycieczka autokarowa do Tossa de Mar: Zamek, Katedra.
•	 plażowanie, animacje hotelowe – gry i zabawy integra-

cyjne.
•	 program fakultatywny (dodatkowo płatny). 
10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot z Barce-
lony. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa.
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Hotel GUITART 
CENTRAL PARK
Położenie: około 350 m od plaży i ok. 400 m od centrum. 
Do dyspozycji: restauracja, 3 baseny z leżakami, świetlica 
TV, sejf (dodatkowo płatny). 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami. Kli-
matyzacja w pokojach w cenie imprezy.
Wyżywienie: Hiszpania: 2 posiłki dziennie – bufet (śniada-
nie, obiadokolacje). Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja 
w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu wy-
jazdu.
Transport: samolot – hiszpańskie linie lotnicze.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Karnet na dyskoteki (min. 5 wejść dla os. powyżej 16 
lat) – ok. 26 €, Miasteczko wodne – ok. 30 €, Wieczór 
hiszpański – pokazy flamenco – ok. 26 €, Rejs statkiem 
ze szklanym dnem – ok. 21 €, Stadion FC Barcelona -  
ok. 23 €.

Termin Cena

06.07 – 15.07.2016 2 950 zł

18.07 – 27.07.2016 2 950 zł

Obligatoryjnie płatne:

Program – transfery autokarem i wycieczki + 65 €/os.

Taksa klimatyczna + 5 €/pobyt/os.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 90 zł /os.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 90 zł/os.

Gwarancja niezmiennej ceny + 120 zł/os.
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Termin Cena

22.08 – 29.08.2016 900 zł + 150 €

13.09 – 20.09.2016 900 zł + 150 €

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, 5 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota, 
obecność opiekuna duchowego, bezpie-
czenie NNW, KL i bagażu, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów
Dodatkowo płatne: posiłki podczas po-
dróży.
Uwagi: zabrać ze sobą: ważny paszport 
lub dowód osobisty wygodne obuwie, kie-
szonkowe na własne wydatki, pamiątki oraz 
posiłki podczas podróży, stroje kąpielowe.
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Pielgrzymka do Medjugorje

Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3-os.  
z łazienkami. 
Wyżywienie: 5 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 przymocowa-
ne są obrazki lub kawałki papieru z życzeniami, obietnicami i prośbami pielgrzymów.

Hotel Pensjonat /

1 dzień: Zbiórka o godz. 6.00. Msza Św. na 
rozpoczęcie pielgrzymki. Wyjazd do Me-
djugorje. Przejazd przez Austrię, Słowenię, 
Chorwację (podczas podróży przerwa na 
gorący posiłek – płatny we własnym zakre-
sie ok. 5 EUR) 
2 dzień: Przyjazd do MEDJUGORJE w go-
dzinach porannych, zakwaterowanie, odpo-
czynek po podróży. Zapoznanie z okolicą, 
spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie 
Medjugorje. O godz. 17.00 obiadokolacja. 
O godz. 18.00 różaniec i Msza Św. (między-
narodowa). Nocleg, dla chętnych czuwa-
nie.   
3 dzień: We wczesnych godzinach wyjście 
na GÓRĘ OBJAWIEŃ. Powrót na śniadanie. 
Udział we Mszy Św. Czas wolny. O 17.00 
obiadokolacja. O godz. 18.00 różaniec. Noc-
leg, 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 Medjugorje na 
obiadokolację. O godz. 18.00 różaniec. Noc-
leg, dla chętnych czuwanie.

5 dzień: O godz. 06.00 wyjazd na GÓRĘ KRI-
ŻEVAC – Droga Krzyżowa. Powrót na śnia-
danie. Czas wolny. Wyjazd do Ośrodka Osób 
Uzależnionych i Oazy Pokoju. O godz. 17.00 
obiadokolacja. O godz. 18.00 różaniec. Noc-
leg, dla chętnych czuwanie.
6 dzień: Śniadanie. Spotkanie z jedną  
z osób doświadczających objawienia w Me-
djugorje (jeżeli będzie możliwość). Przejazd 
do MOSTARU – przejście przez kamienny 
most nad rzeką Neretwą, zwiedzanie: sta-
rówka Kujundziluk, Meczet, Dom Biśćevića. 
Przejazd na WODOSPADY KRAVICE. Powrót 
do Medjugorje. O godz. 17.00 obiadoko-
lacja. O godz. 18.00 różaniec. Nocleg, dla 
chętnych czuwanie.
7 dzień: Wczesne śniadanie. Wyjazd w dro-
gę powrotną. Przejazd do GROTY CHOR-
WACKIEGO LOURDES w VEPRIĆ – Msza Św. 
Odpoczynek nad Morzem Adriatyckim 
miejscowości OMIŠ (możliwość kąpieli). 
Dalsza podróż do Polski przez Chorwację, 
Słowenię, Austrię, Czechy (podczas podróży 
przerwa na posiłek – płatny we własnym za-
kresie ok. 5 €).
8 dzień: Powrót do Polski w godzinach po-
rannych.

ProgramProgram
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Cena obejmuje: transport autokarem LUX, 
4 noclegi  hotele **/*** - pokoje 2, 3 - os.  
z łazienkami,TV SAT, 4 śniadania, 4 obiado-
kolacje, 1 obiad, usługę pilota-przewodnika, 
ubezpieczenie NW, KL, bagaż.
Dodatkowo płatne: każdy uczestnik po-
winien posiadać około 50 € na wydatki 
związane z programem (wstępy do obiek-
tów, bilety komunikacji miejskiej, lokalnych 
przewodników, wjazdy do miast); cena nie 
obejmuje napojów do obiadokolacji.

Termin Cena

18.09 – 23.09.2016 1 199 zł

16.10 – 21.10.2016 1 199 zł

Włochy - Wenecja  - Rzym - Monte Cassino - Watykan - Asyż

1 dzień: Wyjazd do Włoch w godz. noc-
nych. Przekroczenie granicy w Cieszynie, 
przejazd przez  terytorium Czech i Austrii. 
W trakcie przejazdu będą organizowane, 
co kilka godzin, krótkie postoje. Przejazd do 
hotelu w okolicach Wenecji – zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień: Śniadanie. Przyjazd do WENECJI. 
Rejs tramwajem wodnym, zwiedzanie mia-
sta – plac i bazylika św. Marka, Pałac Dożów, 
Most Westchnień, Most Rialto. Przyjazd do 
hotelu w okolice RZYMU – zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie RZYMU: Ba-
zylika Św. Jana na Lateranie, Święte Schody, 
następnie RZYM BAROKOWY: Plac Wenec-
ki, Plac i Schody Hiszpańskie, Fontanna di 
Trevi, Plac Navona, Panteon. Po zwiedzaniu 
przejazd pod MONTE CASSINO – zwiedza-
nie Cmentarza Polskiego i Opactwa Bene-
dyktynów. Powrót do hotelu, obiadokola-

