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Góry Świętokrzyskie

Z wielką pasją tworzymy dla Państwa oferty 
z niezapomnianymi wrażeniami, 

bo dla nas liczy się precyzja 
i profesjonalizm
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NIP: 959-17-64-282
REGON: 26135098
Konto bankowe: mBANK 87 1140 2017 0000 4302 0907 4743 
Polisa Gwarancyjna – Signal Iduna nr 208581           
Zezwolenie - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 66/07
Członek Regionalnej Organizacji Turystycznej

Biuro Podróży PRIMA TOUR s.c.
ul. Staszica 1/205
25-008 Kielce
tel. + 48 41 344 53 29, +48 41 343 31 50
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 reha-
bilitacyjnych wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zapraszamy do korzy-
stania z naszych usług w tym zakresie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo 
dodatkowe zdjęcia, szczegóły dotyczące naszych imprez z Katalogu Lato 2018,   
jak również dodatkowe, nowe oferty, systematycznie wprowadzane na naszą stro-
nę. Polecamy także aktualne PROMOCJE i oferty LAST MINUTE.

Sprawdź nasze inne oferty!

Bułgaria - Złote Piaski   ...........................   20
Chorwacja - Drvenik ........................... 21
Włochy - Rimini  .................................. 22
Włochy - Ladispoli  ............................. 23
Czarnogóra - Dobra Voda ................. 24
Węgry - Hajduszoboszlo .................... 25
Grecja - Leptokaria .............................. 26
Chorwacja - Omišalj / Włochy - Rimini .. 27
Hiszpania - Lloret De Mar .....................  28
Hiszpania + Francja  ............................ 29
Czarnogóra - Bar ................................. 30
Macedonia - Ochryd .......................... 31

Bułgaria - Złote Piaski ..................... 45
Bułgaria - Słoneczny Brzeg ............ 45
Chorwacja - Makarska .................... 46
Chorwacja - Hvar - Jelsa .............. 46
Słowenia - Portoroz .......................... 47

Gruzja ..................................................... 52 
Praga ..................................................... 53
Rumunia ............................................... 53
Włochy - Toskania ............................. 54
Albania - Macedonia ......................... 54
Włochy – Wenecja, Asyż, Rzym ....... 55

Jastrzębia Góra .................................... 4
Ustka ....................................................... 5 
Ustronie Morskie ................................. 6
Łeba ........................................................ 7
Darłowo ................................................. 7
Mielno .................................................... 8
Darłówko ............................................... 9
Władysławowo ....................................... 10
Władysławowo + Szwecja ..................... 11

Mrzeżyno ............................................ 40
Władysławowo .................................. 40 
Łeba ..................................................... 41
Krynica Morska ................................. 42
Sianożęty ............................................ 42

KOLONIE i OBOZY w Polsce  str. 4 - 19

WCZASY w Polsce  str. 40 - 44

OBOZY za granicą  str. 20 - 38

WCZASY za granicą  str. 45 - 51

WYCIECZKI zagraniczne  str. 52 - 57

Sycylia - Giardini Naxos ........................  32
Sardynia - Tortoli ..................................  33
Francja - Langwedocja  ..................... 34 
Korsyka - Porticcio - Ruppione ....... 35
Letnia Szkoła Angielskiego 
Londyn .................................................. 36
Obozy - przelot samolotem  
Malta - Swieqi  - obóz   językowy     ....   37
Hiszpania - Lloret De Mar      .............  37
Obozy studenckie
Bułgaria - Złote Piaski   .........................   38
Chorwacja - Drvenik ............................   38

Grecja - Paralia  ................................... 48
Włochy - Anzio  ................................... 49
Albania - Saranda ............................... 50
Ukraina - Truskawiec .......................... 51

Wiedeń i Bratysława ........................... 55
Paryż i Zamki nad Loarą .................... 56
Budapeszt – Szentendre .................. 56
Grecja .................................................... 57
Lwów ..................................................... 57

Pogorzelica ............................................. 12
Zakopane + Wiedeń - Bratysława ... 13
Duszniki Zdrój ....................................... 14
Karpacz + Praga ................................... 15
Białka Tatrzańska ................................... 16
Tylicz - Krynica + Poprad .................... 16
Bieszczady .............................................. 17
Muszyna .................................................. 18
Niedzica ................................................... 19

Mrzeżyno ............................................ 43
Dziwnów ............................................. 43
Zakopane ............................................ 44
Szczawnica ......................................... 44

Znajdź nas na Facebooku i Instagramie! 
Zapraszamy na naszego fanpage, gdzie na bieżąco otrzymywać 
będziecie otrzymywać informacje o aktualnych ofertach. 

Nasze oferty również u agentów
Naszą ofertę sprzedaje ponad 1000 biur podróży w całej Polsce. Sprawdź na naszej 
stronie internetowej czy agencja w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania jest na tej 
liście.

www.primatour.pl

Oznaczenia używane w katalogu: 

transport 
autokarem
dojazd własny
dojazd pociągiem
przelot samolotem

obiekt
z basenem

obiekt
z Wi-Fi

obiekt 
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Do 31 marca 2018
100 zł ZNIŻKI!

Dla stałych Klientów

RABAT
50 PLN

Promocja
MEGA

Wakacje!
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 20.00, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 11 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Gdańsk – Stare Miasto, fontanna Neptuna, 
Żuraw, Bazylika Mariacka, Złota Kamienica, Złota Brama; Sopot – spacer po Molo, 
deptak Monte Cassino; Gdynia – port, Dar Pomorza;
• zwiedzanie Alei Gwiazd oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie,
• zajęcia z Zumba Fitness - zumbowe inspiracje – salsa, marengue, disco, 
• piesza wycieczka do Latarni Morskiej na Rozewiu i rezerwatu leśnego,
• rejs statkiem po morzu,
• ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców,  
piżama party,
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka 
plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, Olimpiada Kolonijna 
– Jastrzębia Góra,
• plażowanie, kąpiele pod okiem ratownika, 
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur  
i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku,
• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,
• bieg na orientację, rajd i spacery,
• wręczanie dyplomów i nagród,
• wycieczki fakultatywne organizowane przy min. 20 osobach.
12 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu i wyjazd  
w drogę powrotną.

Program

Jastrzębia Góra kolonia 7 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                                              

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, noclegi w poko-
jach z łazienkami, wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie + podwieczorek, suchy prowiant 
na drogę powrotną, opiekę doświadczo-
nej kadry pedagogicznej, medycznej oraz 
ratownika na plaży, realizację programu, 
ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne; dopłata do wy-
jazdów antenowych – rozkład dostępny 
na www.primatour.pl; ubezpieczenie  
od kosztów rezygnacji +50 zł.
Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz suchy prowiant na drogę. Wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy mini-
mum 20 osobach. Koniecznie zabrać le-
gitymację szkolną, nakrycie głowy, krem 
z filtrem UV, ręcznik.

Termin Cena
04.07 – 15.07.2018 1 759 zł
15.07 – 26.07.2018 1 759 zł

• Ocean Park we Władysławowie - spo-
tkanie z naturalnych rozmiarów stwo-
rami i zwierzętami morskimi - 50 zł.

• Półwysep Helski - zwiedzanie ulica 
Wiejska, Latarnia Morska, port rybac-
ki, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mu-
zeum Helu, Skansen. Po drodze zwie-
dzanie Juraty i Jastarni - 100 zł.

Wycieczki fakultatywne

Dom Wczasowy VIS
Położenie: około 300 m od morza w pobliżu bezpiecznego dojścia do plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, kawiarnia z dyskoteką, sala gier sportowych, sala telewi-
zyjna, video, odtwarzacz CD, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym, boiska 
sportowe do piłki koszykowej i siatkowej, stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, rzutki, 
miejsce na ognisko, grill, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego, plac zabaw. 
Zakwaterowanie: w pokojach 3 i 4–osobowych z łazienkami, wyposażone w łóżka 
pojedyncze, szafy z półkami i wieszakami, szafki i lampki nocne, stoliki, krzesła, TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) + podwieczorki, suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

KOLONIE i OBOZY w Polsce

ZUMBA I FITNESS
ZAJĘCIA

aktywne wakacje
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 12 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka całodniowa do Słowińskiego Parku Narodowego i Łeby,
• rejs statkiem po morzu,
• PROGRAM FITNESS: poranny aerobik, treningi wzmacniające ciało i kształtują-

ce mięśnie, zajęcia sprawnościowe, uczestnicy poznają zasady prawidłowego ży-
wienia i komponowania własnej diety, co jest bardzo ważną rzeczą dla wszystkich 
lubiących być fit, żyć zdrowo,

• PROGRAM SPORT: turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, 
piłka nożna, piłka ręczna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czterobo-
ju kolonijnym, nauka zasad zespołowych gier sportowych, Olimpiada Kolonijna  
i Międzykolonijna – USTKA 2018,

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

• zwiedzanie Ustki (molo, port, promenada),
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców,  

piżama party,
• nauka podstawowych kroków tanecznych,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur  

i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku,
• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,
• bieg na orientację, rajd i spacery,
• wręczanie dyplomów i nagród.
• wycieczki fakultatywne organizowane przy min. 20 osobach. 
13 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego prowiantu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczornych.

Program

Cena obejmuje                                             
Transport transport autokarem, noclegi 
w pokojach z łazienkami, wyżywienie  
3 posiłki dziennie + podwieczorek, su-
chy prowiant na drogę powrotną, opie-
kę doświadczonej kadry pedagogicznej, 
medycznej, ratownika na plaży,  ubezpie-
czenie NNW, realizację programu wraz  
z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne, dopłata do wy-
jazdów antenowych –  rozkład dostępny 
na www.primatour.pl., ubezpieczenie  
od kosztów rezygnacji + 50 zł.
Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz suchy prowiant na drogę, wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy mini-
mum 20 osobach. Koniecznie zabrać le-
gitymację szkolną, nakrycie głowy, krem 
z filtrem UV, ręcznik. Sugerowane kie-
szonkowe około 100 zł.

Termin Cena
07.07 – 19.07.2018 1 549 zł
19.07 – 31.07.2018 1 549 zł

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 konfe-
rencyjna, boiska, tenis stołowy, bilard, kawiarnia, plac zabaw, miejsce na grill-ognisko, 
parking.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) + podwieczorek, suchy 
prowiant na drogę powrotną.

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

FITNESS + SPORT 
aktywne wakacje

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Park Wodny w Darłowie – ok. 60 zł/os., 
Bunkry Bluchera – ok. 20 zł, Park Linowy 
– ok. 30 zł.

Wycieczki fakultatywne
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Ustronie Morskie kolonia 8 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 17 lat

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, noclegi w pokojach 
z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dzien-
nie + podwieczorek, suchy prowiant na 
drogę powrotną, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratow-
nika na plaży, ubezpieczenie NNW, reali-
zację programu wraz z biletami wstępu.
Dodatkowo płatne                                             
Dopłata do wyjazdów antenowych - 
rozkład dostępny na www.primatour.
pl. ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
+ 50 zł.

Termin Cena
10.07 – 22.07.2018 1 669 zł
23.07 – 04.08.2018 1 669 zł

Ośrodek Wypoczynkowy KORAL
Położenie: w centrum Ustronia Morskiego zaledwie 80 metrów od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 osobowe oraz studia 3+3 z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji: stołówka, 2 świetlice, duży taras do wypoczynku, boiska sportowe  
30 m od ośrodka.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) + podwieczorek, suchy 
prowiant na drogę powrotną.

KOLONIE i OBOZY w Polsce

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 12 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka całodniowa do Kołobrzegu – zwiedzanie miasta, latarni morskiej, 

przejazd na imprezę Piracka Przygoda, 
• rejs statkiem po morzu,
• pobyt Parku Rozrywki WESTERN PARK – zwiedzanie i opowieści o kulturze 

Indian oraz Kowboi, narty indiańskie, plac zabaw, zjeżdżalnia kowbojska, ścianka 
wspinaczkowa, strzelanie z łuku, pobyt w Tipi Ognia, przeciąganie liny, pokazy 
kaskaderskiej jazdy konnej.

• ROGRAM FITNESS: poranny aerobik, treningi wzmacniające ciało i kształtujące 
mięśnie, zajęcia sprawnościowe, uczestnicy poznają zasady prawidłowego ży-
wienia i komponowania własnej diety, co jest bardzo ważną rzeczą dla wszystkich 
lubiących być fit, żyć zdrowo,

• PROGRAM SPORT: turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, 
piłka ręczna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, 
nauka zasad zespołowych gier sportowych, Olimpiada Kolonijna i Międzykolonij-
na – USTRONIE MORSKIE 2018,

• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców,  

Pidżama Party,
• nauka podstawowych kroków tanecznych,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur  

i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku,
• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,
• bieg na orientację, rajd i spacery,
• wręczanie dyplomów i nagród.
13 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego prowiantu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczornych.

Program

SPORT + FITNESS
aktywne wakacje

Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz suchy prowiant na drogę, wycieczki 
fakultatywne odbywają się przy mini-
mum 10 osobach. Koniecznie zabrać le-
gitymację szkolną, nakrycie głowy, krem 
z filtrem UV, ręcznik. Sugerowane kie-
szonkowe około 100 zł.
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Położenie: Ośrodek znajduje się w Darłowie, 2 km od morza (dowóz autokarem  
do plaży GRATIS – 1 x dziennie w dwie strony). W okolicach Darłowa znajdują się 
atrakcje turystyczne tj: Wioska Hobbitów, Mini ZOO w Wiciu, Leonardia w Krupach, 
Dom do góry nogami w Szymbarku.
Do dyspozycji: Obiekt strzeżony z własnym parkingiem, sala konferencyjno-bankie-
towa, boisko do mini piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, bilard, ping-pong, 
miejsce na grill, ognisko, zabudowany basen letni o wymiarach 13 x 5 m (korzysta-
nie z basenu bezpłatne 1 x dziennie), świetlica wyposażona w sprzęt dyskotekowy, 
drabinki sportowe, ławeczki, piłkarzyki, cymbergaj – rozmiar świetlicy 100 m2, sala  
o wymiarach 200 m2 z lustrami dla obozów tanecznych, stołówka z własnym zaple-
czem kuchennym.
Zakwaterowanie: cały kompleks posiada 150 miejsc noclegowych w pokojach 3,4,5, 
osobowych z łazienkami TV, WiFi. 
Wyżywienie: pełne wyżywienie (4 posiłki w tym śniadanie i kolacja w formie bufetu).
Warsztaty taneczne: nauka różnych technik tanecznych m.in. modern, jazz, elementy
akrobatyki, mody taneczne, warsztaty taneczne prowadzone przez specjalistów studia 
tańca i akrobatyki.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd. 
2 dzień: Przyjazd w godzinach porannych. Śniadanie. Zakwaterowanie. Obiad. Spa-
cer po Łebie, zwiedzanie miasta, kolacja, dyskoteka, nocleg.
3-8 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka autokarowa do Gdańska min. spacer Drogą Królewską, Długi Targ  

z Fontanną Neptuna, stare więzienie I na Westerplatte. 
• wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego Ruchome Wydmy. 
• wycieczka do Parku Dinozaurów – jednego z największych tego typu obiektów 

w Polsce
• wycieczka do Sarbska – Sea Park.
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców,  

piżama party,
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur  

i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku,
• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne,
• wręczanie dyplomów i nagród.
9 dzień: Śniadanie. Spacer do Łeby – ostatnie zakupy. Obiad. Turniej sportowy  
na plaży. Pożegnanie z morzem. Kolacja. Po kolacji wyjazd w drogę powrotną. Noc-
ny przejazd.
10 dzień: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych. 

Program

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, 7 noclegów  
w pokojach z łazienkami, wyżywienie 
3x dziennie, grill z pieczeniem kiełbasek, 
opiekę wychowawców i pilota, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów (SPN, 
Meleksy, Park Diznozaurów, Sarbsk Sea 
Park, rejs).

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, 9 noclegów, wyży-
wienie 4 posiłki dziennie w tym śniadanie 
i kolacja w formie bufetu, ubezpiecze-
nie NNW, sala taneczna na wyłączność, 
wejście na basen - 1 godz. dziennie, 1 x 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, warszta-
ty taneczne – 4 godz. dziennie, wycieczki 
piesze po Darłówku, plażowanie, kąpiele 
wodne i słoneczne, 

Termin Cena
22.06 – 01.07.2018 1 440 zł

Termin Cena
30.07 – 08.08.2018 1 630 zł

Ośrodek Wypoczynkowy CHEMAR 2

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy WODNIK

Położenie: w wypoczynkowej części miasta, pośród lasu, 300 m od morza.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami oraz pokoje typu studio 2+3  
ze wspólną łazienką.
Do dyspozycji: stołówka, sala dyskotekowa, sala sportowa, stół do gry w ping-ponga, 
sale telewizyjne, duży, zadrzewiony, ogrodzony i strzeżony teren rekreacyjny, boisko 
do siatkówki, koszykówki, plac zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: 3x dziennie + podwieczorek.

Łeba

Darłowo

kolonia 7 – 11 lat
DLA NAJMŁOSZYCH

KOLONIE

aktywne wakacje

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek śniadanie w dniu przy-
jazdu, ostatni kolacja w dniu wyjazdu. 
Koniecznie zabrać legitymację szkolną, 
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcz-
nik. Sugerowane kiszonkowe ok. 100 zł. 
Program zwiedzania może ulec zmianie.

aktywne wakacje
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Mielno obóz młodzieżowy 12 – 14 lat, 15 – 18 lat                                                                    

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Zakwaterowanie; wyżywienie (3 posiłki 
dziennie + deser) w formie szwedzkiego 
bufetu. Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 
Program rekreacyjno-sportowy wg opi-
su. Opiekę wychowawczą, ratowniczą 
i medyczną. Ubezpieczenie TUiR AXA 
NNW. Składka do Turystycznego Fun-
duszu Gwarancyjnego wynosi 0 zł. 
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem: Gdańsk (+120 zł), 
Łódź, Piotrków Tryb., Radom, Warszawa 
(+150 zł), Częstochowa, Katowice, Kiel-
ce, Lublin, Wrocław (+180 zł). Dojazd 
własny (0 zł). 
Przybycie do Ośrodka po godz. 19.00, 
odbiór Uczestnika do godz. 8.00. Prze-
kazanie dziecka następuje po przyjeździe 
kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący 
kontakt w dniu przyjazdu w związku  
z możliwymi opóźnieniami autokarów  

Termin Cena
AKTYWNIE

Cena
ZŁOTE PIASKI

07.07 – 18.07.2018 1 769 zł 1 669 zł
19.07 – 30.07.2018 1 769 zł 1 669 zł
31.07 – 11.08.2018 1 769 zł 1 669 zł

Ośrodek Wczasowy SAINT HOLIDAY
Położenie: w centrum Mielna, zaledwie 300 m od plaży.
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, miejsce na ognisko, teren do paintballa, namioty 
do ćwiczeń, bilard, ping pong, rozstawiany basen z działkiem pianowym, dmuchana 
zjeżdżalnia. W pobliżu hala sportowa oraz boiska Orlik.
Zakwaterowanie: pokoje 4-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) w zabudowie szerego-
wej z łazienkami. Każdy pokój posiada własny taras.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  w formie szwedzkiego bufetu + deser. Pierwszy posi-
łek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

SUMMER PARTY – dwie prawdziwie letnie imprezy z Dj Ivanem w rytmach prze-
bojów lata, stroje przygotujecie sami, konkurs na najbardziej odlotowy ubiór.
FUN CLUB – Mielno to najbardziej rozrywkowa nadmorska miejscowość, a Wy 
będziecie mogli odwiedzić tamtejsze dyskoteki. Czas zacząć zabawę!!!
Uczestnictwo w otwartych imprezach  – Mielno zwane Polską Ibizą oferuje pod-
czas lata wiele imprez, w tym również cyklicznych, które zapewnią wspaniałą zaba-
wę oraz pozwolą nam chłonąć tamtejszą atmosferę.
KOSZALIN wizyta w PARKU WODNYM – kompleks ma do zaoferowania basen 
rekreacyjny, armatki wodne, rwącą rzekę, zjeżdżalnię ANAKONDA mającą 176 m 
długości, zjeżdżalnię multimedialną, zjeżdżalnię typu CEBULA, a także zewnętrzne 
baseny i plac zabaw.
PARK HORTULUS – Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów poka-
zowych tworzonych już od ponad 25 lat z miłości do natury i z potrzeby dzielenia 
się tym, co piękne z innymi. Ogrody Hortulus to unikatowe miejsce wypoczynku, 
rozrywki oraz edukacji przyrodniczej. Ogrody Hortulus Spectabilis z największym 
na świecie labiryntem grabowym i wieżą widokową zapraszają Cię do zabawy,  
w której włączysz się do walki bogów słowiańskich i germańskich uwięzionych  
w labiryncie. Twoim zadaniem będzie ukraść bogom ich atrybuty i przejąć część ich 
mocy i jednocześnie jak najszybciej wydostać się z labiryntu.
ZWIEDZANIE KOŁOBRZEGU WRAZ Z REJSEM STATKIEM – Kołobrzeg to  
największy i najpiękniejszy nadmorski kurort o niezrównanym uroku i bogatej  
historii. Do odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki. Wśród nich są 
m.in. gotycka Bazylika Mariacka czy neogotycki Ratusz.
ZWIEDZANIE LATARNI MORSKIEJ W GĄSKACH, która ma ponad 50 m wyso-
kości. Na jej szczyt prowadzi 190 krętych, granitowych schodów. Z góry rozciąga 
się malowniczy widok na Morze Bałtyckie oraz okoliczne miejscowości.
Przejażdżka kolejką drogowa turystyczną – Mielno i okolice, 
Rejs stateczkiem Mila po jez. Jamno, 
Ponadto: plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy na plaży, ognisko z piecze-
niem kiełbasek.