cja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Wyjazd do WATYKANU 
– udział w niedzielnej Audiencji Generalnej 
u Papieża Franciszka na Placu Św. Piotra. Po 
zakończeniu audiencji zwiedzanie Bazyliki 
i Placu Św. Piotra oraz chwila zadumy nad 
grobem Ojca Świętego Jana Pawła II w ka-
plicy Św. Sebastiana. Następnie zwiedzanie 
RZYMU STAROŻYTNEGO: m.in. Forum Ro-
manum, Kapitol, Colosseum na zakończenie 
Bazylika Św. Pawła za Murami. Powrót do 
hotelu – obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Przejazd do ASYŻU. 
Zwiedzanie: Bazylika Św. Franciszka, Kościół 
Św. Klary oraz Kościół Matki Boskiej Aniel-
skiej. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Pol-
ski. Przejazd przez Włochy, Austrię. Obiad  
w drodze powrotnej.
6 dzień: Przejazd przez Czechy – powrót do 
kraju w godz. popołudniowych.

ProgramProgram
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zwiedzanie miejscowości Greve In Chianti  
i Radda In Chianti, miejscowości uważanej 
za stolicę Chianti. Wizyta w winnicy z możli-
wością zakupu i degustacji win, miejscowe-
go chleba, oliwy i innych specjałów. Obia-
dokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Florencji 
kolebki renesansu. Wjazd na taras wido-
kowy z Placem Michała Anioła, z którego 
roztacza się przepiękna panorama miasta 
położonego w dolinie rzeki Arno. Zwiedza-
nie centrum – Kościół Santa Croce – Św. 
Krzyża – miejsca pochówku najznamienit-
szych Włochów z Michałem Aniołem na 
czele. Następnie Piazza Signoria, przy któ-
rym stoją Galeria Uffizi oraz słynny Palazzo 
Vecchio będący przez wiele lat siedzibą 
rodu Medyceuszy. Dalej najbardziej znany 
kościół Florencji – gotycka Katedra Santa 
Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła 
Bruneleschiego. Tuż przy katedrze znajduje 
się Wieża Giotta i Baptysterium. W progra-
mie zwiedzania również – "kipiące złoto" 
Ponte Vecchio zwany Mostem Złotników. 
Czas wolny na ostatnie pamiątkowe zakupy. 
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
południowych.

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania konty-
nentalne 3 obiadokolacje, ubezpieczenie 
KL, KR, NNW, bagaż, zwiedzanie wg. progra-
mu, opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: Bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, bilety na komu-
nikację miejską, opłaty za miejscowych 
przewodników, opłaty wjazdowe do miast, 
opłata klimatyczna w hotelach. Orientacyj-
ny koszt – około 60 – 90 €.

Termin Cena

23.04 – 30.04.2016 1 480 zł

07.09 – 14.09.2016 1 480 zł

15.09 – 22.09.2016 1 480 zł

23.09 – 30.09.2016 1 480 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy 
LUX, 5 noclegów w pokojach 2-osobowych 
z łazienkami; wyżywienie (5 śniadań, 5 obia-
dokolacji); opiekę pilota-przewodnika; wie-
czorek grecki; ubezpieczenie KL, NW, bagaż;
Dodatkowo płatne: bilety wstepu do 
zwiedzanych obiektów: Meteory, Akropol.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, prze-
jazd przez Słowację (dla zainteresowanych 
posiłek za dopłatą ok. 7 €), Węgry, Serbię, 
Macedonię do Grecji. 
2 dzień: Przyjazd na Riwierę Olimpijską, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
(Paralia).
3 dzień: Śniadanie. Czas wolny – plażowa-
nie i kąpiele morskie. Wyjazd do Kalambaki, 
zwiedzanie Meteorów – fantastycznych, bi-
zantyjskich klasztorów zbudowanych przez 
mnichów na niedostępnych skałach, wizyta 
w wytwórni ikon i pamiątek. Obiadokolacja, 
nocleg (Paralia).
4 dzień: Śniadanie. Czas wolny – plażowa-
nie i kąpiele morskie. Obiadokolacja – Wie-
czorek Grecki, nocleg (Paralia). 
5 dzień: Po wczesnym śniadaniu wykwa-
terowanie, wyjazd w kierunku Aten. W dro-
dze powrotnej postój w Wąwozie Tembi, 
poświęconemu Apollinowi – zwiedzanie 
sanktuarium św. Paraskwi, patronki kole-
jarzy oraz słynącego z uzdrowień źródełka 
w grocie.Krótki postój w Termopilach – po-
mnik króla spartańskiego Leonidasa, który 
wg legendy na czele 300 Spartan zatrzymał 
perską armię. Przyjazd do Aten.  Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Ateny). 
6 dzień:  Śniadanie. Zwiedzanie miasta – 
wzgórze Akropolu (oprowadza przewodnik 
grecki), w tym: Partenon, Propyleje, Świąty-
nia Nike, Erechtejon z Kariatydami, Muzeum 
Akropolu, Teatr Dionizosa, Odeon Attyka, 
Wieża Wiatrów, skała Aeropagu, marmuro-
wy stadion olimpijski, zmiana warty przed 
Parlamentem. Wyjazd w kierunku Polski. 
Obiadokolacja. Nocleg.

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Wyjazd do Włoch. 
2 dzień: Przyjazd do Sieny, miasta które we-
dług łacińskiego motta miasta „Cor magis 
tibi Sena pandit" – otwiera dla ciebie swoje 
wielkie serce. Zwiedzanie Piazza del Campo, 
na którym rozgrywany jest słynny wyścig 
Palio, Pałac Miejski (Palazzo del Comune)  
z wieżą Torre del Mangia, plac Piazza 
Duomo z majestatyczną Katedrą w sty-
lu romańsko-gotyckim. Spacer po rynku  
w kształcie muszli oraz zaułkach starego 
miasta, przejazd na obiadokolację i nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Lukki, mia-
sta słynnego ze swoich murów, kościołów  
i wież, które razem tworzą jedno z najlepiej 
zachowanych historycznych centrów mia-
sta w Europie. Zwiedzanie: Plac Amfiteatru, 
ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napole-
one, mury obronne miasta, średniowiecz-
ne wieże Giunigi i Ore. Przejazd do Pizy.  
W programie zwiedzanie Campo dei Mi-
racoli (czyli Pola Cudów) z Katedrą o prze-
pięknej wielopoziomowej fasadzie, koliste 
Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża 
(oglądana z zewnątrz), czyli dawna kate-
dralna dzwonnica, budowana przez prawie 
dwieście lat. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: Śniadanie, Zwiedzanie San Gimi-
gnano – miasta, zwanego "Manhattanem 
średniowiecza" min. słynne kamienne wie-
że San Gimignano, Forteca. Przejazd do 
Monteriggioni – spacer po klimatycznym, 
średniowiecznym miasteczku otoczonym 
murem, podziwianie toskańskiego krajo-
brazu oraz wyjątkowej architektury, którą 
opisywał Dante Alighieri w „Piekle“ Boskiej 
Komedii. Następnie wyjazd do serca Toska-
nii, Regionu Chianti słynącego z wybornych 
win. Przejazd trasą pełną najpiękniejszych 
pejzaży w Toskanii z winnicami, miastami na 
wzgórzach, alejami cyprysowymi. Krótkie 

Grecja – Riwiera Olimpijska 

Włochy – Toskania

8 dni

6 dni

Meteory – Wąwóz Tembi – Termopile – Ateny
7 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry, Sło-
wację (dla zainteresowanych posiłek za do-
płatą ok. 7 €). 
8 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach 
porannych.
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Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 - 03.05.2016 1230 zł 1190 zł

24.05 - 29.05.2016 1230 zł 1190 zł

25.06 - 30.06.2016 1230 zł 1190 zł

10.08 - 15.08.2016 1230 zł 1190 zł

06.09 - 11.09.2016 1230 zł 1190 zł

11.10 - 16.10.2016 1230 zł 1190 zł

08.11 - 13.11.2016 1230 zł 1190 zł
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Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX; 
3 noclegi w hotelu*** (pokoje z łazienkami); 
3 śniadania, 3 obiadokolacje;  ubezpiecze-
nie KL, KR NN, Bagaż; zwiedzanie wg pro-
gramu; opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalni prze-
wodnicy ok. 140 RON (1 RON = ok. 1 zł), ist-
nieje możliwość wykupienia ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. dopłata 150 zł do 
miejsca w pokoju dwuosobowym bez do-
kwaterowania (SGL). 
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Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX. 
3 noclegi w hotelu** (pokoje z łazienkami, 
TV); 3 śniadania, 3 obiadokolacje; ubezpie-
czenie KL, KR NN, Bagaż; zwiedzanie wg pro-
gramu; opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ok. 87 € w tym Karta 
Muzealna – Paris Museum Pass (Hotel des 
Invalides z grobem Napoleona, Łuk Trium-
falny, Panteon, Luwr) +42 €, Wieża Eiffela 
+15,50 €, Rejs po Sekwanie +14 €, Zamek 
Chenonceau +13 €, na przejazdy metrem 
ok. 10 €; 
Dopłata: +150 zł do miejsca w pokoju dwu-
osobowym bez dokwaterowania (SGL).

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny 
przejazd przez Niemcy do Francji. 
2 dzień: Przyjazd do Paryża w godzinach 
rannych, zwiedzanie centrum historycz-
nego 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, 
gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych 
i najważniejszych zamków w historii Francji 
wpisany na listę światowego dziedzictwa 
Unesco, związany z życiem Leonardo da 
Vinci, Imponująca budowla rozciąga się nad 
samym brzegiem Loary. Przejazd Chenon-
ceau – zwiedzanie renesansowego zamku 
jedynego w swoim rodzaju „zamku na rze-
ce”, spacer wysadzaną platanami aleją do 
ogrodów zamkowych, Chambord – „perły 
w koronie” króla Franciszka I. Zwiedzanie 
jednej z najpotężniejszych a zarazem naj-

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Alba Iulia – Twierdza 
Alba Karolina, cerkiew, Biblioteka, Sala 
Zjednoczenia, Uniwersytet, renesansowy 
pałac. Przejazd do Sibiu – starówka, magi-
strat Stary Ratusz, most Kłamców i schody 
Fingerling, plac Huep, kościół ewangelicki, 
Prawosławna Cerkiew Metropolitalna, obia-
dokolacja, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, Przejazd do Sinaia – 
zwiedzanie pałacu Peles. Następnie zwie-
dzanie zamku chłopskiego w Râşnov. Prze-
jazd do Brasova – rynek wraz z ratuszem, 
Cerkiew prawosławna, cerkiew św. Mikołaja, 
mury miejskie kościół św. Bartłomieja, Czar-
ny Kościół. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: Śniadanie. Bran – zwiedzanie XIV 
w. Białego Zamku – zamek Drakuli. Przejazd 
do Sighisoara – Wieża Zegarowa, Kościół na 
Wzgórzu, Kościół Klasztorny, Schody Szkol-
ne, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana 
Obertha, Mury i Baszty obronne, obiadoko-
lacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie kopalni soli 
w Turdzie. Wyjazd w drogę powrotną. 
6 dzień: Powrót w godzinach porannych.

Paryż i Zamki nad Loarą

Rumunia 

6 dni

6 dni

piękniejszych posiadłości królewskich we 
Francji, wspaniałego renesansowego pała-
cu, którego autorstwo przypisuje się mie-
dzy 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 w godzinach po-
południowych/wieczornych.

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2016 1320 zł 1250 zł

24.05 – 29.05.2016 1320 zł 1250 zł

25.06 – 30.06.2016 1320 zł 1250 zł

10.08 – 15.08.2016 1320 zł 1250 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2016 899 zł 859 zł

24.05 – 29.05.2016 899 zł 859 zł

25.06 – 30.06.2016 899 zł 859 zł

10.08 – 15.08.2016 899 zł 859 zł

06.09 – 11.09.2016 899 zł 859 zł
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4 dni

4 dni

4 dni
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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, Czas 
wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski 
w godzinach nocnych/rannych. 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przy-
jazd do Budapesztu, zwiedzanie: Plac Bo-
haterów, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, 
Szechenyi Fürdo – jeden z największych w 
Europie kompleksów basenowych, dzielni-
ca ambasad, Opera z 1884 r., przejazd aleją 
Andrassiego – najbardziej reprezentacyj-
ną ulicą miasta – 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, Baszta Rybacka. Stare kamie-
niczki Budy, Zamek Królewski. Przejazd na 
Wzgórze Gellerta, Cytadela, mosty na Duna-
ju. Czas wolny na Vaci Utca – deptak z mnó-
stwem straganów i zabytkową halą targową 
Vásárcsarnok, powrót do hotelu, nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, 
możliwość skorzystania z basenów ter-
malnych (ok. 3 godzin), dalsze zwiedzanie 
Budapesztu. Przejazd na Wyspę Małgorza-
ty. Przejazd do Szentendre – miasteczka 
położonego na zboczach naddunajskich 
wzgórz. Spacer po centrum, zwiedzanie 
jedynego w Europie Muzeum Marcepa-
nu. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Powrót  
w godz. nocnych/rannych. 