Program

PAINTBALL – 2 emocjonujące gry trwające po ok. 2 godz., każdy uczestnik otrzyma 
po 500 kulek. Po zapoznaniu się ze sprzętem i zasadami gry, uczestnicy wezmą udział  
w rozgrywkach wśród leśnej scenerii. Znajdą tam zarówno sztuczne jak i naturalne 
przeszkody, które zapewnią udaną zabawę. Będzie to wspaniały sprawdzian reflek-
su oraz współpracy w grupie.
KARTINGI w Koszalinie – przejazd gokartami to świetna propozycja dla wszyst-
kich lubiących mocne wrażenia. Będziecie ścigać się po prawdziwym torze w Mo-
toparku Koszalin, na którym cyklicznie rozgrywane są zawody rangi Mistrzostw 
Polski i Pucharu Polski w kilku dyscyplinach. Jest to jeden z ulubionych torów pew-
nego kierowcy Formuły 1.
SPŁYW KAJAKOWY – idealna okazja do integracji i zacieśnienia więzi w grupie. 
Spływ na trasie Sianów – Mielno. Spływ gwarantuje pełną przygód wyprawę!
KOSZALIN – wizyta w PARKU WODNYM. Kompleks oferuje basen rekreacyjny, 
armatki wodne, rwącą rzekę, 176 metrową zjeżdżalnię ANAKONDA, zjeżdżalnię 
multimedialną, zjeżdżalnię typu CEBULA, zewnętrzne baseny oraz plac zabaw.
SUMMER PARTY – dwie prawdziwie letnie imprezy z Dj Ivanem w rytmach prze-
bojów lata, stroje przygotujecie sami, konkurs na najbardziej odlotowy ubiór.
PLAŻA SŁOŃCE i KĄPIELE BEZ LIMITU – odpoczynek na plaży, kąpiele wodne 
pod opieką ratownika, piłka plażowa. Ognisko, grill.

Program

PRO G R A M

AKTYWNIE

PRO G R A M

ZŁ O T E PI A SK I 

N A D BA ŁT Y K IEM

AQUAPARK REDA (płatne dodatkowo 89 zł) – niezwykły kompleks, połączenie 
ogromnego parku wodnego i oceanarium, gdzie będziecie mogli oglądać prawdziwe 
ryby i rekiny. Znajdziecie tu basen urządzony na kształt zamku, okręt piracki z ar-
matkami wodnymi i zjeżdżalniami, Volcano Jacuzzi, liczącą 315 m ścieżkę wodną oraz 
wzburzoną wodę z falami sięgającymi do 1,5 m. Możecie tu zjeżdżać z całej masy zjeż-
dżalni, np. Shark Slide, z której wpłyniecie wprost do paszczy rekina, 60 m emocjonu-
jącego zjazdu poprowadzi Was przez rajskie akwarium, w którym pływają prawdziwe 
rekiny z odległej Sri Lanki. Multi Adventure to szeroka zjeżdżalnia idealna na podwójne 
pontony i wspólne zjazdy, Ultra Speed, na której nabierzecie prędkości i pokonacie 
liczne zakręty, Family Slide – pofalowana, szeroka na 3 m i długa na 48 m zjeżdżalnia 
sprawi, że każdy zjazd będzie inny. 
PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU TROPICAL ISLANDS (płatne dodatkowo  
230 zł) – wyjazd w kierunku Berlina we wczesnych godzinach porannych. Przejazd 
do Tropical Islands – jedynej w swoim rodzaju tropikalnej plaży pod dachem, w sercu 
Europy.  Tropical Islands zaprasza do relaksu na plaży Morza Południowego oraz ma-
gicznej Laguny Bali, podziwiania oryginalnych budowli z dalekich krajów, szalonych 
zjazdów z najwyższej w Niemczech zjeżdżalni wodnej, a nawet wyruszenia na ekspe-
dycję po dżungli. NOWOŚĆ: W cenie biletu jest również korzystanie z nowo otwarte-
go obszaru zewnętrznego Amazonia z dodatkowymi atrakcjami wodnymi. Ciepły lunch 
wliczony jest w cene Powrót do ośrodka ok. godz. 24.00.
Wizyta w ESCAPE ROOM CZACHA, MONSTER HOUSE – (płatne dodatkowo  
na miejscu 150 zł/zespół) gra zespołowa wymagająca współpracy, w której uczestnicy 
dobrowolnie poddają się zamknięciu w pomieszczeniu z przygotowanymi zagadkami  
i nakreśloną linią fabularną, a następnie próbują się z niego wydostać. Nad grą czuwają 
trenerzy, którzy poprzez kamery obserwują postępy grupy i mogą udzielać sugestii 
oraz podpowiedzi w miarę rozwoju rozgrywki. Gra toczy się od momentu rozwiązania 
zagadki lub upływu wyznaczonego czasu (ok. 60 min). 

Program fakultatywny

na trasie. Ubezpieczenie TUiR AXA  
od kosztów rezygnacji i przerwania im-
prezy z udokumentowanych przyczyn 
losowych (np. choroba) + 70 zł. Dekla-
racja zakupu ubezpieczenia musi nastą-
pić przed zawarciem umowy. Wycieczki 
fakultatywne: Aquapark Reda +89 zł/os., 
Park Rozrywki i Wypoczynku Tropical 
Islands +230 zł/os., Escape Room +150 
zł/zespół
Uwagi                                                                                                                                                
Organizatorem jest Centrum Kolonii  
i Obozów Cogito.
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA 2
Położenie: we wschodniej części Darłówka, nad samym morzem, przy wejściu na pla-
żę. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: boiska do piłki nożnej i plażowej siatkowej, liczne świetlice i sale  
ze sprzętem audiowizualnym, plac zabaw, kawiarenka i nowoczesna stołówka, stół 
ping-pongowy, miejsce na ognisko i do grillowania.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  w formie szwedzkiego bufetu + deser. Pierwszy  
posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

Darłówko kolonia 7 – 9 lat, 10 – 12 lat

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Zakwaterowanie; Wyżywienie 3 posiłki 
dziennie + deser, suchy prowiant. Pro-
gram rekreacyjno-sportowy wg opisu. 
Opiekę wychowawczą, ratowniczą i me-
dyczną. Ubezpieczenie TUiR AXA NNW. 
Składka do TFG 0 zł.
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem: Gdańsk (+120 zł), 
Łódź, Piotrków Tryb., Radom, Warszawa 
(+150 zł), Częstochowa, Katowice, Kiel-
ce, Lublin, Wrocław (+180 zł). Dojazd 
własny (0 zł). Przybycie do Ośrodka po 
godz. 19.00, odbiór Uczestnika do godz. 

Termin
Cena

AKADEMIA MŁODEJ 
DAMY

Cena
MISTRZOWIE 

FUTBOLU
25.06 – 06.07.2018 1 569 zł 1 569 zł
07.07 – 18.07.2018 1 669 zł 1 669 zł
19.07 – 30.07.2018 1 669 zł 1 669 zł
31.07 – 11.08.2018 1 669 zł 1 669 zł

TRENINGI TECHNICZNE I TAKTYCZNE – zagrywki, zwody, tricki.
WARSZTATY Z VADEMECUM MŁODEGO PIŁKARZA – dieta, higiena, zasady 
Fair Play.
WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PIŁKARZY – podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy.
DRUŻYNOWE PRZEJŚCIE PIŁKARSKIEGO TORU PRZESZKÓD – sportowa  
rywalizacja.
PRACA NAD ORYGINALNYM TAŃCEM ZWYCIĘZCÓW.
KONKURS WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ.
GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE DRUŻYNĘ.
PARK WODNY „JAN”– regeneracja sił i szaleństwo wodne w basenach wypełnio-
nych 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 najwyż-
szym 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-ciokilometrowe nadbrzeża kanału i portu morskie-
go i słynny, rozsuwany most, odwiedzimy piękną Starówkę, a także zwiedzimy  
Zamek Książąt Pomorskich.
UCZESTNICTWO W  OTWARTYCH IMPREZACH – na terenie Darłówka i Darło-
wa. Wspólne oglądanie meczów Piłkarskich Mistrzostw Świata.
Na koniec kolonii przyznamy sprawności MISTRZA PIŁKI 2018.

Program

DOSKONAŁA FORMA – fitness, stretching, nordic walking.
SEKRETY URODY – dowiecie się jak zadbać o cerę oraz zrobić owocowe maseczki.
PROJEKTANTKA MODY – przygotowanie wymarzonego stroju na pokaz mody.
ZABAWY Z MAKIJAŻEM – eksperymentowanie kolorowymi kredkami lub farb-
kami do ciała.
FRYZJERSKIE SZALEŃSTWO BEZ CIĘĆ – zajęcia, podczas których poekspery-
mentujecie z fryzurami, będą kolorowe pasemka, warkoczyki, ozdoby i inne cuda.
MORSKIE INSPIRACJE – własnoręcznie wykonana pamiątka z wakacji, z materia-
łów, które można znaleźć pod ręką (piasek, muszelki, bursztyn, kamyki).
WARSZTATY MAŁEJ TWÓRCZOŚCI – malowanie na szkle.
PARK WODNY „JAN”– regeneracja sił i szaleństwo wodne w basenach wypeł-
nionych wodą morską, korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka, 
jacuzzi.
PLAŻA SŁOŃCE i KĄPIELE – odpoczynek na plaży, kąpiele wodne pod opieką 
ratownika. Ogniska, dyskoteki.
WYCIECZKA DO ELEKTROWNI WIATROWEJ – najwyższe w tej części Europy 
wiatraki.
SZKOŁA DOBRYCH MANIER – jak należy się zachować w różnych sytuacjach. 
PIĘKNIE WYGLĄDAMY I CZUJEMY SIĘ ŚWIETNIE –  zasady mądrego odżywia-
nia oraz tajniki zdrowej diety.
WYCIECZKA DO DARŁOWA – rejs tramwajem wodnym „Księżna Zofia”, odwie-
dzimy piękną Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich.
UCZESTNICTWO W  OTWARTYCH IMPREZACH – na terenie Darłówka i Dar-
łowa.

Program

Pakiet Atrakcji 1D (płatny dodatkowo + 110 zł):
• GOKARTY – pojazdy napędzane siłą mięśni chociaż energii zużywa się mniej  

niż na jazdę rowerem. Wycieczka czterokołowcami bezpiecznymi ścieżkami rowe-
rowymi.

• TRAMPOLINA
• PARK LINOWY „Nad Bałtykiem” – zabawy na wysokości, oswoisz strach i pokażesz 

na co Cię stać, a wspinaczka dostarczy frajdy i zabawy każdemu!
• STRZELECTWO – strzelanie z łuku sportowego i bloczkowego, dmuchawki sporto-

wej, procy i wiatrówki z lunetą.
• KAJAKI – nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz.
WIOSKA HOBBITÓW – nocna gra fabularna DRUŻYNA SMOCZEGO JAJA (płatne 
dodatkowo + 80 zł) – udział w niezwykłej, pełnej przygód, nocnej grze fabularnej, 
której akcja rozgrywa  się w Wiosce Hobbitów. Waszym zadaniem podczas wyprawy 
przez ciemny las będzie bezpieczne dostarczenie jaja do gniazda Smauga. Dodatko-
wo drużyna weźmie udział w zwiedzaniu muzeum smoka oraz w grach i zabawach 
smoczych. Poczujcie się jak mieszkańcy Śródziemia i ruszajcie w trasę pełną przygód.
REJS STATKIEM (płatny dodatkowo +20 zł).

Program fakultatywny

8.00. Przekazanie dziecka następuje  
po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosi-
my o bieżący kontakt w dniu przyjazdu  
w związku z możliwymi opóźnieniami 
autokarów na trasie. Ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji i przerwania imprezy 
z udokumentowanych przyczyn loso-
wych + 70 zł. Wycieczki fakultatywne: 
Rejs statkiem + 20 zł, Pakiet Atrakcji 1D  
+ 110 zł, Wioska Hobbitów + 80 zł.
Uwagi                                                                                                                                                
Organizatorem jest Centrum Kolonii  
i Obozów Cogito.

A K A D E M I A

M łodej Damy

MISTRZOWIE FUTBOLU
aktywne wakacje
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Władysławowo

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Transport autokarem turystycznym,  
zakwaterowanie: 10 noclegów w obiek-
cie, wyżywienie według programu, ubez-
pieczenie NNW(10.000 PLN) w signal 
iduna, opiekę: kierownika, wychowaw-
ców, miejscowego ratownika wopr oraz 
miejscową opiekę medyczną na wezwa-
nie, program z biletami wstępu.

Ośrodek Wczasowy PATRYK
Położenie: ogrodzonym terenie, 15 minut pieszo od centrum Władysławowa i około 
10 minut od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 4, 5, 6–osobowe (łóżka piętrowe) z łazienkami, telewizorem, 
większość z balkonem 
Do dyspozycji: świetlica, mini plac zabaw, miejsce na grilla i ognisko, boisko wielo-
funkcyjne (koszykówka, siatkówka, badminton, piłka nożna), stół do ping-ponga. Wi-Fi  
na terenie obiektu.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady + podwieczorki, kolacje), suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

KOLONIE i OBOZY w Polsce

kolonia 10 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                    

1 dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Władysławowa w godzinach 
wieczornych. Zakwaterowanie,  kolacja, spotkanie organizacyjne, nocleg.    
2-10 dzień: Realizacja programu:
• wycieczka z przewodnikiem do: Trójmiasta – Gdynia: spacer Skwerem Kościusz-

ki, zakończony zwiedzaniem „ORP Błyskawicy”, Sopot – najdłuższe molo nad  
Morzem Bałtyckim, spacer po starówce Gdańska,

• wycieczka na Hel -  spacer na kraniec Polski połączony ze zwiedzaniem latarni 
morskiej, zwiedzanie ekspozycji zewnętrznej Muzeum Obrony Wybrzeża,

• zabawa na maksa w Aqua Parku w Redzie,
• spacer Wąwozem Chłapowskim,
• wizyta w pracowni bursztynu,
• spotkanie z zespołem kaszubskim,
• 1 wejście na kryty basen (60 minut),
• spacer po Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, Aleja Gwiazd Sportu,
• gry i zabawy, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika.
11 dzień: Wykwaterowanie, śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd  
z obiektu w drogę powrotną. Powrót według rozkładu jazdy.

Program

Termin Cena
9.07-19.07.2018 1 499 zł

Uwagi                                                                                                                                                
Wskazane jest zabranie kremów z filtrami 
UV, nakryć głowy, okularów przeciwsło-
necznych, maści na oparzenia słoneczne, 
obuwia sportowego, klapek, nieprzema-
kalnej i ciepłej odzieży, ręcznika, dresu, 
plecaka na wycieczki, stroju kąpielowego, 
czepka kąpielowego, legitymacji szkolnej 
wraz z numerem PESEL, sugerowane kie-
szonkowe na prywatne wydatki: 150 zł. 
Orgniazatorem jest BP Pantur.
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cław, Opole +100 zł. Dojazd własny zniżka  
70 zł od ceny autokarowej. Przejazdy 
antenowe realizowane przy min. 4 oso-
bach autokarem, busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP.
Uwagi                                                                 
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kar-
tę kwalifikacyjną. Wymagany jest ważny 
paszport lub dowód osobisty. Kieszon-
kowe na drobne zakupy około 100 koron 
szwedzkich. Fakultety odbywają się przy 
min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni 
przed wyjazdem. Osoby korzystające  
z antenki PKP obowiązkowo muszą  
posiadać ważną legitymację szkolną.  
Organizatorem jest Biuro Podróży Harc-
tur z Łodzi.

Cena obejmuje                                              
Transport, zakwaterowanie i wyżywienie 
4x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie, opiekę peda-
gogiczną kierownik, wychowawcy, me-
dyczną, ratowniczą, realizację programu, 
składkę na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny 10 zł.
Dodatkowo płatne                                             
atrakcje i wycieczki fakultatywne, do-
płaty do połączeń antenowych: Łódź 
bez dopłaty; Piotrków Tryb. +60 zł; 
Kielce, Częstochowa, Radom, Warszawa  
+80 zł; Lublin, Kraków, Katowice, Wro-

Termin Cena
14.07 – 25.07.2018 1 465 zł
23.07 – 03.08.2018 1 465 zł

Pensjonat IRENA
Położenie: w dzielnicy willowej, w odległości około 1000 m od plaży Chałupy.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-os. z łazienkami i TV oraz dostępem do Internetu.  
W większości pokoi balkony oraz widok na Zatokę. Obiekt ogrodzony, bezpieczny.
Do dyspozycji: stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny, stół do  
tenisa, piłki. Na terenie ośrodka miejsce do grillowania, wyposażone w ławki i sto-
ły ogrodowe. Przed obiektem: plac zabaw dla dzieci, plac fitness, ścieżka rowerowa.  
W odległości około 150 m duży plac zabaw, ścieżki edukacyjne oraz drewniane molo 
do rezerwatu Słone Łąki.
Wyżywienie: podczas pobytu trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 
serwowane) + podwieczorek. Pierwsze świadczenie kolacja w dniu wyjazdu, ostatnie 
śniadanie na promie + suchy prowiant na powrót.

Władysławowo + Szwecja kolonia 10 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat

WYCIECZKA PROMOWA DO SZWECJI – promem Stena Line odbywająca się  
na zakończenie turnusu. Program rejsu: 10 dnia turnusu po obiedzie wykwatero-
wanie z pensjonatu, transfer do terminalu w Gdyni, zaokrętowanie na prom Ste-
na Line, wieczorem wypłynięcie z portu do Karlskrony, kolacja, dyskoteka, nocleg 
w kabinach 4-os. wewnętrznych, kolacje i śniadania  w formie bogatego bufetu. 
Śniadanie, przypłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie miasta wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, położonego na 33 wyspach: Wielki Rynek, 
Kościół Św. Trójcy,  zwiedzanie  Muzeum Morskiego z kolekcją łodzi podwodnych, 
galeonów, podwodnym tunelem, w którym można podziwiać na dnie morza wrak 
żaglowca, z bogatą kolekcją broni, armat, symulator statku i warsztat marynarza. 
Powrót na terminal w Karlskronie, zaokrętowanie, kolacja na promie, dyskoteka, 
nocleg w kabinach 4-os. wewnętrznych, śniadanie + suchy prowiant  przypłynięcie 
do Gdyni, powrót wg rozkładu jazdy.
PÓŁWYSEP HELSKI – wycieczka: w programie port jachtowy i rybacki, latarnia 
morska, fortyfikacje obronne wybrzeża na Helu, FOKARIUM na Helu.
WŁADYSŁAWOWO I CETNIEWO – spacer po Władysławowie, port rybacki, 
zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich polskich 
sportowców,  Dom Rybaka – wieża widokowa, Muzeum Motyli – zbiory motyli  
i owadów pochodzących z całego świata, wystawa Magiczny Zawrót Głowy.
ATRAKCJE:
KASZUBSKIE KLIFY – spacer odcinkiem wybrzeża klifowego w okolicach Cetnie-
wa, będącym częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
SPORT: Kąpiele w morzu pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, frisbee, siat-
kówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się 
w terenie, poranny jogging dla chętnych, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju,
INTEGRACJA: gry integracyjne, festiwal karaoke, Mam Talent, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, konkursy, gry terenowe, przeciąganie liny, wyścigi w workach,  
Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 minut, kręcimy zwariowany obozo-
wy filmik i wrzucamy na facebooka, baloniada, Wybory Miss i Mistera.
CHILL OUT: spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie, 
opalanie się w „zebrę”, szalone dyskoteki w ośrodku, treningi relaksacyjne, obozo-
we SPA, łapanie Pokemonów, karykatura wychowawcy, wieczorek filmowy.
FAKULTATYWNIE (płatne dodatkowo): 
• AQUAPARK REDA – Zabawa w Aquaparku trwa 3 godz. Cena 70 zł/os. 
• REJS SZYBKĄ ŁODZIĄ MOTOROWĄ RIB. Cena 60 zł/os.

Program

KOLONIE i OBOZY w Polsce

SZWEDZKA
PRZYGODA
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Pogorzelica kolonia 7 – 13 lat

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Transport, zakwaterowanie i wyżywie-
nie 4x dziennie + suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie, opiekę 
pedagogiczną kierownik, wychowawcy, 
medyczną, ratowniczą, realizację pro-
gramu, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Atrakcje i wycieczki fakultatywne, do-
płaty do połączeń antenowych: Łódź 
bez dopłaty; Piotrków Tryb. +60 zł; 

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy 
DZIEJBA LEŚNA
Położenie: w pięknym lesie sosnowym około 200 metrów do morza. 
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5-osobowe z łazienkami.
Do dyspozycji: stołówka, sala dyskotekowa z lustrami, świetlice z ekranami i telebi-
mami, boiska sportowe do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej, plac zabaw  
dla dzieci, miejsce na ognisko, stół do tenisa oraz basen letni. Na miejscu darmowe 
Wi-Fi.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie – kolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjaz-
du, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.

YOU CAN DANCE – zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z instruktorem (ok. 
8 h w turnusie) Videoclip Dance, Hip-Hop, Show Dance, Funky, Latino Mix, Break 
Dance i inne, konkursy taneczne z nagrodami.
ATRAKCJE
• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskiego, okręty 

ORP Fala, ORP Władysławowo, pozostałości z ORP Burza, spacer po mieście: 
port jachtowy i handlowy, promenada, molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare 
Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika WNMP, Baszta Lontowa

• Wycieczka do Trzęsacza: ruiny średniowiecznego kościółka, zwiedzanie jedyne-
go w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka, 

• Park Linowy: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp.
• Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim, 
• Wycieczka do Niechorza – zwiedzanie Motylarni, latarnia morska, 
• Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia,
• Rejs statkiem pirackim po morzu. 
• kąpiele pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, siatkówka, piłka nożna, 
• zajęcia z orientacji terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, 
• aquaolimpiada - zawody pływackie, wakacyjna olimpiada sportowa, 
• wycieczki rowerowe szlakami Wybrzeża Rewalskiego.
• wspólne plażowanie, 
• konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Festiwal Talentów, szalone dyskoteki, 

baloniada, zabawy integracyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry, konkursy, 
gry terenowe, konkurs na najfajniejszą rzeźbę w piasku, kącik planszo maniaka – 
zagrajmy w popularne „planszówki” oraz wiele innych.

Program

WARSZTATY PŁYWACKIE „JAK RYBA W WODZIE” + 120 zł/os (8 h pod opieką 
ratownika na basenie ośrodka, realizacja przy min. 8 os.): nauka i doskonalenie stylów 
pływackich: stylem dowolnym, klasycznym, motylkowym, nauka nawrotów pływac-
kich i skoków startowych, poznanie podstaw nurkowania – zawody pływackie o pu-
char „Złotej Otylii”. 
ZAGRAMY W LASERTAG + 40 zł/os. - czyli tzw. laserowy paintball – gry wojenne  
bez żadnych ograniczeń wg wybranych scenariuszy.
KRĘGLE + 15 zł/os (płatne tylko na miejscu) – 1 godz. gry, min. 8 os.
AQUAPARK SANDRA SPA + 30 zł/os. (płatne na miejscu) – 90 min. zabawy, min. 8 os.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (płatne dodatkowo) - zapisy w biurze przed wyjaz-
dem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych:
• „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf – Ahlbeck 

– wejście do Term Bałtyckich: 6 basenów w tym z wodą termalną, grota wodna 
z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczyn-
ku (wymagane 10 EUR na wstęp), Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam. 
Cena (60 zł + 10 EUR na wstęp).