Praga

Budapeszt - Szentendre

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 02.05.2016 715 zł 685 zł

26.05 – 28.05.2016 715 zł 685 zł

01.07 – 03.07.2016 715 zł 685 zł

13.08 – 15.08.2016 715 zł 685 zł

16.09 – 18.09.2016 715 zł 685 zł

14.10 – 16.10.2016 715 zł 685 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 02.05.2016 760 zł 730 zł

26.05 – 28.05.2016 760 zł 730 zł

01.07 – 03.07.2016 760 zł 730 zł

13.08 – 15.08.2016 760 zł 730 zł

16.09 – 18.09.2016 760 zł 730 zł

14.10 – 16.10.2016 760 zł 730 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: Zamek Praski, Złota 
Uliczka, Bazylika św. Jerzego, Katedra św. 
Wita – 250 CZK, kościół św. Mikołaja – 70 
CZK, Wieża Ratusza Staromiejskiego – 90 
CZK, Loretta – 150 CZK, Fontanny Krzyży-
kowe – 230 CZK. Rejs Statkiem po Wełtawie 
– 250 CZK. Dopłata 150 zł do miejsca w po-
koju 2-os. bez dokwaterowania (SGL).

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi w hotelu *** ; 2 śniadania, 2 obia-
dokolacje; ubezpieczenie KL, NNW, KR, ba-
gaż; opieka pilota – przewodnika.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, rejs po Dunaju, 
lokalnych przewodników - ok. 10 000 HUF. 
Wieczorek węgierski All Inc. +110 zł/os. – do 
potwierdzenia przy min. 25 os. (nie ma moż-
liwości wykupienia wieczoru węgierskiego 
u pilota, opcja ta wymaga rezerwacji i wpła-
ty przy rezerwacji wycieczki). Dopłata 150 
zł do miejsca w pokoju dwuosobowym bez 
dokwaterowania (SGL).
Bilety wstępów dla chętnych: Bazylika św 
Stefana 200 HUF, Kościół Macieja 1400 HUF, 
Baszty Rybackie 700 HUF, Baseny Termalne 
ok. 4500 HUF, Rejs po Dunaju ok. 2500-3000 
HUF, Muzeum Marcepanu 500 HUF.

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 02.05.2016 770 zł 740 zł

26.05 – 28.05.2016 770 zł 740 zł

01.07 – 03.07.2016 770 zł 740 zł

13.08 – 15.08.2016 770 zł 740 zł

16.09 – 18.09.2016 770 zł 740 zł

14.10 – 16.10.2016 770 zł 740 zł

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX; 
2 noclegi w hotelu**; 2 śniadania, 2 obiado-
kolacje; ubezpieczenie KL, NNW, KR, bagaż; 
zwiedzanie wg programu; opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ok. 40 € oraz lokal-
nych przewodników. Dopłata 150 zł do miej-
sca w pokoju 2-os. bez dokwaterowania.  
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station, twierdza morska Zamek Malmöhus, 
dzielnica portowa, plaża miejska z wido-
kiem na Cieśninę Sund oraz Turning Torso 
– najwyższy budynek mieszkalny w Europie. 
Przejazd ze Szwecji do Danii najwspanial-
szym mostem Bałtyku przez Cieśninę Sund, 
który jest 17-kilometrową autostradą za-
wieszoną nad wodami Bałtyku łączącą Ko-
penhagę z Malmö. 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. Powrót do Polski w godzinach wie-
czornych. 

Cena obejmuje: transport autokarem;  
2 noclegi w hotelu**; 2 śniadania; ubezpie-
czenie NNW, KL, bagaż; opieka pilota; zwie-
dzanie wg programu.
Dodatkowo płatne: rejs promem Rostock 
– Gedser; Gedser – Rostock, godzinny rejs 
statkiem po kanałach Kopenhagi, rejs pro-
mem Helsingor – Helsingborg w sumie 40 €. 
Dla chętnych: 2 obiadokolacje – 140 zł, Pałac 
Amalienborg ok. 80 DKK, Zamek Kronborg 
ok. 90 DKK.
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Wyjazd 
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 godz.). Przejazd autokarem do Kopenhagi 
(ok. 150 km). Zwiedzanie Kopenhagi: Syren-
ka kopenhaska-najbardziej znany symbol 
miasta, uroczysta odprawa warty Gwardii 
Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg 
– oficjalna rezydencja duńskiej rodziny 
królewskiej, pomnik Króla Fryderyka V, Fon-
tanna Gefion – największa i najpiękniejsza 
fontanna Kopenhagi przedstawiającej mi-
tyczne powstanie Zelandii, Ogród Botanicz-
ny, osiemnastowieczna dzielnica portowa 
Nyhaven, Zamek Christiansborg – siedziba 
duńskiego parlamentu, budynek Borsen 
– stara giełda kopenhaska, 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. 20 minut) do szwedzkiego miasta 
Helsingborg Przejazd do miejscowości 
Lund. Zwiedzanie średniowiecznej Katedry  
i starówki. Przejazd do Malmö. Spacer po 
starym mieście (Rynek Główny Stortorget  
z zabytkową zabudową i Pomnikiem Karola 
X Gustawa, Ratusz Miejski, Kościół św. Pio-
tra, Apteka Pod Lwem, Rezydencja Woje-
wody, Lilla Torg) Czas wolny. Objazd miasta  
z pokazaniem najciekawszych miejsc: za-
bytkowy dworzec kolejowy Malmö Central-

Dania – Szwecja  

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

29.04 – 02.05.2016 1 090 zł 1050 zł

25.05 – 28.05.2016 1 090 zł 1050 zł

30.06 – 03.07.2016 1 090 zł 1050 zł

12.08 – 15.08.2016 1 090 zł 1050 zł

15.09 – 18.09.2016 1 090 zł 1050 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 02.05.2016 1150 zł 999 zł

26.05 – 28.05.2016 1150 zł 999 zł

01.07 – 03.07.2016 1150 zł 999 zł

13.08 – 15.08.2016 1150 zł 999 zł

16.09 – 18.09.2016 1150 zł 999 zł

14.10 – 16.10.2016 1150 zł 999 zł

Berlin – Poczdam - Tropical Island

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 Poczdam-
ski – jeden z największych i najruchliwszych 
placów w centralnym Berlinie. Zwiedza-
nie traktu spacerowego Unter den Linden  
z budynkiem Uniwersytetu Humboldta, 
Opery Berlińskiej oraz Neue Wache – Po-
mnika Nieznanego Żołnierza z wzruszającą 
rzeźbą matki trzymającej w rękach umiera-
jącego syna. Zwiedzanie katedry berlińskiej 
– protestanckiego kościoła z przełomu XIX 
i XX wieku. Muzeum Pergamonu, w którym 
znajduje się jeden z najbardziej monumen-
talnych dzieł kultury antycznej – słynny 
ołtarz z Pergamonu oraz babilońska brama 
Isztar. Nocleg. 
2 dzień: Śniadanie, przejazd do Poczda-
mu. Zwiedzanie – Pałac Sanssouci – Pałac 
Fryderyka II-wpisany na Listę UNESCO. Ce-
cilienhof – 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 z nietypo-
wo zachowaną wieżą. Checkpoint – Charlie 
– najsłynniejsze przejście graniczne oraz 
East Side Galery – jeden z niewielu zacho-
wanych kawałków wewnętrznego odcinka 
Muru Berlińskiego. Nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie, przejazd do Tropical 
Island w Krausnick (dla chętnych możli-
wość pozostania w Berlinie samodzielne 
zwiedzanie i czas wolny). Wypoczynek  
w największym tropikalnym parku rozrywki 
w Europie. Jest tam wszystko co tropikalne 