• Park Rozrywki „Heide Park” – uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licz-
nymi atrakcjami. Czas trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 
w nocy, pobyt w Parku w godz. 11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, 
powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego. Cena (200 zł + 30 EUR na wstęp). 

• Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” – czas trwania ok. 12 godzin.  
Niepowtarzalny, największy w Europie świat rozrywki i wypoczynku. Cena (180 zł 
+ 32 EUR na wstęp). 

Program fakultatywny

Kielce, Częstochowa, Radom, Warszawa  
+80 zł; Lublin, Kraków, Katowice, Wro-
cław, Opole +100 zł. Dojazd własny zniż-
ka 70 zł od ceny autokarowej. Przejazd 
antenowe realizowane przy min. 4 oso-
bach autokarem, busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP.
Uwagi                                                                                                                                                
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kar-
tę kwalifikacyjną. Wymagany jest ważny 
paszport lub dowód osobisty. Kieszon-
kowe na drobne zakupy około 100 koron 
szwedzkich. Fakultety odbywają się przy 
min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni 
przed wyjazdem. Osoby korzystające  
z antenki PKP obowiązkowo muszą po-
siadać ważną legitymację szkolną. Or-
ganizatorem jest Biuro Podróży Harctur  
z Łodzi.

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Termin Cena
24.06 – 05.07.2018 1 645 zł
06.07 – 18.07.2018 1 745 zł
19.07 – 31.07.2018 1 745 zł
01.08 – 12.08.2018 1 645 zł

KOLONIA TANECZNA
MOC ATRAKCJI
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KOLONIE i OBOZY w Polsce

Zakopane + Wiedeń -Bratysława kolonia 10 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 17 lat

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem; 10 noclegów (9 w 
Zakopanem, 1 w Bratysławie); wyżywie-
nie wg programu; opiekę pedagogiczną, 
medyczną, przewodnika; realizację pro-
gramu i bilety wstępu; ubezpieczenie 
NNW i KL; obowiązkową składkę na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne (organizowane 
przy minimum 20 os. chętnych); atrakcje 
w Centrum Rozrywki PRATER; ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji +50 zł.
Uwagi                                                                 
Obowiązkowo zabrać ważny paszport  
lub dowód osobisty, legitymację szkolną. 
Sugerowane kieszonkowe 150 zł i 50 EUR  
+ na wybrane wycieczki fakultatywne.

Termin Cena
08.07 – 18/19.07.2018 1 380 zł

Dom Wypoczynkowy HALNY
Położenie: w dzielnicy Zakopanego – Olcza, 4 km od centrum Zakopanego;
Do dyspozycji: jadalnia, sala dyskotekowa, sala telewizyjna, sala gier wyposażona w 
piłkarzyki, cybergaj oraz ping-pong, miejsce na grilla/ognisko.
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 3, 4 i 5-osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: w Zakopanem 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje), suchy pro-
wiant, w Bratysławie 2 posiłki dziennie + obiad w drodze powrotnej;

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Zakopanego, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, wieczór integracyjny, nocleg.
2-9 dzień: Realizacja programu:
• zwiedzanie Zakopanego (Krupówki, Stary kościółek i cmentarz na Peksowym 

Brzyzku, skocznie narciarskie pod Wielką Krokwią, Muzeum Tatrzańskie);
• wycieczka nad Morskie Oko;
• wycieczka w Pieniny – Szczawnica, Wąwóz Homole, zamek w Niedzicy;
• wycieczka do Doliny Kościeliskiej – wędrówka do schroniska na Hali Ornak;
• Baseny Termalne – pobyt całodniowy na Kąpielisku Termalnym Szymoszkowa;
• wjazd kolejką na Gubałówkę;
• udział w imprezach kulturalnych w mieście;
• zajęcia sportowe i rekreacyjne, dyskoteki, bal przebierańców, wybory Miss i Mi-

stera, konkursy i quizy;
• ognisko z pieczeniem kiełbasek;
• wycieczki fakultatywne (organizowane przy minimum 20 osobach chętnych): 

Słowacja – Park Wodny Tatralandia (+ 130 zł); Park Rozrywki RABKOLAND  
w Rabce (+ 60 zł);

10 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i przejazd do Bratysławy. 
Zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
11/12 dzień: Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Zwiedzanie: Stare Miasto – Kate-
dra Św. Stefana, zegar figuralny, Parlament, Ratusz, spacer jedną z najelegantszych 
ulic Wiednia – Kartnerstrasse, Graben, Opera, Volksgarten z pomnikiem Straussa 
i Kurzsalonem, zamek Belweder, Schonbrunn – spacer po ogrodach, III dzielnica 
z ciekawą architektonicznie zabudową Hundertwassera. Pobyt w Centrum Roz-
rywkowego PRATER (wstęp bezpłatny – korzystanie z atrakcji płatne dodatkowo 
od 1,5 do 5 EUR). Około godz. 16.00 wyjazd w kierunku Polski. W drodze obiad. 
Powrót w godzinach nocnych. 

Program
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Duszniki Zdrój kolonia 8 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat

Cena obejmuje                                             
Transport, 10 noclegów, pełne wyżywie-
nie (4 posiłki dziennie), program kolonii, 
opiekę kadry pedagogicznej, opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie NNW.
Uwagi                                                                 
Organizatorem jest Biuro Podróży Bar-
bara Travel. Rozkład jazdy dostępny  
na www.primatour.pl

Termin Cena
21.07 - 31.07.2018    1499 zł

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny STALOWY
Położenie: na obrzeżach miasta, w otoczeniu lasu iglastego, w uroczej Dolinie Strąży-
skiej przez którą przepływa Bystrzyca Dusznicka. Jego wyjątkowe położenie tworzy 
zdrowy mikroklimat zbliżony do alpejskiego. 
Do dyspozycji: na terenie ośrodka: stół do tenisa stołowego, bilard, warcaby ple-
nerowe w ogrodzie, plac zabaw, gry planszowe, drobny sprzęt sportowy do zabaw  
w ogrodzie, sprzęt dyskotekowy, miejsce na ognisko, wiata grillowa. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe na parterze, I i II piętrze, wszystkie 
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i TV. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
+ suchy prowiant podczas wycieczek oraz  na drogę powrotną.

1 dzień: wyjazd w godz. porannych, przyjazd do ośrodka, obiad, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.
2 – 10 dzień: realizacja programu kolonii: 
• wycieczka do Wrocławia -  zwiedzanie: Rynek, Ostrów Tumski, Zoo + Afrykarium
• wycieczka do Kudowy Zdroju oraz Adrspach – Skalne Miasto
• wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku 
• zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
• wycieczka – ZOO SAFARI do Dvor Klralove 
• olimpiada kolonijna,
• zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami 
• dzień kolonisty
• dyskoteki
• biesiada przy ognisku
• wycieczka fakultatywna do Pragi - zwiedzanie: Plac Wacława, Rynek, Ratusz, 

Most Karola, Mała Strana Hradczany 125 przy min 30 osobach
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie prowiantu, wyjazd w drogę po-
wrotną.  Powrót w godz. popołudniowych. 

Program

KOLONIE i OBOZY w Polsce

KLUB MAŁEGO PODRÓŹNIKA 

aktywne wakacje
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Karpacz + Praga kolonia 10 – 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 17 lat

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem; 10 noclegów  
(8 w Karpaczu, 2 w Pradze); wyżywienie  
wg programu; opiekę pedagogiczną oraz 
medyczną; obsługę przewodnika w Pra-
dze i Karkonoskim Parku Narodowym; 
realizację programu i bilety wstępu; 
ubezpieczenie NNW i KL.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczka fakultatywna do Tropical  
Island k. Berlina + 280 zł/os.; ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji +50 zł.
Uwagi                                                                 
obowiązkowo zabrać ważny paszport 
lub dowód osobisty, legitymację szkolną. 
Sugerowane kieszonkowe 100 zł i 1000 
CZK oraz 50 EUR podczas wycieczki  
do Tropical Island..

Termin Cena
05.07 – 15.07.2018 1 499 zł

Hotel KAROLINKA
Położenie: malowniczo, z widokiem na Karkonosze, w pobliżu szlaków turystycznych 
i kompleksu narciarskiego "Kopa" Biały Jar. 
Do dyspozycji: restauracja, mini plac zabaw, miejsce na grilla i ognisko, stół do ping-
-ponga, bilard, kręgielnia, bezpłatne WiFi na terenie obiektu.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 5 osobowe oraz studia 2+2 z łazienkami i TV.
Wyżywienie: w Karpaczu 3 posiłki dziennie + deser, suchy prowiant, w Pradze  
2 posiłki dziennie + obiad w drodze powrotnej.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Karpacza, zakwaterowanie,  
obiadokolacja, nocleg.
2 – 8 dzień: Realizacja programu:
• Śnieżka – piesza wyprawa z przewodnikiem;
• Karpacz – Świątynia Wang, Krucze Skały, Dziki Wodospad, skocznia narciarska 

Orlinek, “trójkąt bermudzki”, Wodospad Szklarki;
• wycieczka autokarowa po Kotlinie Jeleniogórskiej: piesze wejście na Zamek 

Chojnik, spacer do Wodospadu Kamieńczyka, dużo dobrej zabawy w Parku Li-
nowym Trolandia (jedna trasa); zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska w Kowarach;

• rajdy, podchody, zajęcia sportowe, pasowanie na Ducha Gór, ogniska, dyskoteki, 
talent show;

• fakultatywnie wycieczka do TROPICAL ISLAND k. Berlina (płatne dodatkowo  
+ 280 zł/os. organizowana przy min. 20 osobach).

9 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i przejazd do PRAGI. Po dro-
dze zwiedzanie ADRSPASKIEGO SKALNEGO MIASTA – groty, wodospady, formy 
skalne. Przejazd na obiadokolację, przejazd do hotelu w Pradze, zakwaterowanie, 
nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie PRAGI z przewodnikiem: Loreta, Hradczany, 
Katedra św. Wita, Mala Strana, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Ratusz z zegarem 
Orloy, Nowe Miasto, Plac Wacława. Obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Obiad. Powrót w godzinach wie-
czornych.

Program

KOLONIE i OBOZY w Polsce
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• zabawa w Rycerzy i Damy Dworu w  ZBROJOWNI RYCERSKIEJ w Sandomierzu
• nocny pobyt w Kopalni Soli w Bochni, zwiedzanie Nowego Sącza
• wycieczka na Słowację, Park Wodny AQUACITY w Popradzie 
• wycieczka piesza KRYNICA ZDRÓJ (spacer po uzdrowisku, wjazd kolejką na Górę 

Parkową), wjazd kolejką  na JAWORZYNĘ KRYNICKĄ 
• MUSZYNA: zamek starostów “Państwa Muszyńskiego”, Magiczny Ogród, Ogro-

dy Zmysłów, Park Zdrojowy
• TYLICZ: Muzeum Dziejów Tylicza, kąpiele w basenach w Tyliczu   
• KAMIANNA: Centrum Apiterapii - sekretne życie pszczół
• wycieczki piesze “Poznajemy tajemnice najbliższej  okolicy” Szlakiem Źródeł Wód 

Mineralnych, na Szubieniczną Górę, gry i zabawy terenowe 
• WIECZÓR GÓRALSKI

Program

obiektów), podatek VAT, ubezpieczenie 
NNW i KL.
Dodatkowo płatne                                             
Połączenia antenowe – rozkład jazdy  
dostępny na www.primatour.pl.
Uwagi                                                                 
Pierwszym świadczeniem jest obiadoko-
lacja  w dniu przyjazdu, ostatnim śniada-
nie  w dniu wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną Wymagany paszport lub 
dowód. Organizatorem jest Biuro Usług 
Turystycznych i Edukacyjnych Lider Tour.

Cena obejmuje                                              
Transport autokarem, zakwaterowanie, 
wyżywienie FB, suchy prowiant na drogę 
powrotną, program, opiekę kadry opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne                                             
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
z imprezy ok. 40 zł, dojazdy z wybranych 
miast do miejsca zbiórki Katowice lub 
Kraków dopłata: Gdańsk -160 zł, Łódź 

Termin Cena
02.07 – 13.07.2018 1 195 zł
13.07 – 24.07.2018 1 195 zł
24.07 – 04.08.2018 1 195 zł
04.08 – 15.08.2018 1 195 zł

-100 zł, Częstochowa -70 zł, Warszawa 
-120 zł, Kielce - 80 zł,  Rzeszów -90 zł 
oraz innych miast podanych w rozkładzie 
jazdy. Dojazdy mogą być realizowane  
poprzez PKP, Linie autokarowe, mikrobu-
sy liniowe.
Uwagi                                                                 
Proponujemy zabrać ok. 100 zł kieszon-
kowego na własne, dojazd z wybranych 
miast do miejsca zbiórki potwierdza-
my na 3 dni przed wyjazdem. Prosimy  
pamiętać  o dostarczeniu do biura kar-
ty kwalifikacyjnej uczestnika, zabraniu  
na wyjazd legitymacji szkolnej (w przy-
padku  jej braku  uczestnik dopłaca różni-
cę do pełnopłatnego biletu). Orgniazato-
rem jest BP Pantur.

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Ośrodek Wypoczynkowy U KUBUSIA
Położenie: w centrum Białki, nieopodal rzeki „Białka”, do kompleksów narciarskich 
„Bania” i „KotelnicaBałczańska” ok. 250 m.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, TV, pokoje 
stylowo umeblowane 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica z sprzętem audio - video, piłkarzyki, stół do tenisa, 
mini-bilard. Przy obiekcie znajduje się ogród: ogrodzony, z placem zabaw dla dzieci, 
z huśtawkami, piaskownicą, boiskiem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy; przyjazd do ośrodka w godzinach popołudnio-
wych, zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą. Pierwszy posiłek - kolacja, nocleg. 
Pobyt w Białce Tatrzańskiej).
2 – 11 dzień: Realizacja programu dostosowanego do wieku i kondycji uczestników. 
• dla chętnych: ZAJĘCIA PLASTYCZNE – w programie m.in.: martwa natura, pej-

zaż, rysunki komiksowe, zajęcia w plenerze, malowanie na kamieniach, liściach.
• dla chętnych: ZAJĘCIA TANECZNE - nauka podstawowych kroków i elementów 

najpopularniejszych tańców dyskotekowych oraz improwizacja taneczna.
• wycieczka do Zakopanego (Krupówki, zespół obiektów Centralnego Ośrodka 

Sportu, cmentarz na Pęksowym Brzysku)
• basen termalny „TERMA BANIA” w Białce Tatrzańskiej - 2 h zabawy i odpoczynku
• wędrówki górskie, wyprawy m.in.: Groń, Litwinową Grapę Doliną Białki,
• zajęcia integracyjne, turnieje oraz gry terenowe,
• rozgrywki sportowe (m.in.: gry zespołowe, kometka, siatkówka)
• gry towarzyskie: kalambury rysunkowe i pokazywane, gry planszowe, edukacyj-

ne, logiczne i losowe (pomysłowość uczestników i kadry nie zna granic)
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki 
• fakultatywnie (za dodatkową odpłatą ) wycieczka do Morskiego Oka przy mini-

mum 18 osobach ok. 45 zł
• profil konny dodatkowo płatny! + 340 zł zajęcia w stadninie Łopuszna - zapozna-

nie z pracą stadniny, zajęcia teoretyczne i praktyczne, jazda kłusem, stepem na 
ujeżdżalni i w terenie (8 godz. lekcyjnych jazdy konnej z instruktorem). Możliwość 
nauki jazdy konnej od podstaw, aż po zaawansowane techniki jeździectwa.

12 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy pro-
wiant na drogę powrotną. Wyjazd z ośrodka koło godz.14.00. 

Program

Białka Tatrzańska

Tylicz - Krynica + Poprad kolonia 9 - 16 lat

Cena obejmuje                                              
Transport autokarowy, zakwaterowanie: 
1 nocleg w Kopalni Soli w Bochni, 9 noc-
legów w Pensjonacie U Babci Mili, wyży-
wienie. , opieka pedagogiczna i medycz-
na, realizacja programu merytorycznego 
(w tym bilety wstępu do zwiedzanych 

Termin Cena
05.07 - 15.07.2018 1 395 zł
13.07 - 23.07.2018 1 395 zł

Pensjonat U BABCI MILI
Położenie: w centrum miejscowości, obiekt ogrodzony, składający się z dwóch budyn-
ków. W pobliżu odkryty basen, stadnina koni, górski potok (kraina pstrąga i lipienia), 
lasy pełne grzybów, jagód, drewniana cerkiew łemkowska, szlak źródeł mineralnych  
i wiele innych atrakcji.
Do dyspozycji: jadalnia, wiata, sala wielofunkcyjna ze stołem do tenisa, szachy ogro-
dowe, altany z leżakami, huśtawkami i grillem oraz tak zwany cichy kącik, plac zabaw 
z trampoliną i piaskownicą.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5 osobowe i TV. Część pokoi z łazienkami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek.

kolonia 7 – 12 lat
obóz młodzieżowy 13 – 16 lat                                                                    
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Bieszczady

Cena obejmuje                                              
12 noclegów, 3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek i suchy prowiant na drogę 
powrotną, transport komfortowy auto-
kar/bus na trasie, kadrę - doświadczeni  

Termin Cena
23.07 – 04.08.2018 1 750 zł

Pensjonat GAWRA
Położenie: 3 km od Laska w miejscowości Łączki.
Do dyspozycji: – restauracji, sala dyskotekowa, miejsce na ognisko, grill, boisko  
do siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów, plac zbaw, basen ogrodowy, trampo-
lina, zadaszone altany.
Zakwaterowanie: 2, 3, 4 osobowe, każdy z łazienką i TV Wyżywienie: 3 posiłki dzien-
nie + podwieczorek. Śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane. Świadczenie roz-
poczyna się obiadem, a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną.

kolonia 10 – 14 lat
obóz młodzieżowy 15 – 18 lat                                                                    

1 dzień: zbiórka i wyjazd z Katowic/Krakowa autokarem w godzinach porannych. 
Przyjazd do Pensjonatu „Gawra” w Łączkach, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie 
się z okolicą , zajęcia rekreacyjne na terenie Pensjonatu, kolacja, nocleg.
2 – 12 dzień: Plażowanie, kąpiele w basenie, 3 wejścia do Aquaparku , korzystanie 
z jego atrakcji,, wycieczki piesze do Leska, zwiedzanie atrakcji  tego miasta: dawna 
Synagoga, ratusz, pobyt w „Słodkim Domku”, wycieczka autokarowa  do Miastecz-
ka Galicyjskiego i skansenu w Sanoku - Rynek, pomnik Wojaka Szwejka, fontanna, 
Ratusz. Konkursy, turnieje sportowe, gry plenerowe, ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, dyskoteki.
REALIZACJA PAKIETU ATRAKCJI:
• Team Building – wyścigi na wielkich rurach, wyścigi w potrójnych spodniach, 

ścianka wspinaczkowa, karabinek pneumatyczny
• Zorbing – staczanie się kuli na płaskim terenie
• Gladiator – na dmuchanym ringu rywalizacja dwóch uczestników, który z nich 

utrzyma się na podeście
• Spływ pontonowy -  8 kilometrowy spływ rzeką SAN z instruktorem
• Paintball – na polu paintballowym pod okiem instruktorów strzelanie farbą  

z przeciwną drużyną
• Turniej zakapiora – dojenie sztucznej krowy, strzelanie z łuku do kapusty, łowie-

nie rybek, wbijanie gwoździ – drużynowo
• Survival – budowa ognisk i kuchni, metody rozpalania alarmowe i tradycyjne; 

woda – pozyskiwanie, oczyszczanie, filtracja; zielona kuchnia – gotowanie leśnej 
herbaty.

13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pobranie suchego prowiantu.  
Powrót w godzinach popołudniowych.

Program

KOLONIE i OBOZY w Polsce

i wykwalifikowani wychowawcy i instruk-
torzy, opiekę medyczną, ubezpieczenie, 
realizację programu.
Dodatkowo płatne                                             
połączenia antenowe: Katowice i Kraków 
bez dopłat, Kielce +100 zł (min. 5 os.). 
Uwagi                                                                 
Organizatorem jest Firma Turystyczna 
Olga 2.
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Muszyna kolonia 7 – 9 lat
obóz młodzieżowy 10 – 12 lat                                                                    

Ośrodek Wczasowy KOLEJARZ
Położenie: w Muszynie–Złockiem na rozległym, ogrodzonym terenie z bogatą infra-
strukturą wypoczynkową
Zakwaterowanie: pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji: jadalnia, MIASTECZKO WODNE – baseny ze zjeżdżalniami i do nauki 
pływania, brodzik, ścieżka zdrowia, sala telewizyjna, stoły do tenisa, profesjonalna sala 
dyskotekowa z nagłośnieniem i oświetleniem, bar, kawiarnia oraz bilard (odpłatnie).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady i kolacje). Pierwszy posiłek – kolacja, 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

• WIZYTA W KRYNICY – perełce polskich uzdrowisk. Wjedziemy koleją na Górę 
Parkową, poćwiczymy na ścieżce zdrowia, pospacerujemy słynnym deptakiem,  
a na koniec poznamy smak słynnych wód mineralnych w ogromnej pijalni wody.

• ZWIEDZANIE MUSZYNY - dowiemy się, co to jest tężnia oraz grota solna. Od-
wiedzimy niezwykłe Ogrody Zmysłów, zobaczymy Figury Kwiatowe, a w Parku 
Baszta poćwiczymy na urządzeniach typu fitness. 

• Nordic walking - zapoznamy uczestniczki z technikami używania kijków czynią-
cych spacery atrakcyjniejszymi.

• ZDROJE, czyli źródła wód mineralnych. W Muszynie jest ich ponad dziesięć, ile  
z nich znajdziemy?

• LABORATORIUM KOSMETYCZNE – stworzymy własne ekologiczne zapachy 
i błyszczyki, bo każda dziewczyna to przecież indywidualistka. Uczestniczki do-
biorą coś specjalnie dla siebie.

• TRENDSETTERKA - sama stworzysz biżuterię oraz ozdoby do włosów, a także 
zaprojektujesz najmodniejszą kreację! 

• UGOTOWANI NA... MIĘKKO – weźmiesz udział w warsztatach kulinarnych, 
podczas których samodzielnie wykonamy pizzę lub smakowity deser! 

• PIŻAMA PARTY – dyskoteka w kapciach, z jaśkiem i kubkiem kakao! Bitwa na 
poduszki, tor przeszkód po omacku, konkursy.