Cena obejmuje: przejazd autokarem 
LUX; 2 noclegi w hotelu**/***; 2 śniadania,  
2 obiadokolacje; ubezpieczenie KL, KR, 
NNW, Bagaż; zwiedzanie wg programu; 
opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych prze-
wodników – ok. 60 €; Istnieje możliwość 
wcześniejszej rezerwacji biletu wstępu do 
parku Tropical Islands: bilet dla osoby doro-
słej (36 € z opłatą rez.) w cenie 151 zł, bilet 
dla dziecka w wieku 6-14 lat (28 € z opłatą 
rez.) w cenie 119 zł; Dopłata +150 zł do miej-
sca w pokoju dwuosobowym bez dokwate-
rowania (SGL).

– lśniąca biała piaszczysta plaża, największy 
na świecie las tropikalny pod dachem, lazu-
rowa laguna. Wyjazd do Polski. Przyjazd do 
Polski w godzinach nocnych/rannych.

4 dni

4 dni
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Położenie: nad samym morzem, z bezpośrednim wyjściem 
na plażę, na dobrze zagospodarowanym, ogrodzonym i do-
zorowanym terenie. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami.  
Pokoje wyposażone są w balkony, TV, czajnik, szklanki, 
sztućce oraz sprzęt plażowy.
Do dyspozycji: stołówka, bar, boisko do piłki nożnej  
z oświetleniem, dwa boiska do piłki siatkowej – plażowej, 
kort tenisowy z oświetleniem, boisko do koszykówki, 4 pla-
ce i miejsca zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko lub grilla, 
wynajem rowerów, wanna z hydromasażem, sauna.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje). 

Ośrodek Wypoczynkowy WRZOS

Sianożęty

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os.  
z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie; grill przy mu-
zyce mechanicznej (2x w tygodniu); korzystanie z urządzeń  
i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
25.08 – 08.09.2016 1 292 zł
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Ośrodek Wypoczynkowy POSEJDON 

Położenie: około 100 m od morza i 1,5 km od Jeziora  Re-
sko, wśród pięknego lasu sosnowego,  
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 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.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 
Rehabilitacje: układu krążenia, oddechowego i pokarmo-
wego, cukrzycą, kobiety po mastektomii, z upośledzeniem 
umysłowym. Stosowane zabiegi: magnetoterapia, kriotera-
pia, UGUL, laseroterapia, kąpiel perełkowa, inhalacje, masaż 
klasyczny i wirowy, okłady borowinowe, termoterapia.

Cena obejmuje: noclegi w pokojach z łazienkami; wyży-
wienie 3 posiłki dziennie; 2 zabiegi w dni robocze (z wy-
łączeniem 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
07.05 – 20.05.2016 1 140 zł

26.06 – 11.07.2016 1 440 zł

11.07 – 24.07.2016 1 440 zł

24.07 – 06.08.2016 1 480 zł

06.08 – 19.08.2016 1 480 zł

14.09 – 27.09.2016 1 040 zł

Dźwirzyno
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Położenie: pomiędzy rzeką Dziwną a wybrzeżem Morza 
Bałtyckiego, w odległości około 250 m od piaszczystej plaży. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV-
-SAT. Pokoje na parterze oraz pierwszym piętrze są przysto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z wyłącze-
niem osób poruszających się na wózkach. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica, sala rehabilitacyjna, 
gabinety zabiegowe, gabinet lekarski, plac zabaw, grill, wy-
posażenie plażowe – parawany, koce i leżaki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje).

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny
RYBITWA

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach z łazienkami; 
wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 
opieka medyczna; 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza;  
2 biesiady przy muzyce; ognisko z pieczeniem kiełbasek;
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
27.04 – 10.05.2016 1 175 zł

10.05 – 23.05.2016 1 240 zł

23.05 – 05.06.2016 1 240 zł

15.07 – 28.07.2016 1 480 zł

28.07 – 10.08.2016 1 480 zł

18.09 – 01.10.2016 1 299 zł

Dziwnów
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Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wczasowy FAMA STA

Położenie: około 350 m od plaży, trzy pawilony hotelowe 
na zalesionym i ogrodzonym terenie;
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sale dyskotekowa oraz 
telewizyjna, basen odkryty z brodzikiem dla dzieci, siłownia, 
boiska sportowe, stoły do ping-ponga, kort tenisowy, trzy 
place zabaw, parking
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami 
wyposażone w TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy, 
ręczniki. Część pokoi przystosowana jest dla osób porusza-
jących się na wózkach.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady + podwieczo-
rek, kolacje).

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-oso-
bowych z łazienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śnia-
dania, obiady + podwieczorek, kolacje); całodobowa opieka 
medyczna, lekarz, pielęgniarka; badania lekarskie i zlecenie 
zabiegów; 2 zabiegi dziennie w dni robocze wg wskazań 
lekarza; 1 wieczorek taneczny przy muzyce; dyskoteki; ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek; korzystanie z kijków nordic wal-
king; korzystanie ze sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Mrzeżyno

Ośrodek przystosowany jest do przyjmowania osób  
z następującymi schorzeniami:  dysfunkcją narządu ru-
chu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich; neurologicznymi; upośledzeniem umysłowym; 
psychiczną; epilepsją; układu krążenia; układu oddecho-
wego; cukrzycą; układu pokarmowego; układu krwiotwór-
czego; narządów wydzielania wewnętrznego; zaburzeniami 
głosu i mowy; endokrynologicznymi; kobiety po mastekto-
mii; autyzmem; metabolicznymi; układu immunologiczne-
go; dermatologicznymi; laryngologicznymi (z wyłączeniem 
osób z dysfunkcją narządu słuchu); przewlekłymi choroba-
mi wątroby; przewlekłym zapaleniem trzustki; zaburzenia-
mi rozwoju psychoruchowego; reumatycznymi; chorobą 
alzheimera; choroba Parkinsona; schorzeniami kręgosłupa; 
skoliozą; wadami postawy. 

Termin Uczestnik Opiekun
bez zabiegów

30.04 – 14.05.2016 1 234 zł 1 178 zł

14.05 – 28.05.2016 1 269 zł 1 206 zł

28.05 – 11.06.2016 1 479 zł 1 276 zł

11.06 – 25.06.2016 1 598 zł 1 295 zł

25.06 – 09.07.2016 1 659 zł 1 556 zł

20.08 – 03.09.2016 1 619 zł 1 416 zł

03.09 – 17.09.2016 1 444 zł 1 248 zł

17.09 – 01.10.2016 1 234 zł 1 178 zł
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Położenie: w obszarze ok. 1 ha, 300 m od morza. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym, część pokoi z balkonami. Pokoje wyposa-
żone 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, boisko do siatkówki, kort do tenisa ziemnego, 
dwie sale rekreacyjne, baza zabiegowa.
Rehabilitacje: masaż klasyczny, masaż aquavibron, masaż 
wibracyjny – maty, inhalacje solankowe z zastosowaniem 
olejków eterycznych, światłolecznictwo: solux, bioptron, 
magnetronik, okłady borowinowe, diadynamik, wodny ma-
sażer stóp, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel boro-
winowa, hydromasaż.

Ośrodek Wczasowy PERŁA  

Cena obejmuje: 13 noclegów w pokojach z łazienkami;  
wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje);  
opieka medyczna;  20 zabiegów leczniczych wg wskazań 
lekarza; dwa wieczorki z poczęstunkiem; ognisko z piecze-
niem kiełbasek i muzyką; korzystanie ze wszystkich urzą-
dzeń i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, 

Termin Cena
18.05 – 31.05.2016 1 220 zł

01.06 – 14.06.2016 1 280 zł

14.08 – 27.08.2016 1 390 zł

28.08 – 10.09.2016 1 300 zł

11.09 – 24.09.2016 1 200 zł

Dźwirzyno

Ośrodek Wypoczynkowy DORWIT

Położenie: w centrum Dźwirzyna, około 300 m od morza  
i 1 km od Jeziora Resko.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, część 
pokoi z balkonami, wyposażone w: TV-Sat, czajnik bezprze-
wodowy, radio, sprzęt plażowy.
Do dyspozycji: jadalnia, sala gimnastyczna, stoły do tenisa, 
miejsce na grill, parking, plac zabaw.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje);
Rehabilitacje: masaż klasyczny, masaż aquavibron, masaż 
wibracyjny, inhalacje solankowe z zastosowaniem olejków 
eterycznych, światłolecznictwo: solux, bioptron, magnetro-
nik, okłady borowinowe, diadynamik, wodny masażer stóp, 
kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel borowinowa, 
hydromasaż.

Cena obejmuje: 13 noclegów w pokojach z łazienkami; 
wyżywienie 3 posiłki dziennie; opieka medyczna; 20 za-
biegów leczniczych wg wskazań lekarza; dwa wieczorki  
z poczęstunkiem; ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką; 
korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Dźwirzyno

Termin Cena
09.04 – 22.04.2016 1 090 zł

23.04 – 06.05.2016 1 120 zł

07.05 – 20.05.2016 1 180 zł

21.05 – 03.06.2016 1 290 zł

04.06 – 17.06.2016 1 360 zł

18.06 – 01.07.2016 1 440 zł

16.07 – 29.07.2016 1 590 zł

30.07 – 12.08.2016 1 580 zł

13.08 – 26.08.2016 1 440 zł

27.08 – 09.09.2016 1 420 zł

24.09 – 07.10.2016 1 170 zł

TU
R

N
U

S
Y

 re
ha

bi
lit

ac
yj

ne



54 Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl54 Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51 www.primatour.pl

Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe 
AMBER

Położenie: z dala od centrum miasta, zaledwie 100 m od 
morza. Park, oddzielający obiekt od morza jest wspaniałym 
miejscem wypoczynku. Z okien pokoi i tarasu wyższych pię-
ter rozciąga się widok na otwarte morze i panoramę miasta.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w TV. 
Do dyspozycji: restauracja, lobby bar, sale konferencyjne 
oraz centrum rehabilitacji i spa. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 
Rehabilitacje: wanny do hydromasażu, urządzenia do 
krioterapii, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia 
magnetoterapia.

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

Ośrodek Wczasowy PROTON

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

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie (śniadania, obiady, kolacje); opiekę lekarza i pielę-
gniarki; 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza; 2 wieczorki 
przy kawie 1 ciastku; wieczorki taneczne.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Kołobrzeg

Kołobrzeg

Termin Cena
30.04 – 14.05.2016 1 310 zł

14.05 – 28.05.2016 1 500 zł

28.05 – 11.06.2016 1 570 zł

20.08 – 03.09.2016 1 720 zł

03.09 – 17.09.2016 1 600 zł

17.09 – 01.10.2016 1 470 zł

Termin Osoba
w pok. 2-os.

Osoba
w pok. 3-os.

10.03 – 23.03.2016 990 zł 990 zł

24.03 – 07.04.2016* 1 350 zł 1 280 zł

09.04 – 16.04.2016 690 zł 690 zł

17.04 – 01.05.2016 1 300 zł 1 250 zł

02.05 – 16.05.2016 1 440 zł 1 390 zł

17.05 – 31.05.2016 1 540 zł 1 490 zł

01.06 – 15.06.2016 1 700 zł 1 650 zł

16.06 – 30.06.2016 1 850 zł 1 790 zł

16.07 – 30.07.2016 1 980 zł 1 900 zł

31.07 – 14.08.2016 1 980 zł 1 900 zł

15.08 – 29.08.2016 1 850 zł 1 790 zł

30.08 – 13.09.2016 1 780 zł 1 730 zł

14.09 – 28.09.2016 1 650 zł 1 600 zł

29.09 – 13.10.2016 1 380 zł 1 330 zł

14.10 – 28.10.2016 1 250 zł 1 200 zł

22.12.2016 – 04.01.2017** 1 700 zł 1 650 zł

* Wielkanoc,  ** Boże Narodzenie + Sylwester
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Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny 
BESKID

Ośrodek Wczasowy RAFA

Położenie:  dwa 3-kondygnacyjne pawilony na 2,5 ha ogro-
dzonym terenie, ok. 60 m od morza.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe oraz studio 2+3  z ła-
zienkami i TV.
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, gabinety rehabilita-
cyjne, boiska sportowe, sala gimnastyczna, plac zabaw dla 
dzieci, miejsce grillowe, sprzęt plażowy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje, 
suchy prowiant na drogę powrotną);
Rehabilitacje: kinezoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, 
masaż klasyczny. Uczestnicy przyjmowani są z każdą dys-
funkcją choroby z wyjątkiem wózków.

Położenie: kompleks budynków na obszarze 1,5 ha,  
w centrum Jarosławca, 150 m od głównego zejścia na plażę,  
w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Słupi.
Zakwaterowanie: w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienka-
mi i TV.
Do dyspozycji: restauracja, kryty basen z podgrzewaną 
wodą, boisko do piłki koszykowej (sztuczna nawierzchnia), 
plac zabaw dla dzieci, sala dyskotekowa, boisko do piłki 
siatkowej (sztuczna nawierzchnia), stoły do tenisa, stoły do 
bilarda, boisko do siatkówki plażowej, rowery górskie, miej-
sce na ognisko   i grilla, boisko do piłki nożnej, świetlica do 
prowadzenia zajęć.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek;
Baza zabiegowa: gabinet inhalacji, masaż automatyczny, 
hydromasaż, jacuzzi, gimnastyka na basenie.