• WYCIECZKA W PIENINY - Ruiny Zamku Czorsztyńskiego, zapora i Zamek w Nie-
dzicy. Jeśli czas pozwoli ostatnim punktem wycieczki będzie odwiedzenie jednego  
z najpiękniejszych wąwozów w Polsce – Wąwozu Homole. 

• Indywidualny pokaz masażu rąk, grota solna, aqua aerobic, wizyta w tężni solan-
kowej, odwiedziny w pijalni wód mineralnych, shrekowa maseczka twarzy.

• ponadto: kąpiele w basenach, wędrówki górskie, gry zespołowe, Olimpiada Kolo-
nijna, dyskoteki, ogniska, podchody, quizy i turnieje. 

• TURYSTYKA OFF-ROAD - wycieczka samochodami 4x4. Zadaniem uczestni-
ków będzie udział w trudnych sytuacjach tj. spinanie aut linami, obsługa wycią-
garki, pilotowanie kierowcy na trasie itp. Podczas wycieczki zorganizujemy też 
pokaz ekstremalnych wyzwań jazdy terenowej (uczestnicy wysiadają z aut) oraz 
ognisko, ciepły posiłek, gry i zabawy w terenie.

• ŁUCZNICTWO – zajęcia na łucznicy w formie kursu. Nauka prawidłowej pozycji, 
zakładania strzał, naciągania cięciwy, celowania, puszczania cięciwy, zakończone 
punktowanym turniejem łuczniczym.

• PAINTBALL – strzelanie do celu kulkami z farbą. Strzelać można do wszystkiego,  
co znajduje się na polu do paintballa (samochód, beczki, opony itp). Każdy uczest-
nik ma po 50 kulek. 

• ROZGRYWKI SPLATMASTER - zabawa doskonale integruje, zmusza do ruchu 
oraz rozwija koordynację. Kuleczki są zrobione z bardzo miękkiego żelu, dzięki 
czemu są bezpieczne. Specjalnie przygotowane scenariusze (zadania dodatko-
we) dopasowane do wieku i umiejętności uczestników dodatkowo zwiększają 
atrakcyjność rozgrywek (np. obrona twierdzy, walka o flagę, ochrona prezydenta  
i wiele wiele innych). Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dbająca o przestrze-
ganie przez uczestników zasad bezpieczeństwa co sprawia, że gra jest w 100 % 
bezpieczna.

• PAKIET SURVIVAL - zajęcia w formie pieszych wycieczek z przystankami  
w punktach, w których uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności potrzebne  
do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Na uczestników czekać będzie sze-
reg zadań do wykonania np. budowa tratwy, oczyszczenie wody, budowa schro-
nienia, rozpalenie bezpiecznego ogniska, znalezienie pożywienia itp. Zdobędą 
również podstawową wiedzę z zakresu terenoznawstwa i „gastronomii” leśnej. 
Poznamy również zasady posługiwania się mapą i kompasem oraz odbędziemy 
krótki marsz na orientację z poszukiwaniem ukrytych punktów i wskazówek.

• WYCIECZKA W PIENINY - ruiny Zamku Czorsztyńskiego, zapora i Zamek w Nie-
dzicy. Jeśli czas pozwoli ostatnim punktem wycieczki będzie odwiedzenie jednego  
z najpiękniejszych wąwozów w Polsce – Wąwozu Homole. 

• ponadto: kąpiele w basenach, wędrówki górskie, gry zespołowe, Olimpiada Kolo-
nijna, dyskoteki, ogniska, podchody, quizy i turnieje.

NIE TYLKO DLA ORŁÓW
PRO G R A M

kolonia 8 – 10 lat, 11 – 13 lat                                                                    

PRO G R A M

First Lady

• Wycieczka na Węgry (+ 125 zł) – Miszkolc-Tapolca na Węgrzech to kąpielisko ter-
malne w jaskiniach, ponad 700 metrów podziemnych korytarzy zapewniających nie-
codzienne wrażenia z kąpieli w pięknie oświetlonych komorach. Pobyt w grotach 
termalnych 4 godz.

• ACTIV MAX – dla odważnych i aktywnych (+ 130 zł). Nad bezpieczeństwem czuwać 
będą wykwalifikowani instruktorzy: Trikke, lucznictwo, zorbing lub zjeżdżalnia, euro 
bungy, SPLATMASTER, aquazorbing (kula wodna) 

• Tęczowe paznokcie (+ 15 zł) – malowanie lakierami w kolorach tęczy (First Lady)
• PAKIET MODELE RC (+ 59 zł) – atrakcyjne zajęcia polegające na nauce obsługiwa-

nia różnych modeli maszyn zdalnie sterowanych radiowo. W skład zajęć wchodzą: 
wyścigi samochodami 4x4 w skali 1:8, wyzwanie off-road, bitwa pancerna modelami 
czołgów.

Program fakultatywny dla obu kolonii (dla chętnych, płatny dodatkowo)

KOLONIE i OBOZY w Polsce

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Zakwaterowanie 10 noclegów; wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant  
na drogę powrotną; opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną; wycieczkę  
w Pieniny; ubezpieczenie NNW; program rekreacyjno-sportowy wg opisu, korzystanie 
z odkrytych basenów na terenie ośrodka; składka do Turystycznego Funduszu Gwa-
rancyjnego wynosi 0 zł, a wypadku zakupu wycieczki fakultatywnej na Węgry - 10 zł.
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem: Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Opole, Piotrków Tryb. 
(+130 zł), Lublin, Łódź, Radom, Warszawa, Wrocław (+150 zł). Dojazd własny (0 zł). 
Przybycie do Ośrodka po godz. 19.00, odbiór Uczestnika do godz. 8.30. Przekazanie 
dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o bieżący kontakt w dniu 
przyjazdu w związku z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie. Ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z udokumentowanych przyczyn losowych 
(np. choroba) +65 zł. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przy zawarciu 
umowy. Imprezy i wycieczki fakultatywne.
Uwagi                                                                                                                                                
Szczegółowy opis programu ma stronie www.primatour.pl. Organizatorem jest Cen-
trum Kolonii i Obozów Cogito. 

Termin Cena
NIE TYLKO DLA ORŁÓW

Cena
FIRST LADY

25.06 – 05.07.2018 1 579 zł 1 539 zł
06.07 – 16.07.2018 1 679 zł 1 639 zł
17.07 – 27.07.2018 1 679 zł 1 639 zł
28.07 – 07.08.2018 1 579 zł 1 539 zł
08.08 – 18.08.2018 1 579 zł 1 539 zł
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KOLONIE i OBOZY w Polsce

Niedzica kolonia 7 – 9 lat
obóz młodzieżowy 10 – 12 lat                                                                    

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Zakwaterowanie i wyżywienie 3 posiłki dziennie + suchy prowiant; Opiekę wycho-
wawców, przewodnika; Program rekreacyjno-sportowy wg opisu; Ubezpieczenie TUiR 
AXA: NNW (do 5000 zł); Wycieczkę do Energylandii; Składkę na TFG.
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem:Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Opole, Piotrków Tryb. 
(+130 zł), Lublin, Łódź, Radom, Warszawa, Wrocław (+150 zł). Dojazd własny (0 zł). 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z udokumentowanych 
przyczyn losowych (np. choroba) +65zł. Wycieczka autokarowa na Słowację i bilety 
wstępu do TATRALANDII (wymagany paszport lub dowód osob.) +130 zł; Wycieczka 
w Pieniny + 70 zł; Spływ Dunajcem + 65 zł; Park Rozrywki – Park Miniatur + 50 zł. 
Uwagi                                                                                                                                                
Organizatorem jest Centrum Kolonii i Obozów Cogito. 

Termin Cena
WAKACJE NA MAXA

Cena
FIRST LADY

25.06 – 05.07.2018 1 559 zł 1 499 zł
06.07 – 16.07.2018 1 659 zł 1 599 zł
17.07 – 27.07.2018 1 659 zł 1 599 zł
28.07 – 07.08.2018 1 559 zł 1 499 zł

Hotel PIENINY** (turnus 1-3)
Dom Wczasowy POD TABOREM (turnus 4)
Położenie: zespół obiektów położonych wśród zieleni, na nasłonecznionym stoku 
góry Tabor, ze wspaniałym widokiem na Jezioro Sromowieckie, Pieniny i niedzicki  
Zamek Dunajec.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV oraz pokoje typu studio  
2+2 i 2+3 z łazienkami i TV. 
Do dyspozycji: boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, boisko 
do badmintona, mini golf, plac zabaw, trampolina, stoły do tenisa stołowego, salon 
gier, bilard, air hokej, dart,  piłkarzyki, kręgielnia, wypożyczalnia rowerów, miejsce  
na organizację ogniska, basen letni.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu). Pierwszy posiłek 
– kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant

ZAMEK DUNAJEC – zwiedzanie zakamarków, w których więziony był zbójnik  
Janosik.
WIECZORNA INSCENIZACJA ŚWIATŁO-DŹWIĘK na murach zamku w Niedzicy 
z pokazem fajerwerków.
SPOTKANIE Z AKTORAMI i twórcami serialu, SESJA ZDJĘCIOWA, kino letnie.
POKAZY LASEROWE na koronie zapory, spacer po koronie zapory i wewnątrz 
elektrowni.
BAL DUCHÓW „strachy na lachy” z DJ-em, w wykonanych przez siebie strojach.
Konstruujemy ODSTRASZACZE NA ZJAWY - egzamin z prawa jazdy na miotle
CZARY MARY, HOKUS POKUS – sztuczki, triki, psikusy, iluzja.
POGROMCY DUCHÓW maraton filmów z dreszczykiem (na wesoło!) 
GRA MIEJSKA Wakacje z duchami związana z historią Niedzicy i serialem. 
REJS GONDOLĄ przez Jezioro Czorsztyńskie, zwiedzanie zamku czorsztyńskiego.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, konkursy i quizy.
KĄPIELE W BASENIE letnim na terenie ośrodka oraz na kąpielisku w Jeziorze 
Czorsztyńskim pod opieką ratownika.
ROZGRYWKI SPORTOWE: piłka nożna i siatkowa, SALON GIER bilard, ping pong, 
piłkarzyki, KOLONIJNA TRAMPOLINA – trening skoków, salt i akrobacji.
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, DYSKOTEKI, WYCIECZKI PIESZE po malow-
niczej okolicy, ZWIEDZANIE ELEKTROWNI WODNEJ oraz tamy na Dunajcu, 
DUCHIDOL – karaoke, KRĘGIELNIA – turniej drużyn, MINI GOLF.

TURYSTYKA OFF ROAD 4x4 – ekscytująca jazda samochodami terenowymi  
4x4 aby przeżyć niezapomnianą przygodę i stawić czoła licznym przeszkodom  
na trasie. 
STRZELANIE Z ŁUKU – krótkie szkolenie teoretyczne z zasad bezpiecznego strze-
lania, następnie ćwiczenia ze strzelania do tarczy lub do balonów.
LASEROWY PAINTBALL – paintball bez brudzących kulek, zorganizowana w sce-
nerii „Star Wars”. Uczestnicy mają do dyspozycji dużą arenę podzieloną na kilka 
części, z licznymi przeszkodami, labiryntem i efektami specjalnymi: wytwornicami 
dymu, migającymi światłami.
SZKOLENIE MAPA + GPS – jak odnaleźć się w terenie? Jak posługiwać się mapą? 
Oprócz niewątpliwej frajdy daje nam bardzo przydatną umiejętność poruszania się 
i odnajdywania w terenie. 
SURVIVAL – uczy samodzielności, dzięki niemu odkrywamy na nowo swoją na-
turę i zaczynamy samodzielnie działać, nie czekając na pomoc z zewnątrz. Czekać  
na Was będzie szereg zadań do wykonania (zaaranżowanych przez instruktorów) 
np. oczyszczenie wody, budowa schronienia, rozpalenie bezpiecznego ogniska, 
znalezienie pożywienia itp. Zdobędziecie również podstawową wiedzę z zakresu 
terenoznawstwa i „gastronomii” leśnej.
GRA TERENOWA – tajemnicza mapa, kilka zadań oraz rywalizacja sprawią, że  
każdy z Was zapamięta tę grę na długo. 
ZAMEK DUNAJEC – zwiedzanie zakamarków, które posłużyły za plan do nakrę-
cania serialu ,,Wakacje z Duchami" zobaczymy m.in. studnię, do której - według 
legendy - wpadła Brunhilda i lochy.
WIECZORNA INSCENIZACJA ŚWIATŁO – DŹWIĘK na murach zamku w Niedzi-
cy z pokazem fajerwerków, ze spacerami prawdziwego ducha.
ZWIEDZANIE ELEKTROWNI WODNEJ oraz tamy na Dunajcu.
REJS GONDOLĄ przez Jezioro Czorsztyńskie i zwiedzanie zamku czorsztyńskie-
go.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, konkursy i quizy na temat Zamku Dunajec oraz serialu  
i książki „Wakacje z duchami”.
KRĘGIELNIA – turniej drużyn. 
MINI GOLF – gra nie wymagająca pośpiechu. 
KĄPIELE W BASENIE letnim na terenie ośrodka oraz na kąpielisku w Jeziorze 
Czorsztyńskim pod opieką ratownika.
ROZGRYWKI SPORTOWE: piłka nożna i siatkowa.
KOLONIJNA TRAMPOLINA – trening skoków, salt i akrobacji dla kolonistów  
na trampolinie.
SALON GIER bilard, ping pong, piłkarzyki.
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek.
DYSKOTEKI 
WYCIECZKI PIESZE po malowniczej okolicy.

kolonia 8 – 10 lat
obóz młodzieżowy 11 – 13 lat                                                                    

• WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ – TATRALANDIA (płatne dodatkowo + 130 zł) – jeden 
z największych i najpopularniejszych parków wodnych w Europie Środkowej.  

• SPŁYW DUNAJCEM (płatne dodatkowo + 65 zł) – spływ przez pieniński przełom 
Dunajca to jedna z najbardziej emocjonujących atrakcji Podhala. 

• WYCIECZKA W PIENINY (płatne dodatkowo + 70 zł) – m.in. Szczawnica – popular-
ny kurort, promenada spacerowa, Park Zdrojowy z muszlą koncertową, zegar i figury 
zwierząt z kwiatów, Wąwóz Homole wydrążony przez potok Kamionka.  

• PARK ROZRYWKI + PARK MINIATUR (płatne dodatkowo + 50 zł): • Golden Bungee 
– skoki, salta i akrobacje w uprzęży. • Tor pontonowy – zjazdy po specjalnym torze. 
• Dmuchany tor przeszkód – zdrowa rywalizacja i wyzwania w gronie rówieśników! 
• Park linowy – najlepsza zabawa dla kochających adrenalinę! • Strefa dmuchańców: 
tunele, zjeżdżalnie, fortece, ścianki wspinaczkowe. • Park Miniatur "Spiska Kraina"- 
najważniejsze zabytki Orawy, Spisza, Podtatrza. 

Program fakultatywny dla obu kolonii (dla chętnych, płatny dodatkowo)

WA K AC J E

NA MAXA

WAKACJE Z DUCHAMI
aktywne wakacje
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Bułgaria - Złote Piaski 

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX, 9 noc-
legów, wyżywienie SOFT ALL INCLUSI-
VE, suchy prowiant na drogę powrotną, 
opiekę pilota podczas podróży, opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
ratownika, bułgarską opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10000 PLN), KL 
(15000 EUR) i bagaż (800 PLN), obo-

Hotel TINTYAVA***
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 zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy. 
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 3 (2+1) 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.  
Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem.

Delfinarium + Warna – ok. 28 EUR,  
Neseber – ok. 33 EUR, Bałczyk i Przy-
lądek Kaliakra – ok. 26 EUR, Wielkie 
Tyrnowo i Klasztory (z pokazem światło 
– dźwięk) – ok. 54 EUR, Safari – ok. 20 
EUR, Dyskoteki – ok. 5 EUR/wejście, 
JEEP Safari – ok. 35 EUR, Party Pirackie 
– ok. 32 EUR.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.  
Po drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny 
przejazd przez Rumunię. 
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii w godzinach porannych. Złożenie bagaży. Obiad. Spa-
cer 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  

kultury bułgarskiej, 
• wyjścia do lokalnych dyskotek m.in. Papaya, Pr. Club, Bonkers, Arrogance  

(za dodatkową opłatą, wejście dla osób pow. 16 roku życia), 
• dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych (płatne dodatkowo)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. 08.00. Przejazd do Parku Wodnego Aqu-
apolis – płatne obligatoryjnie 30 EUR. Powrót do hotelu, obiad. Wieczorem wyjazd 
z Bułgarii. Nocny przejazd przez Rumunię. 
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek 
(płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach nocnych.

Program

Termin Cena
30.06 – 11.07.2018 1 699 zł
09.07 – 20.07.2018 1 699 zł
18.07 – 29.07.2018 1 699 zł
27.07 – 07.08.2018 1 699 zł
05.08 – 16.08.2018 1 699 zł
14.08 – 25.08.2018 1 699 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą

wiązkowa składa na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne                                             
Obligatoryjnie płatny Park Wodny Aqu-
apolis 30 EUR, obligatoryjnie płatna kau-
cja zwrotna 25 EUR; taksa klimatyczna 
10 EUR; wycieczki fakultatywne oraz 
własne wydatki; osoby powyżej 18 roku 
życia dopłata 180 zł; dopłata do wyjaz-
dów antenowych – rozkład dostępny  
na www.primatour.pl; obiady w czasie 
podróży ok. 5 EUR /posiłek; ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji 50 zł.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie o godz. 07.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem w ho-
telu i kończy obiadem + suchy prowiant  
(2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafe-
lek, rogal 7 days). Uczestnik zobowiązany 
jest do posiadania dowodu tożsamości 
lub paszportu ważnego minimum pół 
roku. Sugerowane kieszonkowe ok. 100-
150 EUR + 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. 
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OBOZY za granicą

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX; 8 nocle-
gów w pokojach z łazienkami; wyżywie-
nie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant  
na drogę powrotną; opiekę pilota pod-
czas przejazdu; opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, ratownika, chor-
wacką opiekę medyczną; ubezpieczenie 
NNW 10000 PLN, KL 15000 EUR i ba-
gaż 800 PLN, obowiązkowa składa na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Chorwacja - Drvenik
Pensjonat HERCEG **/***
Położenie: kompleks trzech hoteli położonych około 150 m od morza i 30 km  
od Makarskiej. 
Zakwaterowanie: pokoje 4 (3+1) i 5 (4+1) osobowe z łazienkami (WC, prysznic), urzą-
dzone standardowo: szafa, toaletka z lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad łóżka-
mi. Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. 
Do dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala  
dyskotekowa (z profesjonalnym oświetleniem). Około 200 m od pensjonatu znajdują 
się boiska do gry w piłkę i tereny rekreacyjne. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, lunch, ciepła 
kolacja). Suchy prowiant na drogę powrotną. Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem.

Dubrownik – ok. 40 EUR, Split i Omiś – 
ok. 30 EUR, Medjugorie i Wodospady 
Kravica – ok. 35 EUR, rejs promem na 
wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – 
ok. 40 EUR, Rafting – 30 EUR; 

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Chorwacji. 
2 dzień: Przyjazd do Drvenika w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i okolicą, 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
• zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży; zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis 

stołowy, badminton, siatkówka; 
• możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: Po śniadaniu złożenie bagaży, wypoczynek, obiad, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę powrotną. Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd do Polski. 
11 dzień: Powrót w godzinach wieczornych.

Program

Termin Cena
06.07 - 16.07.2018 1 850 zł
14.07 – 24.07.2018 1 850 zł
22.07 – 01.08.2018 1 850 zł
30.07 – 09.08.2018 1 850 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Obowiązkowa taksa klimatyczna 15 
EUR/os.; kaucja zwrotna 15 EUR/os.; 
wycieczki fakultatywne oraz własnych 
wydatki; dopłata do wyjazdów anteno-
wych – rozkład dostępny na www.pri-
matour.pl; obiady w czasie podróży ok.  
5 EUR/posiłek; ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji 50 zł; ubezpieczenie  
od chorób przewlekłych 90 zł.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00, wykwaterowanie do godz. 10.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem w ho-
telu 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. 
Proponowane kieszonkowe około 100 
EUR + opłaty za wybrane wycieczki 
fakultatywne. W drodze na opłacenie 
posiłków przydatne drobne pieniądze. 
Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krcem 
z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Obowiązkowo posiadanie karty EKUZ.
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Włochy - Rimini 

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX; 8 nocle-
gów w pokojach z łazienkami; wyżywie-
nie: 3x dziennie; suchy prowiant na drogę 
powrotną; opiekę pilota, wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej, ratownika, 
włoską opiekę medyczną; ubezpieczenie 
NNW 10.000 zł, KL 15.000 EUR i bagaż 
800 zł, obowiązkowa składa na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne                                             
Opłata opłata klimatyczna obligatoryjnie 
15 EUR/pobyt; kaucja zwrotna 25 EUR/
os; pobyt w Parku Rozrywki MIRABI-
LANDIA obligatoryjnie 30 EUR, możli-
wość dokupienia MIRA BEACH +5 EUR; 
wycieczki fakultatywne; posiłki w czasie 
podróży ok. 5 EUR/posiłek; dopłata do 
wyjazdów antenowych – rozkład jazdy 
na www.primatour.pl; ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji 60 zł; ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych 90 zł.

Hotel NAICA ***
Położenie: w dzielnicy Marabello, około 200 m od hotelu, piaszczysta, długa i szeroka 
z łagodnym zejściem do morza. 
Do dyspozycji: recepcja, winda, restauracja, bar, sala telewizyjna, Internet przy  
recepcji.
Zakwaterowanie: pokoje 4, 5-osobowe z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płatnym 
dodatkowo) i wentylatorem (możliwe łóżko piętrowe).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowa-
ne), suchy prowiant na drogę powrotną.

Atlantica ok. 22 EUR, Aquafan ok.  
32 EUR, Oltremare ok. 28 EUR, Italia  
w Miniaturze ok. 26 EUR, San Marino  
ok. 20 EUR, Rzym z Watykanem ok. 60 
EUR, Rejs statkiem po Adriatyku ok. 18 
EUR, Wenecja z rejsem wzdłuż laguny 
weneckiej ok. 60 EUR.