Cena obejmuje: zakwaterowanie; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie; opiekę mzakwaterowanie w pokojach 2-os. z ła-
zienkami i TV; wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje, suchy prowiant na drogę powrotną); cało-
dobowa opieka medyczna; 2 zabiegi rehabilitacyjne dzien-
nie wg wskazań lekarza; 2 wieczorki taneczne przy muzyce; 
1 ognisko z pieczeniem kiełbasek; korzystanie z urządzeń  
i sprzętu sportowego.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2, 3-os. z ła-
zienkami; wyżywienie 3 posiłki dziennie + podwieczorek; 
całodobowa opieka medyczna, 2 zabiegi dziennie wg wska-
zań lekarza; wieczorki taneczne, dyskoteki; grill/ognisko  
z pieczeniem kiełbasek; kąpiele na krytym basenie ośrodka.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Sarbinowo

Jarosławiec

Termin Cena
10.06 – 23.06.2016 1 420 zł

01.09 – 14.09.2016 1 290 zł

15.09 – 28.09.2016 1 190 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 2 i 3 -os. 
typu studio

03.05 – 16.05.2016 1 280 zł

17.05 – 30.05.2016 1 370 zł

06.09 – 19.09.2016 1 200 zł

20.09 – 03.10.2016 1 120 zł

Termin Osoba 
w pokoju 2 -os. 

04.05 – 17.05.2016 1 205 zł

03.07 – 16.07.2016 1 680 zł
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Villa DOLCE VITA

Położenie: w spokojnej części Łeby około 300 m od Jeziora 
Sarbsko i 1500 m od morza;
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami 
(WC, natrysk, umywalka), wyposażone w ręczniki, TV, czajnik 
elektryczny, zestaw naczyń;
Do dyspozycji: 2 baseny (1 kryty, 1 odkryty), sala fitness 
wraz z siłownią, sauna sucha, bar, kawiarnia, ogród zimowy, 
chata grillowa, plac zabaw;
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie;
Baza zabiegowa: sala terapeutyczna z sauną, gabinety 
balneoterapii – kąpiele solankowe, fizykoterapii i masażu – 
masaż leczniczy i relaksacyjny, inhalacje, światłolecznictwo, 
gimnastyka w basenie z fizjoterapeutą, okłady borowinowe.

Cena obejmuje: 13 noclegów w pokojach z łazienkami; 
wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje); 
opiekę medyczną; zabiegi 2x dziennie wg wskazań lekarza, 
wieczorek przy muzyce.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna.

Termin Cena
14.05 – 27.05.2016 1 200 zł

28.05 – 10.06.2016 1 225 zł

02.09 – 15.09.2016 1 250 zł

15.09 – 28.09.2016 1 200 zł

Cena obejmuje: 13 noclegów; 3 posiłki dziennie (śniada-
nia, obiady, kolacje – serwowane); opieka medyczna; 2 za-
biegi rehabilitacyjne dziennie wg wskazań lekarza; program 
rekreacyjno-wypoczynkowy; korzystanie ze wszystkich 
urządzeń i sprzętu sportowego.        
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna; transport (w za-
leżności od odległości od 160 – 180 zł).

Krynica Morska

Położenie:  na zboczu skarpy od strony Zalewu Wiślanego, 
w odległości kilkuset metrów 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;  cukrzyca; zaburzenia rozwoju psy-
choruchowego.

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
POSEJDON

Termin Cena
10.06 – 24.06.2016 1 369 zł

25.06 – 09.07.2016 1 490 zł

07.08 – 24.08.2016 1 317 zł

22.08 – 05.09.2016 1 259 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.
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Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2 i 3-os.  
z łazienkami; wyżywienie: z uwzględnieniem diet 3 posiłki 
dziennie; badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu; 
całodobowa opieka lekarska; 30 zabiegów dla uczestnika 
i opiekuna wg. wskazań lekarza; spacer z przewodnikiem 
po Muszynie; wieczorki taneczne z muzyką na żywo i z po-
częstunkiem; korzystanie z urządzeń i sprztęu sportowego; 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo; wyciecz-
ki piesze i spacery po okolicy; kuracja pitna (bezpłatne wody 
mineralne).
Uwagi: turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu,  
a kończy śniadaniem w dniu odjazdu (doba hotelowa od 
14.00 do 10.00); 

Cena obejmuje: noclegi w pokojach z łazienkami, wyży-
wienie: śniadania, obiady i kolacje serwowane, 1 wizyta le-
karska, 2 zabiegi w pobliskim sanatorium (300 m od hotelu), 
wieczorek powitalny kapeluszowy przy muzyce na żywo,  
z lampką wina; wieczorek pożegnalny pt. “Powróćmy jak za 
dawnych lat” czyli dancing w PRL-u przy muzyce z lamp-
ką wina,  warsztaty tematyczne – wykonywanie kwiatów  
z krepiny, warsztaty tematyczne – dla pań w każdym wieku, 
spotkanie zorganizowane przez amerykańską firmę Mary 
Kay Cosmetics, nordic walking (nauka chodzenia z kijkami), 
udział w atrakcjiach i imprezach na na terenie zdroju.
Dodatkowo płatne: opłata uzdrowiskowa 3,20 zł/dobę 
(płatna na miejscu); istnieje możliwość dokupienia zabie-
gów wg schorzeń.

Muszyna

Busko Zdrój

Położenie: na zboczu góry z ruinami zamku tak zwanej 
„Baszty”. Świeże powietrze górskie w enklawie iglastej zie-
leni w połączeniu z naturą doskonale wpływa na zdrowie, 
łagodzi stres, inhaluje drogi oddechowe, podnosi dobre 
samopoczucie. W pobliżu znajduje się mini siłownia na 
wolnym powietrzu, alejka spacerowa, niedaleko Park Sen-
soryczny tak zwane Ogrody Zmysłów, Park Wodny ze zjeż-
dżalniami i brodzikami dla dzieci, amfiteatr, darmowe pijal-
nie wód mineralnych, źródła, rezerwaty i pomniki przyrody.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wy-
posażone w TV SAT, radio, czajnik.
Do dyspozycji: stół do tenisa, bilard, miejsce do gry w siat-
kówkę, koszykówkę, sala zabaw dla dzieci, sala świetlicowa, 
zadaszone miejsce do biesiad przy ognisku, grill, taras wi-
dokowy, bezprzewodowy Internet, bezpłatna wypożyczal-
nia rowerów, bezpłatny parking.
Wyżywienie: z uwzględnieniem diet 3 posiłki dziennie 
(śniadanie, obiad z deserem, kolacja).