Wycieczki fakultatywne

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.  
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Zapoznanie się z miejscowością i hotelem, kola-
cja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Realizacja programu: 
• plażowanie i kąpiele w morzu, sporty wodne, gry, zabawy, konkursy, 
• wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, 
• wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki w Rimini – wstęp ok. 10 EUR od 16 lat, 
• integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu zadań, 
• wycieczka do Starego Centrum Rimini – przejazd autobusem komunikacji miej-

skiej bilet płatny dodatkowo ok. 5 EUR, 
• dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych. 
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 08.00, pobranie suchego prowian-
tu. Przejazd do Parku Rozrywki MIRABILANDIA – płatne obligatoryjnie 30 EUR 
(bilet + posiłek z napojem). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd 
przez Austrię, Czechy. 
11 dzień: Dalsza podróż przez Czechy, postój na posiłek we własnym zakresie. 
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Program

Termin Cena
02.07 – 12.07.2018 1 820 zł
10.07 – 20.07.2018 1 820 zł
18.07 – 28.07.2018 1 820 zł
26.07 – 05.08.2018 1 820 zł
03.08 – 13.08.2018 1 820 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00, wykwaterowanie ok. godz. 8.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem a kończy 
śniadaniem + suchy prowiant. Suchy pro-
wiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, 
wafelek, rogal 7days). Pieniądze za kaucję 
zwrotną, opłatę klimatyczną i Mirabilan-
dię zbierane są w autokarze. Uczestnik 
zobowiązany jest do posiadania dowodu 
tożsamości lub paszportu ważnego mi-
nimum pół roku. Proponowane kieszon-
kowe ok. 100 EUR + opłaty za wybrane 
wycieczki fakultatywne. Wycieczki reali-
zowane przy min. 15 osobach. W dro-
dze na opłacenie posiłków oraz toaletę 
przydatne drobne pieniądze. Koniecznie 
zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Obowiązkowa 
karta EKUZ.

OBOZY za granicą
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Włochy - Ladispoli 

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem LUX, 8 noclegów, 
wyżywienie 3x dziennie, suchy prowiant 
na drogę powrotną, opieka wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej, ratownika, 
włoską opiekę medyczną, wycieczkę do 
Rzymu i Watykanu, ubezpieczenie NNW, 
KL i bagaż, obligatoryjną składkę na TFG.
Dodatkowo płatne                                             
Pobyt pobyt w Parku Rozrywki MIRABI-
LANDIA (obligatoryjnie 30 EUR, możli-
wość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR),  
wycieczki fakultatywne, obiady w czasie 
podróży ok. 10 EUR/posiłek, dopłata  
do wyjazdów antenowych – rozkład 
jazdy dostępny na www.primatour.pl., 
obowiązkowa opłata klimatyczno-admi-
nistracyjna 15 EUR.

• Wezuwiusz – Neapol – Pompeje – wejście na najbardziej znany wulkan Europy – 
Wezuwiusz. Zwiedzanie Pompei, które w 79 p.n.e. zostały zniszczone przez wybuch 
wulkanu. Wizyta w stolicy Kampanii – Neapolu, ok. 40 EUR/os.

• Asyż – zwiedzanie Bazylika św. Franciszka, Bazylika Św. Klary, spacer uliczkami śre-
dniowiecznego miasteczka, ok. 20 EUR/os.

• Florencja – stolica Toskanii – miasta marzeń – Plac Michała Anioła, Ponte Vecchio, 
Galeria Uffizzi, Piazza della Signoria z Galerią Rzeźb, Baptysterium, Wieża Giotta, 
Katedra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce - Katedrę z najsłynniejszymi gro-
bowcami, ok. 45 EUR/os

• Rzym Nocą – przejazd metrem do Centrum Miasta, spacer uliczkami wiecznego mia-
sta ok. 15 EUR/os.

Wycieczki fakultatywne

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 – zwiedzanie z przewodnikiem,
• wycieczka do Watykanu – zwiedzanie z przewodnikiem,
• siatkówka plażowa, piłka wodna, piłka nożna,
• dyskoteki przy basenie, aerobik w wodzie, Aquaolimpiada, 
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika, zabawy, konkursy, zajęcia sportowe,
• wycieczki fakultatywne płatne dodatkowo.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 07.00, pobranie suchego prowian-
tu. Przejazd do Parku Rozrywki MIRABILANDIA płatne obligatoryjnie 30 EUR.  
W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót do Polski w godz. wieczornych.

Program

Termin Cena
01.07 – 11.07.2018 2 095 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

Hotel VILLA MARGHERITA ***
Położenie: na wybrzeżu pomiędzy Rzymem a portem w miejscowości Civitavecchia  
k. Ladispoli, zaledwie 200 m od plaży.
Do dyspozycji: restauracja, basen, WiFi w holu (za opłatą), ogród ze stolikami, bar. 
WiFi bezpłatne na rynku – obok hotelu. 
Zakwaterowanie: pokoje 4-osobowe z łazienkami wyposażone w suszarki do włosów. 
Pokoje wyposażone są w TV-SAT, telefon, wentylator.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – kuchnia włoska (śniadanie – BUFET, obiad, kolacja 
– serwowane), obiad i kolacja – posiłki ciepłe dwudaniowe + deser + woda stołowa. 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie – śniadanie + suchy pro-
wiant na drogę.

Uwagi                                                                 
Turnus rozpoczyna się obiadem a koń-
czy śniadaniem. Suchy prowiant (2 buł-
ki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafelek, 
rogal 7days). Pieniądze za Park Rozrywki 
Mirabilandia zbierane są w autokarze. 
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Propono-
wane kieszonkowe ok. 150 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne.  
W drodze na opłacenie posiłków oraz 
toaletę przydatne drobne pieniądze. 
Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem  
z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie 
karty EKUZ.  

OBOZY za granicą
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Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX; 8 nocle-
gów w pokojach z łazienkami; wyżywie-
nie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant  
na drogę powrotną; opiekę pilota pod-
czas przejazdu; opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, ratownika, czar-
nogórską opiekę medyczną; taksę kli-
matyczną, ubezpieczenie NNW 10.000 
PLN, KL 15.000 EUR i bagaż 800 PLN, 
obowiązkowa składa na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne, własne wy-
datki; obiady w czasie podróży – około  
5 EUR/posiłek, dopłaty do wyjazdów an-
tenowych – rozkład dostępny na www.
primatour.pl.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie do godz. 09.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem w hotelu 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant. 
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Proponowa-
ne kieszonkowe około 100 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne.  
W drodze na opłacenie posiłków przy-
datne drobne pieniądze. Koniecznie za-
brać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy po-
siadanie karty EKUZ.

Czarnogóra - Dobra Voda
Pensjonat PALMA
Położenie: w odległości około 250 m od plaży Veliki Pijesak (Wielki Piasek) oraz 10 km 
od zabytków miasta Bar.
Do dyspozycji: recepcja, bar i restauracja. Możliwość skorzystania z płatnej plaży  
z leżakami (ok. 7 EUR/dzień).
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienkę z prysznicem i WC, 
klimatyzacją, TV satelitarną, lodówkę i Wi-Fi. Każdy pokój ma balkon lub taras.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu, obiad lekki lunch danie 
główne – serwowane, kolacja zupa, danie główne, sałatka, deser – serwowane), woda 
lub sok, suchy prowiant na drogę powrotną.

Albania ok. 35 EUR, Monastyr Ostrog  
i Rijeka Crnojevića ok. 30 EUR, Jezioro 
Szkoderskie – objazd + rejs ok. 30 EUR, 
Montenegro Tour ok. 35 EUR. 

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Czaarogóry. 
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 w Czarnogórze:
• plażowanie, kąpiele morskie, zajęcia sportowe i rekreacyjne, animacje, gry, kon-

kursy, dyskoteki
• wycieczka Stary Bar i Stary Ulcinj – przepiękne orientalne miasta z wspaniałymi 

starówkami 
• wycieczki fakultatywne (możliwość wykupienia na miejscu przy min 20 osobach). 
10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie do godziny 09.00. Czas na ostatnie zakupy. 
Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do Polski.  
11 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

Program

Termin Cena
14.07 – 24.07.2018 1 899 zł
22.07 – 01.08.2018 1 899 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą
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OBOZY za granicą

Węgry - Hajduszoboszlo 

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem klasy LUX; 8 noc-
legów; wyżywienie 3x dziennie, suchy 
prowiant na drogę powrotną; opiekę wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, wę-
gierską opiekę medyczną; ubezpieczenie 
NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR)  
i bagaż (800 PLN); 3 całodzienne bilety 
na kąpielisko, obowiązkowa składa na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne                                             
Dla chętnych wycieczki fakultatywne; 
obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/po-
siłek; dopłata do wyjazdów antenowych 
– rozkład dostępny na www.primatour.
pl; obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR 
na ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników; ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji 55 zł; ubezpieczenie od cho-
rób przewlekłych 90 zł.

Hotel FAMILYCLUB HOTEL**** 
& APARTMANOK
Położenie: w centrum miasta, około 200 m od kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: taras do opalania, basen wewnętrzny. 
Zakwaterowanie: w pokojach 3 i 4-osobowych z łazienkami, TV, radiem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) – kuchnia węgierska, suchy 
prowiant na drogę powrotną.

Eger około 7000 HUF, Budapeszt około 
8000 HUF, 1 wejście do Aqua Park pla-
żowy baseny odkryte około 2300 HUF, 
1 wejście do Aqua Parku z całodziennym 
biletem na zjeżdżalne około 5300 HUF.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: Przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do ośrodka w godzinach  
południowych, zakwaterowanie od godz. 14.00, obiad, zapoznanie z okolicą,  
kolacja, nocleg. 
3–9 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: plażowanie i kąpiele w base-
nach (3 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe 
m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy inte-
gracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w imprezach 
organizowanych przez kurort (festyny, koncerty, pikniki); dla chętnych wycieczki 
fakultatywne dodatkowo płatne. 
10/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 8.00. Pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach nocnych. 

Program

Termin Cena
30.06 – 09.07.2018 1 699 zł
08.07 – 17.07.2018 1 699 zł
16.07 – 25.07.2018 1 699 zł
24.07 – 02.08.2018 1 699 zł
01.08 – 10.08.2018 1 699 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00, wykwaterowanie ok. godz. 08.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem a koń-
czy śniadaniem + suchy prowiant. Suchy 
prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody  
0,5 l, wafelek, rogal). Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania dowodu tożsamo-
ści lub paszportu ważnego minimum pół 
roku. W drodze na opłacenie posiłków 
oraz toaletę przydatne drobne pieniądze. 
Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem 
z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie karty EKUZ. Propo-
nujemy zabrać ze sobą około 5.000 HUF 
kieszonkowego + pieniądze na wybrane 
wycieczki.

BASENY TERMALNE
aktywne wakacje
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Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX, zakwa-
terowanie (8 noclegów), wyżywienie 
wg opisu, opiekę rezydenta na miejscu  
w Grecji, opiekę kadry pedagogicznej,  
ratownika, przewodnika według progra-
mu, taksę klimatyczną, realizację progra-
mu obozu młodzieżowego z wstępami 
wg programu), ubezpieczenie KL , NNW 
+ bagaż, podatek VAT.

Grecja - Leptokaria + Belgrad i Budapeszt

Hotel ALEKSANDER ***
Położenie: około 350 m od plaży, na obrzeżach Leptokarii.
Do dyspozycji: restauracja, duży basen, boisko do siatkówki na plaży, sprzęt sportowy, 
teren zielony wokół.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe (również typu studio) z pełnym węzłem 
sanitarnym. Klimatyzacja sterowana centralnie, dostępna bezpłatnie w godz. 18.00 
– 08.00.
Wyżywienie: w Grecji 3 posiłki dziennie (wszystkie w formie bufetu): śniadania, lunch 
oraz kolacja (kuchnia europejska oraz grecka), woda do posiłków. Suchy prowiant na 
drogę powrotną. Świadczenia w Grecji rozpoczynają się i kończą obiadem. Obiadoko-
lacja i śniadanie w Budapeszcie.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę. 
2 dzień: Dojazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.  
Wieczorny spacer po Budapeszcie. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgó-
rze Zamkowe, Kościół Macieja, Most Łańcuchowy, Bazylika św. Stefana, Plac 
Wolności, Parlament, Imre Nagya (zwiedzanie obiektów z zewnątrz). Możliwość 
zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 5 – 10 EUR, nieobo-
wiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Grecji. 
4 dzień: Przyjazd do Leptokarii w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie 
w hotelu, pierwsze świadczenie w Grecji – obiad.
5-10 dzień: Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, 
realizacja programu:
• Grecki Wieczór – czyli krótka lekcja j. greckiego. Będziemy mieli okazję dowie-

dzieć się kilka ciekawostek związanych z tradycjami greckimi, zatańczymy razem 
Zorbę

• Imprezowo - Rozrywkowo – gorące rytmy, najnowsze hity i dobra zabawa. Po-
czujemy grecki klimat bawiąc się pod gołym niebem nad basenem lub w hotelu. 
Dla chętnych wyjścia na dodatkowe dyskoteki do Leptokarii koszt ok. 5 EUR/os.;

• Aqua Fun – coś dla leniwych – czyli możliwość relaksu „do góry brzuchem” lekko 
unosząc się na basenowej wodzie albo coś dla aktywnych – Aqua Aerobik przy 
skocznych rytmach muzyki, waterpolo;

• Urokliwa Leptokaria – piesze wycieczki po miasteczku i okolicach, podczas spa-
cerów będziemy mieli szansę skosztować wyśmienitych specjałów w licznych 
kawiarenkach i greckich tawernach;

• Niebiańska Plaża – plażowanie i morskie kąpiele pod okiem ratownika;
• magiczna Noc – w nasz ostatni pożegnalny woeczór będziemy podziwiać roz-

świetlone lampionami niebo, które wspólnie wypuścimy;
• Wycieczki fakultatywne (dla chętnych, płatne dodatkowo, organizowane przy 

minimum 20 chętnych)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie w godzinach przedpołudniowych, złożenie 
bagaży, ostatnie  plażowanie, obiad, wyjazd w drogę powrotną w godzinach po-
południowych. 
12 dzień: Przejazd do Belgradu w godzinach porannych - śniadanie piknikowe i od-
poczynek nad rzeką Savą na wyspie Ada Ciganlija, gdzie znajdujesię rozległy kom-
pleks rekreacyjny Belgradu. Następnie przejazd komunikacją miejskją do centrum 
na zwiedzanie miasta z przewodnikiem: cerkiew Św. Sawy, Twierdza Kalemegdan 
(z zewnątrz, symbol miasta - Pomnik Posłańca Zwycięstwa, reprezentacyjna ulica 
Kneza Mihajla, Studencki Rynek. Wyjazd w dalszą drogę.
13 dzień: Przyjazd do Polski, zakończenie wyjazdu.

Program

Termin Cena
25.06 – 07.07.2018 1 779 zł
02.07 – 14.07.2018 1 779 zł
09.07 – 21.07.2018 1 779 zł
16.07 – 28.07.2018 1 779 zł
23.07 – 04.08.2018 1 779 zł
30.07 – 11.08.2018 1 779 zł
06.08 – 18.08.2018 1 779 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

Ateny (port Pireus, Akropol i Plaki, grecka 
zmiana warty obok Parlamentu, stadion 
pierwszych nowożytnych Igrzysk Olim-
pijskich, w drodze powrotnej Termopile) 
– ok. 53 EUR/os.; Meteory (klasztory "za-
wieszone w niebie" – w klasztorach obo-
wiązuje skromne ubranie) – ok. 28 EUR/
os. + 3 EUR bilet wstępu; Olimp (najważ-
niejsza mitologiczna góra Grecji) – ok.  
22 EUR/os.; Skiatos (rejs na Wyspę Skia-
tos, pobyt na niezwykłej „złotej plaży”) – 
ok. 37 EUR/os.; Waterland w Salonikach 
(park wodny) – ok. 38 EUR/os.

Wycieczki fakultatywne

Dodatkowo płatne                                             
Kaucja zwrotna płatna na miejscu  
20 EUR/os., bilety wstępów, przejazdów 
komunikacją miejską oraz usług prze-
wodnickich w Budapeszcie i Belgradzie 
(10 EUR); dopłaty do miejsc wsiadania 
(obowiązkowo): Gdańsk + 180 zł, War-
szawa + 100 zł, Łódź + 100 zł, Lublin  
+ 120 zł, Rzeszów + 120 zł, Tarnów + 100 
zł, Częstochowa + 100 zł, Piotrków Tryb. 
+ 100 zł, Radom + 80 zł, Kielce + 80 zł, 
Katowice +50 zł, Kraków +50 zł.
Uwagi                                                                
Obowiązkowo potrzebny aktualny pasz-
port lub dowod osobisty! BAGAŻ: Do  
autokaru można wziąć 1 bagaż zasad-
niczy i bagaż podręczny. Bagaż za-
sadniczy nie może przekraczać wagi  
20 kg oraz łącznych wymiarów 190 cm 
(wys.+szer.+dł.). Organizatorem jest Biu-
ro Turystyczne Czerwiński Travel.

OBOZY za granicą
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Chorwacja / Włochy - Omišalj / Rimini

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem, zakwaterowanie  
i wyżywienie wg programu, opiekę kadry 
pedagogicznej, medycznej, program obo-
zu młodzieżowego, ubezpieczenie KL, 
NNW + bagaż, podatek VAT.
Dodatkowo płatne                                             
Bilety wstępu i usługi przewodnickiej 
podczas realizacji programu – 48 EUR 
(płatne obowiązkowo), klimatyzacja w 
hotelu w Rimini płatna za pokój/doba –  
7 EUR, dodatkowych wycieczek fakul-
tatywnych w Rimini (wg uznania), opła-

Hotel ADRIATIC ** 

Hotel **/*** 

Położenie: tuż przy plaży wśród bujnej zieleni, dogodnie zlokalizowany, około 100 m 
do plaży, około 500 m od centrum miejscowości. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami.  
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, lunch – dania 
serwowane), woda do posiłków (napoje dodatkowo 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).

Omišalj – starożytne miasteczko na zachwycającej Wyspie Krk, położone w zatoczce 
na północnym krańcu wyspy. Bardzo czyste plaże i bajkowe widoki  sprawiają, że nie-
którzy uważają to miejsce za magiczne.

Rimini – jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi pla-
żami i eleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. 
Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć Rimini ma do za-
oferowania także centrum historyczne ze wspaniałymi renesansowymi budowlami.

Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadania 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 przyjazdu do hotelu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu.  
W trakcie całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. 

Mirabilandia – ok. 30 EUR, Rzym – ok. 60 
EUR, Aquafun – ok. 25 EUR, Republika 
San Marino – ok. 20 EUR, Rimini - ok. 7 
EUR, Dyskoteki – ok. 10 EUR za wstęp.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowa-
cję w stronę Chorwacji – Jezior Plitwickich.
2 dzień: Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego Parku Krajobrazowego 
Jezior Plitwickich. Jest to bajkowe miejsce. Jeden ze strumieni zasilających jezio-
ra Plitwica tworzy wodospad o wysokości 78 metrów. Długość wszystkich jezior 
wynosi ponad 8 kilometrów, a ich łączna powierzchnia ok. 200 hektarów. Przejazd  
na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze świadczenie kolacja..
3 – 4 dzień: Pobyt na Wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta Omisalj  
i stolicy wyspy – miasta Krk. Pobyt na najpiękniejszych plażach na wyspie, między 
innymi cieszącej się popularnością plaży Baška, gdzie zażyjemy kąpieli w nieskazi-
telnie czystej wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.
5 dzień: Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzecie-
go największego miasta portowego w Chorwacji nad którym XIII wieczna twierdza. 
To malownicze miejsce zadziwia wszystkich pięknymi jachtami, łodziami i żaglow-
cami. Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. Wieczor-
ne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. 
Przejazd nocny do Rimini.  
6 – 10 dzień: Dojazd do Rimini w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie 
w hotelu. Realizacja programu:
• plażing–smażing czyli relaks na słonecznej 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 (dodatkowo płatne),
• możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych
11 dzień: Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie 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 rozkładem jazdy. 

Program

Termin Cena
28.06 - 09.07.2018 2 099 zł
12.07 - 23.07.2018 2 099 zł
06.08 - 17.08.2018 2 099 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

ty klimatycznej – ok. 9 EUR oraz kaucji 
zwrotnej – 25 EUR (płatne obowiązko-
wo), dopłaty do miejsc wsiadania: Gdańsk 
+180 zł, Tczew +180 zł, Malbork +180 
zł, Toruń +160 zł, Bydgoszcz +160 zł, 
Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Lublin  
+120 zł, Rzeszów +120 zł, Tarnów  
+100 zł, Częstochowa + 100 zł,Piotrków 
Trybunalski + 100 zł, Radom + 80 zł, Kielce  
+ 80 zł, Katowice 50 zł, Kraków 50 zł.
Dla chętnych - ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji + 65 zł/os., możliwość 
wykupienia dodatkowego ubezpieczenia 
gwarancji niezmienności ceny bez wzglę-
du na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł.
Uwagi                                                                 
Obowiązkowo potrzebny aktualny pasz-
port lub dowód osobisty ważny min. pół 
roku od daty powrotu z imprezy! Do au-
tokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy  
i bagaż podręczny. Wycieczki fakulta-
tywne realizowane od min. 15 osób, 
wstęp na dyskotekę od 16 roku życia. 
Organizatorem jest Biuro Turystyczne 
Czerwiński Travel.

OBOZY za granicą
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Cena obejmuje                                             
Transport autokarem LUX, zakwaterowa-
nie na Costa Brava (7 nocy), wyżywienie 
wg programu, ubezpieczenie KL, NNW, 
bagaż, opiekę pedagogiczną, opiekę pi-
lota-przewodnika, obowiązkową dopłatę 
do funduszu gwarancyjnego.
Dodatkowo płatne                                             
Napoje do obiadów i kolacji oraz program 
fakultatywny. Na obligatoryjne bilety 
wstępu (Wenecja oraz Gardaland) nale-
ży przygotować ok. 50-55 EUR. Opłata 
turystyczna dodatkowo płatna w hotelu 
5 EUR/pobyt dla osób pow. 16 lat. Gwa-
rancja pokoju 2 os. +160 zł/os., ubez-
pieczenie od kosztów rezygnacji +65 zł/
os., Wyjazd z: Kielce, Kraków, Katowice  
+80 zł, Warszawa +100 zł.
Uwagi                                                                 
Zalecane kieszonkowe min. 100 EUR. 
Organizatorem jest Centrum Podróży 
Koliber.

Hiszpania - Lloret de Mar
Hotel GUITART CENTRAL PARK*** 
Położenie: w ścisłym centrum Lloret de Mar, około 400 m od plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, 3 baseny z leżakami,  świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-os. z łazienkami z klimatyzacją.
Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierw-
szym 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.
Transport: autokar klasy LUX.

Wenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco – Gardaland 
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu. Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię. 
2 dzień: Przyjazd do Wenecji – pobyt 9 godzin - przejazd  promem do historyczne-
go centrum: zwiedzanie z przewodnikiem: Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, 
Rialto etc. (bilety wstępu, przewodnik oraz prom dodatkowo płatny – ok. 25 EUR). 
W godzinach wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
3 dzień: Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godzinach 
popołudniowo-wieczornych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3 – 10 dzień: Pobyt na Costa Brava  w Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów. W trakcie 
pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony – zwiedzanie katedra Sagrada 

Familia, La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona 
(bilet dodatkowo płatny ok. 20 EUR), wieczorem pokazy grających fontann.

• wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet 
dodatkowo płatny ok. 6 EUR), skały Sao Palomera, promenada

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

• dla chętnych program fakultatywny.
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. Przejazd przez Francję. Późnym wieczorem  
w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Dalszy prze-
jazd do Włoch.
11 dzień: Przejazd przez Włochy w okolice Werony – całodzienna zabawa w Par-
ku Rozrywki Gardaland (bilet dodatkowo płatny około 28-29 EUR – czas pobytu  
9 godzin). Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przed-
południowych. 

Program

obóz młodzieżowy 14– 18 lat                                                                    

Karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia –  
dla osób powyżej 16 lat) ok. 26 EUR, 
Miasteczko wodne – ok. 30 EUR, Wie-
czór hiszpański – pokazy flamenco –  
ok. 26 EUR, Rejs statkiem ze szklanym 
dnem – ok. 23 EUR.

Program fakultatywny

Termin Cena
28.06 - 09.07.18 1 990 zł
05.07 - 16.07.18 1 990 zł
12.07 - 23.07.18 1 990 zł
19.07 - 30.07.18 1 990 zł
26.07 - 06.08.18 1 990 zł
02.08 - 13.08.18 1 990 zł
 09.08 - 19.08.18 * 1 890 zł

* impreza 11 dni - pobyt na Costa Brava 7 dni, 
6 nocy

OBOZY za granicą
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Hiszpania / Francja - Lloret de Mar / Paryż + Eurodisneyland

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem, 1 nocleg w Pary-
żu,  8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret, 
wyżywienie wg programu, ubezpieczenie 
AXA  TUiR – KL 10000 EUR, NW 2000 
EUR, opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-
-przewodnika, podatek VAT, obowiązko-
wą dopłatę do TFG w wysokości 10 zł.
Dodatkowo płatne                                             
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz programu fakultatywnego. Na ob-
ligatoryjne bilety wstępu, opłaty rezer-
wacyjne parków rozrywki (Disneyland 
/ Park Asterixa i Gardaland) oraz opłaty 

Hotel GUITART CENTRAL PARK***
Hotel SAMBA***
Położenie: w centrum Lloret de Mar, około 400 metrów od pięknej, szerokiej plaży.
Do dyspozycji: 3 baseny (Guitar) lub 1 basen (Samba), kawiarnia, restauracja, sala  
telewizyjna, sejf (dodatkowo płatny).
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją w cenie.
Wyżywienie: Francja: 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne, Hiszpania: 
3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest kolacja 
w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + suchy prowiant w dniu wyjazdu. Napoje 
do obiadów i kolacji płatne dodatkowo (dla chętnych).

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy.
2 dzień: Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do 
EURODISNEYLANDU – całodzienna zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki 
(bilet dodatkowo płatny około 35 EUR).  Na miejscu istnieje możliwość zakupienia 
posiłków w cenie około 8-15 EUR. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje  
3 osobowe z umywalką – WC  i łazienki na korytarzach). Alternatywnie przejazd  
do PARKU ASTERIXA – tylko w terminach 04.07-16.07.2018 oraz 18.07-
30.07.2018 całodzienna zabawa w parku rozrywki związanym ze słynnymi komik-
sowymi postaciami Asterixa i Obelixa (bilet dodatkowo płatny około 35 EUR). Na 
miejscu możliwość zakupienia posiłków w cenie około 8-15 EUR. Nocleg w hotelu.
3 dzień: Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spa-
cer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – ok. 14,50 
EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa 
La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do 
Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.
4 dzień: Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu  przejazdu zwie-
dzanie Carcassone (zamek i twierdza). Przyjazd do Lloret de Mar w godzinach  
popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.
4-11 dzień: Pobyt w  Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu  
w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (m.in. katedra Sagrada Familia, 

La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet do-
datkowo płatny dla chętnych ok. 20 EUR), wieczorem pokazy grających fontann.

• konkurs wiedzy Viva Espana
• plażowanie, bezpłatne korzystanie z  basenu
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
• dla chętnych program fakultatywny.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad. Wy-
jazd z Hiszpanii w godzinach  popołudniowo-wieczornych. Późnym wieczorem 
przyjazd do Francji – w zależności od czasu przejazdu  zwiedzanie Monaco i Monte 
Carlo. Przejazd do Włoch.
12 dzień: Przyjazd w okolice Werony, wypoczynek i wspaniała zabawa nad jezio-
rem Garda w Parku Rozrywki Gardaland (bilet dodatkowo płatny około 28 – 29 
EUR). W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy.   

Program

obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą

Miasteczko wodne – ok. 30 EUR - Wie-
czór hiszpański + pokazy flamenco – 
około 26 EUR. Karnet na dyskoteki (min.  
4 wejścia – dla osób od 16 lat) – 26 EUR. 
Rejs statkiem do Tossa de Mar + zwie-
dzanie zamku – około 23 EUR (bilet  
w 2 strony).

Program fakultatywnyTermin Cena
27.06 – 09.07.2018 2 290 zł
04.07 – 16.07.2018 2 290 zł
11.07 – 23.07.2018 2 290 zł
18.07 – 30.07.2018 2 290 zł
25.07 – 06.08.2018 2 290 zł
01.08 – 13.08.2018 2 290 zł
08.08 – 18.08.2018* 1 990 zł
13.08 – 23.08.2018* 1 990 zł

* impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 6 dni 
– 5 nocy

wjazdowe do Paryża należy przeznaczyć 
70 EUR. Dla chętnych - gwarantowany 
pokój 2 osobowy (Francja i Hiszpania) + 
180 zł/os.
Uwagi                                                                 
Podczas podróży jedzenie we własnym 
zakresie. Zalecane minimalne kieszon-
kowe ok. 100 EUR. Opłata turystyczna  
w Lloret de Mar dodatkowo płatna w ho-
telu – 5EUR/pobyt dla osób powyżej 16 
roku życia. Organizatorem jest Centrum 
Podróży Koliber.
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Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, 9 noclegów w po-
kojach 2,3,4,5-os. lub studia z łazienkami, 
3 posiłki dziennie, suchy prowiant na dro-
gę powrotną, taksa klimatyczna, opieka 
wychowawców, pilota, rezydenta, ratow-
nika na plaży miejskiej, Ubezpieczenie 
KL i NNW, realizację programu,  składkę  
na TFG.
Dodatkowo płatne                                             
wyjazd z Kielc + 90 zł/os, Kraków +60 
zł/os, Warszawa + 120 zł/os, Katowice 
– bez dopłat. Zwrotna kaucja 10 euro 
(pobierana podczas drogi i zwracana  
w ostatnim dniu pobytu), wycieczki fa-
kultatywne, własne wydatki; obiady  
w czasie podróży – około 5 EUR/posiłek, 

Czarnogóra - Bar
Pensjonat MIJO
Położenie: ok. 300 m od plaży kamienisto-żwirkowej, ok. 15-20 minut spacerem  
odcentrum Baru
Do dyspozycji: recepcja, restauracja, basen. 
Zakwaterowanie: 3 i 4 osobowe lub apartamenty 2 pokoje 2+3 osobowe z łazienką 
i klimatyzacją indywidualną. Większość pokoi posiada balkon. Klimatyzacja 20 EUR 
pokój.
Wyżywienie: Wyżywienie serwowane będzie w pensjonacie. Śniadanie: pieczywo, 
masło, wędliny (trzy rodzaje), ser, jajko, dżem, herbata, mleko z płatkami, kawa. Obiad: 
ciepłe danie (na przykład: pożywna zupa lub mięso z ziemniakami + jarzyna/sałatka lub 
makaron z mięsem) + deser. Obiadokolacja: jedno menu – obfite drugie danie (możli-
wość dokładek) jarzyna/sałatka. Całodzienny dostęp do wody mineralnej (naturalnej).

Zatoka Kotorska: Kotor, Budva - ok. 30 
EUR, Ulcinj i Wielka Plaża - ok.12 EUR, 
Albania - Szkodra ok. 35 EUR, Rafting na 
rzece Tara - ok.65 EUR, Rejs stateczkiem 
- ok.15 EUR.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię lub Sło-
wację, Węgry, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie, 
aklimatyzacja.
2-10 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu: gry zespołowe, wyciecz-
ki piesze po okolicy, dyskoteki, wycieczki fakultatywne, wycieczka objazdowa  
po Czarnogórze, Zatoka Kotorska: Kotor, Budva. Możliwość korzystania z wycie-
czek fakultatywnych
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w kie-
runku kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię lub Węgry.
12 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek) przyjazd w godzi-
nach popołudniowych. 

Program

Termin Cena
04.07 - 15.07.2018 1 660 zł
13.07 - 24.07.2018 1 660 zł
22.07 - 02.08.2018 1 660 zł
31.07 - 11.08.2018 1 660 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą

dopłaty do wyjazdów antenowych – roz-
kład dostępny na www.primatour.pl.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie do godz. 09.00. 
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Proponowa-
ne kieszonkowe około 100 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne.  
W drodze na opłacenie posiłków przy-
datne drobne pieniądze. Koniecznie za-
brać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy po-
siadanie karty EKUZ. Organizatorem jest 
Index Katowice.
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Macedonia - Ochryd

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem klasy LUX; zakwa-
terowanie; wyżywienie 3 posiłki dzien-
nie + suchy prowiant na drogę powrot-
ną; ciepły posiłek w drodze powrotnej, 
opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, 
miejscową opiekę medyczną, rezydenta 
oraz pilota podczas podróży; realizację 
programu, serwis plażowy (leżaki, para-
sole); taksa klimatyczna, ubezpieczenie 
KL, NNW, bagaż, składkę na TFG.

Hotel AQUALINA **** 
Położenie: nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego, 5 km od centrum Ochrydu, otoczony 
z jednej strony krystalicznie czysta wodą jeziora, natomiast z drugiej zielonymi lasami 
Parku Narodowego Galicica.
Do dyspozycji: restauracja, taras, zagospodarowana plaża (leżaki, parasole bezpłat-
nie), winda, Internet WiFi., przy hotelu znajdują się 2 połączone boiska oraz jedno duże 
boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz do tenisa. 
Możliwość korzystania z basenu odkrytego w sąsiednim hotelu.
Zakwaterowanie: eleganckie, odnowione pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, klimaty-
zacją, TV z telewizją kablową. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania bufet, obiady serwowane i kolacje bufet). 
Do śniadań mleko, soki, herbata, kawa, do lunchu i kolacji woda. Turnus rozpoczyna się 
obiadem a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną.

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Węgry, Serbię. 
2 dzień: Przyjazd do Macedonii, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00, obiad, 
kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień: Realizacja programu: 
• całodniowa autokarowa wycieczka z przewodnikiem do Ochrydu,
• wycieczka autokarowa do Zatoki Kości – Muzeum Archeologicznego na Wodzie, 

połączona z plażowaniem w Trpejcy – nazywanym macedońskim Saint Tropez,
• Ochrid by night – wycieczki do Ochrydu wieczorową porą, 
• plażowanie, kąpiele w jeziorze, na basenie, zawody, siatkówka plażowa, rozgryw-

ki sportowe, gry i zabawy z piłką na plaży,
• kalambury, konkursy, korowód przebierańców, baloniada, gra miejska, dyskoteki,
11 dzień: Śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie ok. godz. 
8.00. Wyjazd w godz. południowych. Przejazd przez Macedonię i Serbię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry, Czechy, postój na posiłek. Powrót do Polski 
w godzinach popołudniowych.

Program

Termin Cena
23.06 – 04.07.2018 2 030 zł
02.07 – 13.07.2018 2 030 zł
11.07 – 22.07.2018 2 030 zł
20.07 – 31.07.2018 2 030 zł
29.07 - 09.08.2018 2 030 zł
07.08 - 18.08.2018 2 030 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Wyjazd  z poszczególnych miejscowości: 
Kielce + 60 zł, Kraków +50 zł, Warszawa 
+ 120 zł, Katowice bez dopłat.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie ok. godz. 
08.00. Suchy prowiant (2 bułki, owoc,  
2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal 
7days). Uczestnik zobowiązany jest do 
posiadania dowodu tożsamości lub pasz-
portu ważnego minimum pół roku. Pro-
ponowane kieszonkowe ok. 100 EUR 
+ opłaty za wybrane wycieczki fakulta-
tywne. 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 obu-
wie plażowe. Obowiązkowa karta EKUZ. 
Organizatorem jest Altamira. 

OBOZY za granicą
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Sycylia - Giardini Naxos 

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem LUX, 7 noclegów  
w wiosce turystycznej Villaggio Alkanta-
ra, 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu 
ze śniadaniem i obiadokolacją, wyży-
wienie: 3 posiłki dziennie (wzmocnione 
śniadanie, lekki lunch np. pizza, hot-dog, 
dwudaniowa obiadokolacja + woda),  
realizacja programu, wycieczki do: Mi-
rabilandii,  Syrakuz, Taorminy, Katanii,  
na Etnę, w drodze powrotnej zwiedzanie 
Pompei i Rzymu. Opiekę pedagogiczną, 
opiekę rezydenta i pilota w języku pol-
skim, kierownika obozu, suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie KL, 
NNW i bagaż. Opłaty na TFG 10 zł.
Dodatkowo płatne                                             
Wyjazd z Kielc +90 zł/os, Kraków +60 
zł/os, Katowice bez dopłat, Warszawa 
120 zł/os., obowiązkowa opłata 60 EUR 

Wioska Turystyczna 
VILLAGGIO ALKANTARA ***
Położenie: w miejscowości Giardini Naxos, na wschodniej stronie wyspy, ok. 10 km  
od Taorminy. Oddalone od plaży o ok. 750 metrów.
Zakwaterowanie: murowane budynki, w 3-4 osobowych klimatyzowanych pokojach 
(możliwe łóżka piętrowe).
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw oraz boisko wielofunk-
cyjne.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (wzmocnione śniadanie, lekki lunch np. pizza,  
hot-dog, dwudaniowa obiadokolacja + woda), pozostałe napoje do obiadokolacji płat-
ne dodatkowo.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa w parku rozrywki. Wieczo-
rem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy (ciepły posiłek na terenie Mirabilandii 
płatny we własnym zakresie), 
3 dzień: Przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołudniowych, obiad, odpoczynek 
po podróży, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: Realizacja programu obozu: 
• wycieczki do Syrakuz, Katanii, Taorminy, na Etnę. 
• Gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), 
• zabawy integracyjne i animacje, konkursy, 
• dyskoteki; 
• plażowanie i zwiedzanie okolicy.
10 dzień: Wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego prowiantu,  
wyjazd z ośrodka w godzinach porannych. Przyjazd do Pompei - zwiedzanie ruin 
starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. Przejazd na nocleg 
w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Ba-
zylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach wieczornych wyjazd 
do Polski.
12 dzień: Przejazd do Polski. Po drodze postój w Czechach z możliwością zjedzenia 
ciepłego posiłku w restauracji  (płatny we własnym zakresie).

Program

Termin Cena
28.06 - 09.07.2018 2099 zł
05.07 - 16.07.2018 2149 zł
12.07 - 23.07.2018 2149 zł
19.07 – 30.07.2018 2149 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

obejmująca: bilet wstępu do Mirabilandii, 
taksę klimatyczną, bilety do zwiedzanych 
obiektów, przejazdy środkami komuni-
kacji miejskiej, przewodnika w Rzymie, 
przewodnika w Pompejach, świadcze-
nia nie wymienione w ofercie, napoje  
do obiadokolacji (oprócz wody).
Uwagi                                                                 
Uczestnik zobowiązany jest do posia-
dania dowodu tożsamości (paszport, 
dowód, dowód tymczasowy) ważne-
go minimum pół roku od daty powrotu  
z imprezy. Połączenia antenowe z innych 
miejscowości odbywają się przy min.  
8 osobach. Potwierdzenie połączeń ante-
nowych odbywa się na 7 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy. Na trasach dojaz-
dowych w Polsce połączenia mogą być 
realizowane mikrobusami lub transpor-
tem publicznym pod opieką osoby doro-
słej i po wcześniejszej rezerwacji miejsc 
przez Organizatora imprezy. Organizato-
rem jest Index Katowice.

OBOZY za granicą
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obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    Sardynia - Tortoli 

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem LUX; zakwaterowa-
nie - 8 noclegów na kempingu; wyżywie-
nie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 
kolacja (kuchnia polska) + suchy prowiant 
w dniu wyjazdu; ubezpieczenie Signal 
Iduna: KL, NNW, bagaż; opiekę: pilota 
w czasie przejazdu, polskojęzycznego 
rezydenta podczas pobytu; opiekę wy-
chowawców, ratownika (dotyczy obozu); 
miejscową opiekę medyczną; program: 
zwiedzanie Cagliari, Arbatax , Cala More-
sca, Piza, plaża Orri; składkę na TFG.
Dodatkowo płatne                                             
Obowiązkowa opłata 45 EUR (opłaty 
portowe, podatki lokalne, opłaty pali-
wowe na promie); opłata klimatyczna dla 
osób powyżej 14 lat; składki Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego 10 zł; 
świadczenia nie wymienione w ofercie.
Uwagi                                                                 
Uczestnik zobowiązany jest do posia-
dania dowodu tożsamości (paszport, 
dowód, dowód tymczasowy) ważne-

Kemping SOS FLORES***
Położenie: bezpośrednio przy piaszczystej plaży w miejscowości Tortoli, 3 km od mia-
sta portowego Arbatax. 
Zakwaterowanie: w 4 osobowych mobilhomach składających się z pokoju dziennego 
z aneksem kuchennym i dwóch sypialni: w jednej łóżko podwójne z osobną pościelą, 
w drugiej dwa pojedyncze. W każdym domku łazienka z prysznicem i WC, przed dom-
kiem taras ze stolikiem i krzesłami. 
Do dyspozycji: sklep z artykułami spożywczymi, bar, pizzeria, restauracja, patio prze-
znaczone do animacji, aerobiku i na wieczorne dyskoteki, parking, świetnie wyposażo-
na siłownia, odpłatne korty tenisowe i boisko do piłki nożnej. Ośrodek oferuje cało-
dzienną animację dla dzieci i młodzieży. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie + suchy prowiant  
na drogę powrotną w dniu wyjazdu. 

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię. Po drodze 
postój w Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku (opłata we własnym 
zakresie). 
2 dzień: Przejazd do Livorno około godz. 4.00. Przeprawa promem na Sardynię o 
godz. 8.00. Przypłynięcie do Olbii/Golfo Aranci około 15.00. Przyjazd na camping 
„Sos Flores” około godz. 18.00. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 
3 – 9 dzień: Realizacja programu:
• Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, animacje, rozgrywki sportowe. 
• Wycieczka na plażę Orri: przepiękny złoty piasek, formy skalne Cigno Blanco. 
• Wycieczka do Arbatax: Roccie Rossa di Arbatax - przepiękne porfirowe skały 

zanurzone w morzu. Przejście na punkt widokowy Cala Moresca.
• Wycieczka do Cagliari: stare miast, romańska Katedra, Bastion San Remy, Pałac 

Gubernatora, Torre San Pancrazio, Amfiteatro Romano, spacer po Via Manno, a 
następnie plażowanie na plaży „Poeto”. 

10 dzień: Wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd o godz. 8.00. 
Przejazd do Olbii na prom o godz. 14.15, przeprawa promem do Livorno ok. 21.00. 
Przejazd do Pizy. Wieczorny spacer po mieście: Campo dei Miracoli (Pole Cudów: 
słynna Krzywa Wieża, Katedra, Baptysterium, Campo Santo). Wyjazd w dalszą 
drogę do Polski, przejazd przez Włochy. Godziny wypłynięcia promu powrotnego 
uzależnione od aktualnych rozkładów jazdy. Do potwierdzenia na 2 tygodnie przed 
wyjazdem grupy.
11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Po drodze postój w Czechach na ciepły 
posiłek (opłata we własnym zakresie). Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych.

Program

Termin Cena
03.07 – 13.07.2018 1 949 zł
11.07 – 21.07.2018 1 949 zł

go minimum pół roku od daty powrotu  
z imprezy; pierwszym posiłkiem jest 
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim 
śniadanie plus suchy prowiant na drogę 
w dniu wyjazdu; na miejscu możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych 
(patrz powyżej), istnieje możliwość od-
płatnego skorzystania z kortów teniso-
wych: płatne 10 EUR/h i z boiska do piłki 
nożnej płatne: 40 EUR/h. Należy zabrać 
ze sobą bieliznę pościelową i ręczniki 
(wypożyczenie pościeli 5 EUR za kom-
plet na turnus, wypożyczenie ręczników  
3 EUR). Organizatorem jest Antvia Kra-
kow.

OBOZY za granicą

GOLFO DI OROSEI (35 EUR) – rejs stat-
kiem po morzu z Arbatax do najpiękniej-
szych, dostępnych tylko od strony morza 
białych plaż, jak: Cala Goloritze, Cala Ma-
riolu, Cala Luna – leżących u stóp kilku-
setmetrowego klifu, wizyta w Grotte del 
Bue Marino (wstęp ok. 8 EUR/os.), gdzie 
można podziwiać podziemną grę kolo-
rów wody i form naciekowych. Podczas  
postoju na Cala Luna i Cala Mariolu kąpiel 
w morzu.

Wycieczki fakultatywne
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OBOZY za granicą

Cena obejmuje                                             
Zakwaterowanie; wyżywienie 3x dzien-
nie; transport autokarem klasy LUX; 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż; opiekę 
kadry (rezydent kierownik, wychowawcy, 
lokalni ratownicy na basenie i plaży); pro-
gram, animacje; podatek VAT, obowiąz-
kowa składka na TFG.
Dodatkowo płatne                                             
Wyjazd z Kielc + 90 zł/os., kaucja zwrot-
na za mobil-home 20 EUR; bielizna  
pościelowa 10 EUR lub zabrać wła-
sną; ewentualne sprzątanie końcowe  
80 EUR/mobil-home; dopłata do wyjaz-
dów z poszczególnych miast; wycieczki  
i zajęcia fakultatywne.
Uwagi                                                                
Kaucja zwrotna za domki (20 EUR/os.). 
Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, 
lokatorzy zobowiązani są do zapłaty  
za sprzątanie (80 EUR/domek). Na ba-
senie na kempingu chłopców obowią-
zują kąpielówki (szorty niedozwolone). 
Wycieczka fakultatywna do Barcelony 
realizowana przy min. 30 osobach chęt-
nych. Wyjazd do Wakeparku realizowany 
przy min. 15 osobach chętnych (płatne  
na miejscu). Program obozu może ulec 
zmianie. Organizator Biuro Podróży 
Harctur Kraków.

Francja - Langwedocja
Camping MAR ESTANG****
Położenie: luksusowy camping, 100 m od pięknej, piaszczystej plaży, obok rezer-
watu przyrody, 10 minut jazdy od stolicy regionu Perpignan i niecała godzina jazdy  
od Hiszpanii.
Do dyspozycji: park wodny składający się z 3 basenów w tym jeden kryty, 3 zjeżdżal-
nie, 2 jacuzzi, 2 brodziki, teren do gry w petanque, teren multisportowy, korty teniso-
we, sala fitness, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, dyskoteka, centrum handlowe: 
sklep, piekarnia, artykuły plażowe i prasa, pralnia, restauracja i bary, gabinet lekarski, 
kosmetyczka i fryzjer. Na campingu prowadzone są liczne animacje: dyskoteki, aqu-
agym, nauka tańca, możliwość uczestnictwa w zajęciach klubu młodzieżowego prowa-
dzonego przez francuskich animatorów.
Zakwaterowanie: w 6 osobowych mobil-homach z pełnym węzłem sanitarnym,  
z dwiema wydzielonymi sypialniami (w jednej  łóżko podwójne, w drugiej 2 łóżka  
pojedyncze) oraz miejscami do spania w salonie. Łazienka z kabiną prysznicową i WC. 
Aneks kuchenny jest w pełni wyposażony. Na zewnątrz drewniany taras ze stołem  
i krzesłami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (kuchnia polska). Świadczenia rozpoczynają się obia-
dem i kończą się obiadem. Prowiant na drogę powrotną.

Termin Cena
22.06 – 02.07.2018 1 630 zł
29.06 – 09.07.2018 1 750 zł
06.07 – 16.07.2018 1 810 zł
13.07 – 23.07.2018 1 860 zł
20.07 – 30.07.2018 1 860 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

Barcelona - wycieczka autokarowa -  
w programie wycieczki: Las Ramblas, 
Montjuic, Sagrada Familia, stadion Camp 
Nou (dla chętnych wejście na stadion  
i do muzeum klubu – płatne dodatko-
wo ok. 20 EUR), na koniec „Magiczne 
fontanny” – nocny pokaz kolorowych, 
tańczących fontann do rytmów muzyki. 
Cena wycieczki 35 EUR.
Wakepark – park sportów wodnych  
na jednym z przybrzeżnych jezior w miej-
scowości Barcares. Wyciąg zbudowany 
jest na planie zamkniętego pięciokąta  
o długości 900 m. Do wyboru wakebo-
ard, narty wodne, kneeboard, wakeskate. 
Cena 18 EUR.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie Polska, Niemcy, Francja.
2 dzień: Przyjazd na kemping, zapoznanie się z okolicą, zakwaterowanie.
3 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu wyjście na plażę – kąpiele w morzu, siat-
kówka plażowa. Po obiedzie zawody piłki nożnej, koszykówki i tenisa stołowego. 
Wieczorem koncert z muzyką na żywo na kempingu.
4 dzień: Po śniadaniu zajęcia sportowe: aquagym na basenie, siłownia lub fitness. 
Po obiedzie wycieczka do Collioure – małe miasteczko, gdzie wody Morza Śród-
ziemnego łączą się z górskim pasmem Pirenejów, co tworzy niesamowity klimat 
tego miejsca. Wieczorem dyskoteka na kempingu.
5 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu zawody pływackie i animacje na basenie.  
Po obiedzie fakultatywnie Wakepark. Wieczorem wycieczka do centrum.
6 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu konkurs gry w petanque (francuska gra  
w kule), następnie mistrzostwa w zjazdach na zjeżdżalniach wodnych. Po obiedzie 
wycieczka do Perpignan – zwiedzanie: Stare Miasto, Cytadela, Plac de la Loge, 
Ratusz Miejski, katedra Św. Jana z Campo Santo. Czas na zakupy w centrum han-
dlowym. Wieczorem kurs tańca oraz dyskoteka w klubie na kempingu.
7 dzień: Fakultatywna wycieczka do Barcelony. Dla osób, które zostają zajęcia  
na plaży i basenie oraz w Klubie Nastolatka.
8 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu aquagym na basenie i kempingowe zawody 
sportowe. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, dla pozostałych warsztaty mu-
zyczne i teatralne. Na zakończenie turnusu specjalny spektakl grupy animatorów.
9 dzień: Odpoczynek, zabawy, korzystanie z infrastruktury kempingu, plażowanie. 
Po obiedzie, około godz. 17.00 wyjazd z kempingu – przejazd w kierunku Włoch.
10 dzień: Przyjazd do Włoch. Całodzienna zabawa w parku rozrywki Gardaland /
wstęp dodatkowo płatny ok. 26 EUR – opłata obowiązkowa/.Dalsza podróż przez 
Włochy i Austrię.
11 dzień: Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski w godz. przedpołudniowych.

Program
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OBOZY za granicą

Korsyka - Porticcio - Ruppione

Cena obejmuje                                               
Zakwaterowanie 7 noclegów; transport 
autokarem klasy LUX; przeprawę pro-
mem; opiekę kadry: rezydent – kierow-
nik, wychowawcy, animatorzy, instruktor 
windsurfingu, na plaży opieka francu-
skich ratowników; francuską opiekę me-
dyczną; ubezpieczenie NNW, KL, bagaż; 
- realizację programu.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne. Wyjazd z: Kiel-
ce +90 zł, Lublin +140 zł, Radom, Rze-
szów +110 zł, Warszawa +120 zł.
Uwagi                                                                 
Organizatorem jest Biuro Podróży Harc-
tur Kraków.

Camping LE SUD *** 
Położenie: na południowym wybrzeżu Zatoki Ajaccio, 25 km od stolicy Korsyki – Ajac-
cio, 12 km od kurortu Porticcio, gdzie znajduje się centrum handlowe i centrum spor-
tów wodnych. Camping położony jest na obszarze 4 ha zacienionego terenu, 150 m  
od pięknej, piaszczystej i strzeżonej plaży.
Do dyspozycji: supermarket. camping i plażę można zobaczyć na stronie: www.cam-
ping-le-sud.com.
Zakwaterowanie: klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: sypialnie, pokój z kąci-
kiem kuchennym z pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem  
i krzesełkami  (bielizna pościelowa dodatkowo płatna ok. 10 EUR/os., można zabrać 
własną). Kaucja zwrotna 20 EUR/os.
Wyżywienie: 3 posiłki  dziennie (kuchnia  polska) + prowiant na drogę powrotną  
(3 kanapki + gorący kubek + 1,5 l wody).

• Bonifacio – port-forteca założony  
w 833 r. wznosi się 70 m nad przejrzy-
stymi wodami Morza Śródziemnego. 
Kręte uliczki przypominają atmosferę 
średniowiecza. Jedyna okazja żeby zo-
baczyć legendarne schody Króla Ara-
gonii. W pogodne dni widać oddaloną 
o 12 km Sardynię. Paul Valery powie-
dział, że to „najpiękniejszy koniec świa-
ta” - miejsce owiane tajemnicą, gdzie 
na każdym kroku legenda spotyka się  
z historią. Cena 30 EUR/os. W Bonifa-
cio proponujemy rejs statkiem w cenie 
ok. 12 EUR/os. 

• Porto i Rezerwat Skał Les Calanches – 
czerwone, pomarańczowe, szare urwi-
ska i iglice to kolejny przykład niezwy-
kłej przyrody Korsyki. Spacer po Porto 
- uroczym miasteczku gdzie oprócz re-
nomowanych restauracji znajdują się 
atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, 
piękna plaża i jedyna wieża genueńska, 
którą można zwiedzać. Cena 25 EUR/
os.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: Przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno – Bastia, przejazd  
na camping.
2-8 dzień: Pobyt  na Korsyce (8 dni, 7 noclegów), realizacja programu:
• zajęcia z windsurfingu - doświadczony instruktor windsurfingu pomoże wam  

postawić pierwszy krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejęt-
ności (deski windsurfingowe należą do wyposażenia obozu);

• nauka gry w petanque (gra w kule) – jeżeli tylko chcesz możesz dołączyć do  
zacnego grona pasjonatów tej starej francuskiej gry towarzyskiej;

• warsztaty z języka francuskiego – zapraszamy do udziału w warsztatach z języ-
ka francuskiego, które umożliwią wam robienie zakupów w języku Moliera oraz  
zapytanie o pogodę przystojnego ratownika!; 

• wieczorne animacje – konkursy z nagrodami, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki;
• wycieczka do stolicy Korsyki – Ajaccio, rodzinnego miasta Napoleona Bonapar-

te (zwiedzanie domu rodzinnego Cesarza Francuzów – gdzie zgromadzone są 
pamiątki po najsłynniejszym obywatelu Korsyki). Ajaccio – położone jest nad 
jedną z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi szczytami górskimi 
zachowało urok małego, śródziemnomorskiego miasta. Miasto zachowało wiele 
pamiątek po Wielkim Cesarzu – wspaniałe muzea i pomniki, które uświetniają 
malownicze place miasta. 

• wyjazd do Porticcio – znanego kurortu, spacer nadmorskim deptakiem gdzie 
znajdują się atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, wizyta w super markecie, moż-
liwość kąpieli i zakupów pamiątek i produktów korsykańskich;

• wyjazd na Srebrną Plażę – gdzie warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Ka-
raibach;

• wycieczki fakultatywne (za dodatkową opłatą, organizowane przy min. 20 os.):
9 dzień: Śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno lub Savony, 
dalsza jazda przez Włochy i Austrię.
10 dzień: Dalsza  jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudnio-
wych.

Program

Termin Cena
22.06 – 01.07.2018 1 690 zł
29.06 – 08.07.2018 1 890 zł
06.07 – 15.07.2018 1 890 zł
13.07 – 22.07.2018 1 930 zł
20.07 – 29.07.2018 1 930 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    
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OBOZY za granicą

Anglia - Londyn

Cena obejmuje                                               
Zakwaterowanie: 6 noclegów w Londy-
nie, wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 
6 packed lunch, 6 obiadokolacji), świad-
czenia rozpoczynają się obiadokolacją 
2. dnia (niedziela), kończą się ciepłym 

Zakwaterowanie u rodzin
Zakwaterowanie: u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących  
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra 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, 
batonik, chipsy, napój – lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu), obiado-
kolacje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata, sok). Świadczenia rozpoczynają się 
obiadokolacją 2 dnia, kończą się ciepłym lunchem przed wyjazdem  z Londynu 8 dnia.

Obóz Językowy w Londynie to doskonałe połączenie wyjazdu turystycznego z bogatym 
programem 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 przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim  
z osobami zatrudnionymi w muzeach i rodzinami.

1 dzień: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię,  
Belgię do Francji.
2 dzień: Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. DOVER 
– białe wapienne klify. LONDYN/GREENWICH – Królewski Park, przez który 
przebiega Południk „0”, widok na Londyn ze wzgórza Greenwich. Przejście obok 
klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie. Przejazd kolejką DLR pod Tower  
of London, spacer wzdłuż Tamizy.
3 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Victorii  
i Alberta, przejazd obok Harrods’a, London Eye. Westminster – spacer obok Opac-
twa Westminster, Gmachów Parmalentu, Big Ben’a, 10 Downing Street. Spacer 
parkiem Św. Jakuba pod Pałac Buckingham.
4 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, 
spacer po Regent’s Park. Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford 
Street, Speaker’s Corner i Łuk Marmurowy przy Hyde Park.
5 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Plac Trafalgar, ko-
lumna Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Plac Leicester, spacer po Covent 
Garden i China Town, Picadilly Circus. Opcjonalne wyjście do TEATRU – dla osób 
niezainteresowanych spektaklem Narodowa Galeria Portretu.
6 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – przejazd przez dziel-
nice Knightbridge i South Kensington, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Na-
uki, przejście obok Royal Albert Hall i pomnika Księcia Alberta, Hyde Park, spacer 
obok fontanny księżnej Diany i galerii sztuki Serpentine.
7 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – galeria Tate Mo-
dern, przejście Millenium Bridge, Katedra Św. Pawła, Muzeum Londynu, Leaden-
hall Market– miejsce znane z  filmu o Harrym Potterze.
8 dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Teatr Szekspirowski
The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po Tamizie w kierunku 
Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Prze-
prawa promowa.
9 dzień: Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Program

Termin
Cena

bez opłaty 
za transport

23.06 – 01.07.2018 1490 zł
30.06 – 08.07.2018 1710 zł
07.07 – 15.07.2018 1710 zł
14.07 – 22.07.2018 1710 zł
21.07 – 29.07.2018 1660 zł
28.07 – 05.08.2018 1660 zł
04.08 – 12.08.2018 1660 zł
11.08 – 19.08.2018 1660 zł
18.08 – 26.08.2018 1490 zł

wiek uczestników 13 – 18 lat

lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. 
dnia (sobota), ćwiczenia i konwersacje w 
języku angielskim w postaci gier i zabaw 
w terenie, opieka pilota i wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - AXA, 
bogaty program zwiedzania, materiały 
dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim.
Dodatkowo płatne                                             
Transport autokarem 400 zł. Koszt wstę-
pów i realizacji programu (płatne na 
miejscu w Londynie; wiek liczony jest wg 
roczników): 90 GBP dla osób urodzonych 
po roku 2002, 105 GBP dla osób urodzo-
nych w roku 2002 i wcześniej. Dopłata 
25 GBP dla osób zainteresowanych wyj-
ściem do teatru. Dopłata za wyjazd z po-
szczególnych miast Polski – patrz rozkład 
jazdy. Dobrowolne ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji: +65 PLN (deklarowa-
ne w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki), oso-

ba przewlekle chora powinna wykupić 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 
+115 PLN (deklarowane najpóźniej ty-
dzień przed wyjazdem), gwarancja nie-
zmiennej ceny: + 80 PLN (deklarowane  
w dniu zawarcia umowy). Dopłata za die-
tę (wegańską, bezglutenową, bezlaktozo-
wą): +120 zł.
Uwagi                                                                 
Uczestnik z dojazdem własnym zobli-
gowany jest do stawienia się w środę 
(drugiego dnia) w Greenwich (miejsce  
spotkania z grupą do potwierdzenia  
z kierownikiem obozu) o godz. 14.00  
i musi zostać odebrany we wtorek (ósme-
go dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. 
godz. 15.00) przez rodzica/prawnego 
opiekuna lub inną pełnoletnią osobę 
przez niego wskazaną. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia gra-
nicy jest ważny paszport lub dowód 
osobisty, średniej wielkości (do 15 kg), 

OBÓZ JĘZYKOWY
aktywne wakacje

bagażu głównego oraz jednej sztuki ba-
gażu podręcznego, telefon do kierownika 
obozu dostępny na stronie www.atas.pl  
na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.  
Organizatorem jest ATAS
Pamiętaj aby zabrać ze sobą                                                                 
Paszport (ważny co najmniej 1 tydzień 
od daty powrotu) lub dowód osobisty, 
kieszonkowe (sugerujemy ok. 10 GBP 
na dzień), zapas medykamentów, szcze-
gólnie jeśli stale bierzesz lekarstwa, 
podręczny plecak, wygodne buty, cie-
pły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, 
parasolkę, nakrycie głowy, ręcznik i ko-
smetyki, adaptor do kontaktów, napo-
je i kanapki na drogę (plus. ok. 50 PLN  
na obiad przed granicą polsko – niemiec-
ką oraz śniadanie w drodze powrotnej), 
małą poduszkę.
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OBOZY za granicą

Malta
Swieqi / Pembroke

Hiszpania
Lloret De Mar

Zakwaterowanie u rodzin Hotel GUITART CENTRAL PARK ***
Zakwaterowanie: u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi i Pembro-
ke, w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące są spraw-
dzone 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 dżemem, herbata lub kawa
lunch: kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu)
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, 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 lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Fede-
ration of English Language Teaching Organisations Malta). Ośrodek nauczania znajduje 
się w miejscowości Swieqi.

Zakwaterowanie: około 400 m od plaży i około 400 m od centrum. 
Do dyspozycji: restauracja, 2 baseny z leżakami, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami. Klimatyzacja  w pokojach w cenie 
imprezy.
Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierw-
szym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Transport: samolot – hiszpańskie linie lotnicze.

OBÓZ JĘZYKOWY
aktywne wakacje

Termin Wariant Cena
23.06 – 30.06.2018 A 1090 PLN
30.06 – 07.07.2018 B 1140 PLN
07.07 – 14.07.2018 A 1090 PLN
14.07 – 21.07.2018 B 1140 PLN
21.07 – 28.07.2018 A 1090 PLN
28.07 – 04.08.2018 B 1140 PLN
04.08 – 11.08.2018 A 1090 PLN
11.08 – 18.08.2018 B 1140 PLN
18.08 – 25.08.2018 A 1090 PLN
25.08 – 01.09.2018 A 1040 PLN

Cena obejmuje                                             
Zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 
7 noclegów; wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadanie, suchy prowiant, obiadokola-
cja); ćwiczenia językowe w terenie; opie-
ka pedagogiczna;  ubezpieczenie AXA 
NNW, KL i bagaż.

Cena obejmuje                                             
Przelot samolotem w klasie ekono-
micznej, opłaty lotniskowe, 9 noclegów  
w hotelu na wybrzeżu Costa Brava - po-
koje 3, 4-os. z łazienkami, wyżywienie 
wg opisu, ubezpieczenie AXA - KL, NW, 
bagaż, opiekę pedagogiczną, hiszpańską 
opiekę medyczną, opiekę kierownika-
-rezydenta, podatek VAT, obowiązko-
wą dopłatę do turystycznego funduszu 
gwarancyjnego, wycieczka do Barcelony.
Dodatkowo płatne                                             
Bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, program fakultatywny oraz opłaty 
turystycznej w Katalonii - 5 EUR/os.  
Bilet wstępu FC Barcelona ok 20 EUR 
(dla chętnych).
Na realizację programu (transfery auto-
karem) należy przygotować 65€ - opłata 
obowiązkowa płatna u rezydenta.

Dodatkowo płatne                                             
Transport przelot samolotem na trasie 
Warszawa – Malta – Warszawa – 1100 
PLN; 
Pakiet kursu 190 EUR - dodatkowa, 
obowiązkowa opłata 190 EUR zawiera:  
16 lekcji języka angielskiego, każda lek-
cja trwa 45 minut; test kwalifikacyjny; 
materiały do nauki; certyfikat ukończe-
nia kursu; transfer z lotniska na Malcie  
(w dniu przylotu i wylotu); koszt wstę-
pów i realizacji programu zwiedzania.
Uwagi                                                                
Przelot Warszawa – Malta – Warszawa 
liniami lotniczymi Air Malta; dopuszczal-
ny limit bagażu głównego – 20 kg, baga-
żu podręcznego – 7 kg. Rozkład lotów  
i godzina zbiórki będą podane na 3 dni 
przed wylotem. Uwaga! W trakcie prze-
lotu uczewstnicy dostają kanapkę i małą 
budtelkę wody. 
PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ: ważny pasz-
port lub dowód osobisty; legitymację 
szkolną; zapas lekarstw, szczególnie jeśli 
bierzesz je stale; kieszonkowe (sugeruje-
my ok. 8-10 EUR na dzień); koszt wypo-
życzenia leżaka i parasola:  PROGRAM 
„A” - 20 EUR,  PROGRAM „B” - 10 EUR; 
koszt wejścia do Katedry św Jana w Val-
lettcie (PROGRAM „A”) - ok 8 EUR; mały 
podręczny plecak; wygodne buty; nakry-
cie głowy; ręcznik i kosmetyki; adaptor 
do kontaktów elektrycznych; krem do 
opalania z wysokim filtrem (min. 30); no-
tes z długopisem; kieszonkowy słownik. 
UWAGI: dokumentem uprawniającym do 
przekroczenia granicy jest ważny pasz-
port lub dowód osobisty. Organizatorem 
jest Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS.

Szczegóły na stronie: www.primatour.pl

samolotem

Obozy młodzieżowe

wiek uczestników 12 – 18 lat                                                                    wiek uczestników 14 – 18 lat                                                                    

Termin Cena
17.07 – 26.07.2018 2 950 zł

Uwagi                                                                
Pasażer może wziąć na pokład jedną 
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 EUR za pobyt. Godziny lotów 
do potwierdzenia na 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy. Organizatorem 
jest Centrum Podróży Koliber.

Szczegóły na stronie: www.primatour.pl
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OBOZY za granicą

obozy

studenckie

Bułgaria - Złote Piaski Chorwacja - Drvenik

Cena obejmuje                                             
9 noclegów, wyżywienie 2x dziennie 
(śniadania, obiadokolacje), transport 
autokarem klasy LUX, opieka pilota, re-
zydenta, bułgarską opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NN, KL i bagaż, obligato-
ryjną składkę na TFG.  

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX; 8 noc-
legów w pokojach z łazienkami; wyży-
wienie: 2 posiłki dziennie, opiekę pilota, 
opiekę rezydenta, chorwacką opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 
obowiązkowa składa na TFG. 
Dodatkowo płatne                                             
obowiązkowa taksa klimatyczna 15 EUR/
os.; kaucja zwrotna 15 EUR/os.; wyciecz-
ki fakultatywne oraz własnych wydat-
ki; dopłata do wyjazdów antenowych 

Termin Cena
05.08 – 16.08.2018 1 599 zł
14.08 – 25.08.2018 1 599 zł

Termin Cena
30.07 – 09.08.2018 1 750 zł

Hotel TINTYAVA*** Pensjonat HERCEG **/***
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 zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy.
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje).