Położenie: w cichej dzielnicy przy zabytkowym Parku 
Zdrojowym. Budynek czterokondygnacyjny z windą i pod-
jazdem dla osoób niepełnosprawnych. W pobliżu hala spor-
towa, stadion, korty tenisowe oraz pływalnia miejska.
Wyposażenie: restauracja, kawiarnia z Drink barem, bez-
płatny parking, podjazd dla osób niepełnosprawnych, win-
da, recepcja.
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 1 i 2 osobowe, wy-
posażone w łazienkę, TV-sat, radio, telefon i Internet Wi-Fi.
Rehabilitacje: kąpiel siarczkowa, w zawiesinie borowino-
wej, solankowo-jodkowa, solankowo-wirowa, kwasowęglo-
wa oraz zawijanie borowinowe, jonoforeza borowinowa, 
masaże, kinezyterapia, hydroterapia, światłolecznictwo, 
elektroterapia, ultrasonoterapia, magnetoterapia, termote-
rapia, aerozoloterapia. Zabiegi odbywają się w dni pracu-
jące (poniedziałek – sobota) z wyjątkiem dni świątecznych.

Ośrodek Wypoczynkowy MIMOZA
Termin Cena

29.05 – 12.06.2016 1 350 zł

12.06 – 26.06.2016 1 350 zł

17.07 – 31.07.2016 1 380 zł

07.08 – 21.08.2016 1 380 zł

Termin Cena
18.09 – 29.09.2016 1 495 zł

Hotel GROMADA 
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Rozkład jazdy

LATO 2016

KOLONIE / OBOZY 
MŁODZIEŻOWE

PO
LS

KA
W

yj
az

dy
 n

ad
 m

or
ze

PO
LS

KA
Bo

ch
en

ie
c

 B
U

ŁG
A

RI
A

 C
H

O
RW

A
CJ

A

 C
ZA

RN
O

G
Ó

RA

 W
ĘG

RY

 W
ŁO

CH
Y

BIELSKO – BIAŁA 02:30 11:00 04:30 17:00 08:00 04:00 14:45
Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 100 zł 80 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł -

BYDGOSZCZ 14:00 08:45 20:15 05:00 20:15 20:30 02:30
Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 60 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł 140 zł

CZĘSTOCHOWA 04:30 13:30 04:30 14:00 04:30 04:00 12:00
McDonald's,  Al. Wojska Polskiego 70 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

DĘBICA 02:45 11:45 07:15 13:15 02:45 08:15 10:00
McDonald's przy obwodnicy E4 90 zł 80 zł 150 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

ELBLĄG 15:30 08:00 19:00 04:00 19:00 19:30 01:30
Trasa E7, stacja Statoil, zajazd Żuławy 50 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

GDAŃSK 17:00 06:30 18:00 03:30 18:00 18:00 00:30
Dworzec Główny PKP 40 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

JĘDRZEJÓW 06:30 15:30 03:30 12:30 03:30 03:30 10:15
Rynek, przystanek autobusowy 20 zł 20 zł - - - - -

KALISZ 11:45 11:15 22:30 07:30 22:30 22:30 05:00
Stacja Orlen, ul. Łódzka 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

KATOWICE 04:00 12:30 06:00 15:30 06:30 05:30 13:30
Al. Górnośląska, McDonalds, stacja BP 60 zł 60 zł - - - - -

KIELCE 07:00 16:00 03:00 12:00 03:00 03:00 09:45
ul. Ściegiennego, Stadion Miejski - - - - - - -

KONIN 12:00 11:15 22:30 07:30 22:30 22:30 05:00
Dworzec PKP, ul. Kolejowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

KRAKÓW 05:00 14:00 07:30 14:00 05:00 06:30 12:00
Hala Wisły, ul. Reymonta 60 zł 60 zł - - - - -

LEGNICA 09:00 08:00 01:00 11:30 01:00 01:30 09:00
Stacja Orlen, ul. Jaworzyńska 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

LUBLIN 04:00 12:45 00:15 09:00 00:15 00:05 06:30
Hala MOSiR, Al. Zygmuntowskie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

ŁÓDŹ 10:15 12:45 00:15 09:00 00:15 00:05 06:30
Kaliska – parking od Al. Włókniarzy - 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

OLSZTYN 15:00 08:15 20:30 04:30 20:30 20:00 02:00
ul. Sielska, stacja Shell, vis a vis lotniska 80 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

OPOLE 02:15 10:30 04:00 13:45 04:00 03:45 11:30
Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 90 zł 90 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

OSTROWIEC ŚW. 06:30 14:30 01:30 10:30 01:30 01:30 08:00
E'Leclerc, ul. 11 Listopada 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

PIOTRKÓW TRYB. 09:00 14:00 01:15 10:15 01:15 01:15 07:45
Stacja Orlen, ul. Sikorskiego - 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

POZNAŃ 13:30 09:45 21:00 06:00 21:00 21:00 03:30
Dworzec PKS, ul. Towarowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

RADOM 08:30 14:30 04:30 10:30 01:45 01:30 08:30
McDonald's, stacja Lukoil, trasa E7 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

RZESZÓW 01:45 10:45 08:00 12:30 01:30 09:00 09:00
Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł

SANDOMIERZ 05:00 14:00 01:00 10:15 01:00 01:15 07:45
Kaufland, ul. Ożarowska, skrzyż. E77 i 79 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

SIERADZ 10:30 12:30 23:45 08:45 23:45 23:45 06:15
Dworzec PKP, ul. Kolejowa 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

SKARŻYSKO KAM. 07:30 15:30 03:30 11:30 02:30 02:30 09:00
Stacja Statoil, trasa E7 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł

STARACHOWICE 07:00 15:00 02:00 11:00 02:00 02:00 08:30
Dworzec PKS, ul. Nadrzeczna 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

TARNOBRZEG 05:00 14:00 01:00 10:00 01:00 01:00 07:30
Dworzec PKS, zatoczka cmentarza 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł

TARNÓW 03:30 12:30 06:45 12:45 03:30 07:45 10:45
ul. Błonie, parking REAL k. PSP 80 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł

TORUŃ 13:15 09:45 21:15 06:00 21:15 21:45 03:30
Dworzec Główny PKP 50 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

WARSZAWA 10:30 12:45 00:10 08:45 00:10 00:05 06:30
Parking PkiN, ul. Świętokrzyska 60 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

WROCŁAW 10:00 09:00 02:00 12:30 02:00 02:30 10:00
McDonald's, stacja BP, ul. Karkonoska 110 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

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

ŻORY 03:00 11:30 04:00 16:15 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 niż-
szym 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 konsekwen-
cji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników 
(min. 6 osób). Zbiórka 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
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