Położenie: kompleks trzech hoteli położonych około 150 m od morza i 30 km  
od Makarskiej. 
Zakwaterowanie: pokoje 4 (3+1) i 5 (4+1) osobowe z łazienkami (WC, prysznic), urzą-
dzone standardowo: szafa, toaletka z lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad łóżka-
mi. Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. 
Do dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala dys-
kotekowa (z profesjonalnym oświetleniem). Około 200 m od pensjonatu znajdują się 
boiska do gry w piłkę i tereny rekreacyjne. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje). Turnus rozpoczyna się  
i kończy lunchem.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.  
Po drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie około 5 EUR). 
Nocny przejazd przez Rumunię. 
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii w godzinach porannych. Złożenie bagaży. Spacer  
nad morze. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Spotkanie organizacyjne. Obiadoko-
lacja. Nocleg. 
3 – 10 dzień: Realizacja programu:
• plażowanie, kąpiele w morzu i basenie,
• dla chętnych dyskoteki tematyczne (płatne dodatkowo): UV PARTY, FOAM PAR-

TY, PUB CRAWL, BEACH PARTY, PLAYBOY PARTY. Dyskoteki – ok. 3 EUR.
• dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych: Delfinarium + Warna –  

ok. 24 EUR, Neseber (z obiadem) – ok. 24 EUR, Bałczyk i Przylądek Kaliakra (z wie-
czorkiem) – ok. 24 EUR, Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z pokazem światło–dźwięk) 
– ok. 54 EUR, Istambuł  (1 dzień) – ok. 60 EUR + 10 USD (wiza), rejs jachtem  
(z obiadem, 3 godz) – ok. 25 EUR, Safari – ok. 20 EUR, Aquapolis – ok. 15 EUR, 

11 dzień: Opuszczenie pokoi ok. godz. 07.00, złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu,  śniadanie. Czas na ostatnie zakupy. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd  
z Bułgarii. Nocny przejazd przez Rumunię. 
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek 
(płatny we własnym zakresie około 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach noc-
nych.

Program

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Chorwacji. 
2 dzień: Przyjazd do Drvenika w godzinach południowych, lunch, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i okolicą, kolacja, nocleg. 
3 – 9 dzień: Realizacja programu: 
plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika, korzystanie z basenu krytego 
na terenie obiektu, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Dubrownik 
– ok. 40 EUR, Split i Omiś – ok. 30 EUR, Medjugorie i Wodospady Kravica – ok. 35 
EUR, rejs promem na wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – ok. 40 EUR, Rafting 
– 30 EUR; 
10 dzień: Po śniadaniu złożenie bagaży, wypoczynek. Wyjazd w godzinach wie-
czornych, przejazd do Polski. 
11 dzień: Powrót w godzinach wieczornych.

Program

obóz stydencki 18 – 30 lat                                                                    obóz stydencki 18 – 30 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Taksa klimatyczna 6 EUR/os./pobyt.  
Obligatoryjnie płatna kaucja zwrotna  
25 EUR. Wycieczki fakultatywne oraz 
własne wydatki. Obiady w czasie podró-
ży ok. 5 EUR/posiłek. Dopłata do wy-
jazdów antenowych – rozkład dostępny  
na www.primatour.pl.
Uwagi                                                                
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie o godz. 07.00. 
Turnus rozpoczyna się i kończy obiado-
kolacją. Uczestnik zobowiązany jest do 
posiadania dowodu tożsamości lub pasz-
portu ważnego minimum pół roku. Pro-
ponowane kieszonkowe około 100 EUR 
+ opłaty za wybrane wycieczki fakulta-
tywne. W drodze na opłacenie posiłków 
przydatne drobne pieniądze. Koniecznie 
zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem 
UV, ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy  
posiadanie karty EKUZ. 

– rozkład dostępny na www.primatour.
pl; obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/
posiłek; ubezpieczenie od kosztów re-
zygnacji 50 zł; ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych 90 zł.
Uwagi                                                                
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00, wykwaterowanie do godz. 10.00. 
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. W drodze 
na opłacenie posiłków przydatne drobne 
pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obu-
wie plażowe. Obowiązkowo posiadanie 
karty EKUZ.
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JuraPark Bałtów

Zamek Królewski  
w Chęcinach

Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe

Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie

Kompleks Świętokrzyska 
Polana w Chrustach Żywe Muzeum Porcelany 

w Ćmielowie

Park Etnograficzny
w Tokarni

Kopalnie Krzemienia Pasiatego 
w Krzemionkach Sandomierz

Park Rozrywki i Miniatur 
Sabat Krajno

Pałac  
w Kurozwękach

Jaskinia 
Raj

Świętokrzyskie 
                 czaruje!

www.swietokrzyskie.travel

Dąb Bartek

Dymarki 
w Nowej Słupi

Góry  
Świętokrzyskie

Kielce

www.instagram.com/swietokrzyskie.travel

www.facebook.com/swietokrzyskie     



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

WCZASY w Polsce

Cena obejmuje                                              
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 
opłatę klimatyczną. 
Uwagi                                                                 
Turnusy rozpoczynają się w soboty kola-
cją, a kończą w soboty śniadaniem; doba 
hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 

w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11:00  
w dniu wyjazdu; dzieci do 3 lat bez świad-
czeń i osobnego spania: 120 zł/pobyt  
w terminie 23.06-07.07.2018 i 18.08-
01.09.2018, 134 zł/pobyt w terminie 
07.07-18.08.2018; ośrodek akceptuje 
zwierzęta domowe.   

Mrzeżyno
Ośrodek Wczasowy BOGDANKA 
Położenie: na powierzchni 1,6 ha, w pobliżu centrum Mrzeżyna, około 150 m  
od piaszczystej plaży szczycącej się certyfikatem „Błękitnej Flagi”.
Wyposażenie: stołówka, kawiarnia, sala TV, siłownia, bilard, boisko sportowe, dwa 
place zabaw, bawialnia dla najmłodszych i sala kinowa, bezpłatny parking. Internet 
przy recepcji oraz kawiarni. W sezonie animacje dla dzieci. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3-osobowe i apartamenty 4-osobowe. Wszystkie pokoje 
i pawilony posiadają pełen węzeł sanitarny oraz telewizję a apartamenty także lodów-
ki. Każdy pokój ma balkon typu loggia. 
Wyżywienie: 3x dziennie - śniadanie, obiad, kolacja serwowane do stolika.

Termin
(turnus tygodniowy
od soboty 
do soboty)

Pokój standard w budynku 
głównym  2 – 3 osobowy

Apartament 2 pokojowy
w budynku głównym dla 4 os.

osoba 
dorosła

dziecko 
9-12 lat

dziecko 
3-9 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
9-12 lat

dziecko 
3-9 lat

23.06 – 07.07.2018 974 zł 768 zł 690 zł 988 zł 782 zł 704 zł
07.07 – 18.08.2018 1 058 zł 824 zł 746 zł 1 089 zł 838 zł 760 zł
18.08 – 01.09.2018 974 zł 768 zł 690 zł 988 zł 782 zł 704 zł

Cena obejmuje                                                                                                                                
7 noclegów; wyżywienie 2x dziennie (śniadania, obiadokolacje).

Termin
Turnusy 8-dniowe
(7 noclegów)

Pokój 
1-osobowy

Pokój 2-osobowy Pokój 3-osobowy Pokój 4-osobowy Studio 3-osobowe Studio 4-osobowe
osoba 

dorosła
dziecko 

do 10 lat
osoba 

dorosła
dziecko 
do 10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
do 10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
do 10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
do 10 lat

01.06 – 28.06.2018 
oraz weekendy: majowy, 
Boże Ciało

1 390 zł 1 145 zł 884 zł 1 075 zł 814 zł 1 005 zł 744 zł 1 229 zł 968 zł 1 131 zł 870 zł

28.06 – 09.07.2018 1 530 zł 1 215 zł 954 zł 1 145 zł 884 zł 1 061 zł 800 zł 1 299 zł 1 038 zł 1 145 zł 884 zł
09.07 – 20.08.2018 1 670 zł 1 320 zł 1 059 zł 1 229 zł 968 zł 1 110 zł 849 zł 1 390 zł 1 129 zł 1 285 zł 1 024 zł

Władysławowo
Dom Wczasowy JESSICA
Położenie: położony przy samej Alei Gwiazd Sportu - głównej promenadzie spacero-
wej, 200 m od morza;
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe oraz pokoje typu studio o bardzo wysokim 
standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym; wyposażone w: TV, czajnik bezprzewodo-
wy, naczynia, sztućce, krzesła, stół, szafa, półki, stoliki nocne, lampki nocne, parawan, 
koc, ręczniki, łącze internetowe (bezprzewodowe); część pokoi bez balonów;
Do dyspozycji: ogród wypoczynkowy, sala konferencyjna, świetlica, pokój zabaw  
dla dzieci, gry i zabawki edukacyjne dla dzieci, mini plac zabaw, zadaszona altana ogro-
dowa ze stołem i ławą, miejsce i sprzęt do grillowania;
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie w formie bufetu szwedzkiego (śniadania, obiadoko-
lacje).

Dodatkowo płatne                                                                                                                          
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu).
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WCZASY w Polsce

Termin
Turnus tygodniowy
(od soboty do soboty)

Pokój 2-osobowy
STANDARD

Pokój 2-osobowy
DE LUX

Dostawka Pokój SGL

śniadania śniadania 
obiadokolacje śniadania śniadania 

obiadokolacje śniadania śniadania 
obiadokolacje śniadania śniadania 

obiadokolacje
03.03 – 22.06.2018 1 250 zł 1 460 zł 1 670 zł 1 880 zł 1 390 zł 1 565 zł 1 355 zł 1 565 zł
01.09 – 30.09.2018 1 250 zł 1 460 zł 1 670 zł 1 880 zł 1 390 zł 1 565 zł 1 355 zł 1 565 zł
23.06 – 31.08.2018 1 390 zł 1 670 zł 1 880 zł 2 160 zł 1 460 zł 1 775 zł 1 740 zł 1 985 zł

Łeba
Hotel LECH RESORT & SPA 
Położenie: na prawie czterohektarowym zielonym, ogrodzonym terenie z dala  
od zgiełku ulicznego, od piaszczystej plaży ok. 300 m i około 1,5 km od dworca PKP  
i PKS, centrum Łeby w odległości ok. 1 km.
Do dyspozycji: kompleks trzech budynków hotelowych: Monsun, Zefir, Pasat, re-
stauracja, kawiarnia Art Café oraz kawiarnia przy basenie, odkryty basen, brodzik dla 
dzieci, Centrum Medi Spa, wypożyczalnia sprzętu sportowego, biblioteka, siłownia  
zewnętrzna, boisko, tenis stołowy, mini klub i plac zabaw, namiot i pokój zabaw, anima-
cje dla dzieci i dorosłych w sezonie letnim, menu dla dzieci w restauracji.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4-os. z łazienkami, niektóre z balkonami (budynek Zefir  
i Pasat); w pokoju: TV, lodówka, suszarka do włosów, reczniki, zestaw plażowy, czajnik 
bezprzewodowy, wi-fi, sejf (płatny dodatkowo 5 zł/doba).
Wyżywienie: śniadania lub śniadania i obiadokolacje.

Łeba

Cena obejmuje                                                                                                                               
7 noclegów; wyżywienie 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje).
Dodatkowo płatne                                                                                                                         
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu), wypożyczenie lodówki – 8 zł/doba, bilard  
– 10 zł/godzina, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka z pościelą – 8 zł/doba.

Termin
Pawilon

osoba w pokoju 2-os.
Pawilon

osoba w pokoju 3-os.

Pawilon
osoba w pokoju 4-os. 

Studio
Domek
osoba  

w domku 3-os.
A, S C, D B, S C C, D

12.05 – 23.06.2018 1 156 zł 1 254 zł 1 106  zł 1 183 zł 1 224 zł 1 096  zł
23.06 – 25.08.2018 1 271 zł 1 369 zł 1 183 zł 1 260 zł 1 271 zł 1 208 zł
26.08 – 10.09.2018 1 156 zł 1 254 zł 1 106  zł 1 183 zł 1 224 zł 1 096  zł

Ośrodek Wczasowy CHEMAR 2  
Położenie: 200 m od morza wśród sosnowego lasu, dojście do plaży wyłożone kostką;
Do dyspozycji: stołówka, kawiarnia, sala gier, kort tenisowy, boisko do siatkówki i ko-
szykówki, stół do ping-ponga, plac zabaw, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowe-
go, sala cardio i fitness, parking, Internet wi - fi.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-os., studia 4-os. z łazienkami oraz domki 3-os.. Wypo-
sażenie: TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce), balkon  
z ekspozycją na stronę południową (z pawilonu S na stronę zachodnią);
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania, obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu).

Cena obejmuje                                              
7 noclegów, wyżywienie. 
Dodatkowo płatne                                                                 
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu) 
lipiec-sierpień – 2 zł/os./doba, pozostałe 

Uwagi                                                                
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzi-
nie 16 w dniu przyjazdu a kończy o go-
dzinie 11.00 w dniu wyjazdu,  dzieci do 
lat 3 bez świadczeń, bez osobnego miej-
sca do spania, bez pościeli  - bezpłatnie, 
ośrodek akceptuje zwierzęta domowe 
(tylko w domkach) – 15 zł/doba

miesiące 1 zł/os./doba; zabiegi odnowy 
biologicznej.
Uwagi                                                                 
Dzieci do lat 4 bez świadczeń i osobne-
go spania – opłata stała 112 zł pobyt do  

7 dni , 224 zł pobyt powyżej 7 dni; dzieci 
w wieku 4-10 lat – zniżka 20% na wy-
żywienie.  Doba hotelowa rozpoczyna 
się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu  
a kończy o godzinie 10:00 w dniu wy-

jazdu. Ośrodek akceptuje zwierzęta  
(w budynku Zefir oraz w domkach cam-
pingowych) – opłata 20 zł/doba (właści-
ciel powinien posiadać aktualne świadec-
two szczepienia psa, kaganiec, posłanie). 
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Cena obejmuje                                              
7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie 
śniadanie i obiadokolacje (serwowane do 
stolika). 
Dodatkowo płatne                                             
Opłata klimatyczna płatna na miejscu  
2 zł/os./dzień dorosła i dziecko

WCZASY w Polsce

Krynica Morska
Ośrodek Wypoczynkowy MORSKA OSADA  
Położenie: na ogrodzonym, zielonym terenie o powierzchni 10.000 m2, przyjazne 
środowisku, funkcjonalnie urządzone domki, w samym centrum Krynicy Morskiej,  
na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, w odległości około 100 metrów 
od morza.
Do dyspozycji: restauracja, parking bezpłatny, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, 
piaskownicą i trampoliną, boisko do siatkówki a także wspólna wiata do spotkań przy 
grillu oraz alejki spacerowe. 
Zakwaterowanie: domki 4 osobowe i 6 osobowe (piętrowe), w każdym domku są dwa 
lub trzy osobne apartamenty. Wszystkie domy posiadają aneks kuchenny (lodówka, 
czajnik elektryczny, talerzyki, kubki, sztućce…), łazienkę z prysznicem, jedną lub dwie 
sypialnie, salon z kolorowym TV LCD, internet bezprzewodowy WiFi oraz taras lub 
balkon. Tarasy wyposażone są w sprzęt do wypoczynku, grill a także w urządzenia 
nagrzewające powietrze.  
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania (szwedzki stół), obiadokolacje (serwowane  
do stolika), napoje do posiłków w cenie.

Sianożęty
Ośrodek Wypoczynkowy MADAMAKU  
Położenie: 200 m od morza, około 10 km od Kołobrzegu i 2 km od Ustronia Morskie-
go. Stadnina koni – 200 m, lotnisko turystyczne – 3 km.  
Do dyspozycji: restauracja, bar, parking (dodatkowo płatny), plac zabaw i mini sala 
zabaw dla dzieci, tenis stołowy, gry zręcznościowe, basen zewnętrzny podgrzewany 
solarem (płatny dodatkowo), grill (płatny dodatkowo), pralnia (płatna dodatkowo).
Zakwaterowanie: w domkach letniskowych 3, 4-os. lub w pensjonacie w pokojach 
2, 3, 4-os. (niektóre nie posiadają balkonów). Wyposażenie pokoi w pensjonacie: TV, 
radio, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, talerze, szklanki, sztućce, 
leżaki, parawan; wyposażenie domków: radio,lodówka, kuchenka gazowa, czajnik elek-
tryczny, talerze, szklanki, sztućce, garnek, patelnia, leżaki, parawan.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiady

Termin
Cena za osobę dorosłą

Domek 4 osobowy Domek 6 osobowy
06.05 – 23.06.2018* 900 zł 880 zł
23.06 – 31.08.2018 1 250 zł 1 135 zł
01.09 – 30.09.2018 900 zł 880 zł

* za wyjątkiem terminu 31.05.2018 - 03.06.2018 - Boże Ciało

Uwagi                                                                
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 
16:00 w dniu przyjazdu a kończy  
o godz. 11:00 w dniu wyjazdu; dzieci  
do 3 lat bezpłatnie; ośrodek akceptuje 
małe zwierzęta domowe – 20 zł/doba.

Termin
(turnus tygodniowy)

Cena za osobę dorosłą

pokój 2 os. 
z balkonem 

pokój 2 os. 
bez balkonu 

pokój 3 os.
z balkonem

studio 4 os.
z balkonem

2 pokoje, II p.

domek 3, 4 os.
z łazienką 
i aneksem

domek 4, 6 os.
z łazienką 
i aneksem

01.06 –23.06.2018 1 145 zł 884 zł 1 075 zł 814 zł 1 005 zł 744 zł
23.06 – 18.08.2018 1 215 zł 954 zł 1 145 zł 884 zł 1 061 zł 800 zł
18.08 – 15.09.2018 1 320 zł 1 059 zł 1 229 zł 968 zł 1 110 zł 849 zł

Cena obejmuje                                              
7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie 
śniadanie i obiady 
Dodatkowo płatne                                             
parking – 6 zł/doba/miejce, basen – 5 zł/
godzina, grill – 6 zł/doba, pralnia – 9 zł/
godzina, pościel – 9 zł.
Uwagi                                                                
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 
16.00 obiadem w dniu przyjazdu a koń-
czy o godz.10.00 śniadaniem w dniu wy-
jazdu.
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Dziwnów

Mrzeżyno

Cena obejmuje                                              
Zakwaterowanie w pokojach z łazien-
kami; wyżywienie 3 posiłki dziennie 
(śniadania, obiady, kolacje); opiekę me-
dyczną; 2 zabiegi dziennie (dla chętnych);  
2 zabawy przy muzyce; grill z pieczeniem 
kiełbasek.
Dodatkowo płatne                                             
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu 
1,80 zł/os./dzień); transport (w zależno-
ści od odległości 180 – 200 zł).

Cena obejmuje                                              
Zakwaterowanie w pokojach 2-os.;  
wyżywienie 3 x dziennie; 1 wieczorek 
taneczny przy muzyce na żywo, z kawą  
i ciastem; 1 ognisko; korzystanie z urzą-
dzeń sportowych i sprzętu sportowego. 
Dodatkowo płatne                                             
Opłata klimatyczna ( 1 zł/os./doba).

Termin Cena
23.05 - 05.06.2018 1280 zł
05.06 – 18.06.2018 1 379 zł
14.07 – 28.07.2018 1 450 zł
10.08 – 23.08.2018 1 419 zł
23.08 – 05.09.2018 1 379 zł
05.09 – 18.09.2018 1 250 zł

Termin Cena
30.04 – 10.05.2018 1 210 zł
10.05 – 20.05.2018 1 210 zł
20.05 – 30.05.2018 1 210 zł
30.08 – 09.09.2018 1 210 zł
09.09 – 19.09.2018 1 210 zł

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny RYBITWA
Położenie: pomiędzy rzeką Dziwną a wybrzeżem Morza Bałtyckiego, w odległości 
około 250 m od piaszczystej plaży;
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-os. z łazienkami, TV-SAT. Pokoje na parterze i pierw-
szym piętrze są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem 
osób poruszających się na wózkach;
Do dyspozycji: stołówka, świetlica, sala rehabilitacyjna, gabinety zabiegowe, gabinet 
lekarski, czajniki na korytarzach, plac zabaw, grill, wyposażenie plażowe (parawany, 
koce i leżaki). Dla osób korzystających z zabiegów do dyspozycji 1 ręcznik; 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje);

WCZASY w Polsce

Ośrodek Wczasowy PIRAMIDA LUX
Położenie: obiekt usytuowany w odległości 200m od morza.  
Do dyspozycji: na terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty z podgrzewaną wodą, 
boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej, oraz stoły 
do tenisa stołowego. Na każdym piętrze znajduje się miejsce na spotkania w większym 
gronie (wygodne kanapy i stoliki). Miejsce na ognisko, grill, przestronna altana. Żelazko 
i deska do prasowania na piętrze. Wypożyczalnia kijków do Nordic Walking
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami, w pokojach: TV, czajnik, talerze, 
szklanki, sztućce, lodówka, leżaki;
Wyżywienie: 3 x dziennie w ośrodku obok (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego 
stołu, obiad serwowany do stolika)
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WCZASY w Polsce

Cena obejmuje                                              
7 noclegów, wyżywienie - śniadanie  
w formie szwedzkiego stołu, jednorazo-
wy bilet do Aquaparku (1,5h/1 os.). 
Dodatkowo płatne                                             
Opłata klimatyczna płatna na miejscu –  
2 zł/os./dobę, obiadokolacja – 20 zł/os.  
dorosła i dziecko powyżej (dla chętnych).

Termin 
Turnusy od niedzieli 
do niedzieli

Cena za osobę dorosłą

śniadania śniadania
obiadokolacje

10.02 – 26.06.2018 870 zł 1 020 zł
27.06 – 31.07.2018 1 010 zł 1 199 zł
01.08 – 30.09.2018 1 099 zł 1 249 zł

Szczawnica
Willa POKUSA 
Położenie: W samym centrum zabytkowej Szczawnicy, tuż przy głównym deptaku  
i w sąsiedztwie Zakładu Przyrodoleczniczego i pijalni wód mineralnych.     
Do dyspozycji: recepcja, restauracja, kawiarnia, ogródek letni, parking na terenie 
obiektu bezpłatny, monitorowany, plac zabaw z trampoliną dla dzieci, 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 – osobowe, każdy pokój posiada łazienkę i balkon,  
TV LDC, lodówka, czajnik elektryczny, wi-fi w niektórych pokojach
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania (na szwedzkim stole) i obiadokolacje (serwowane 
do stolika).

Termin
Turnus tygodniowy
(od soboty do soboty)

Pokój 2-osobowy
standardowy

(łóżko małżeńskie)

Pokój 3-osobowy
standardowy

Pokój 4-osobowy
standardowy

Apartament
dla 2 osób

Pokój
SGL

osoba 
dorosła

dziecko 
3-10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3-10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3-10 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3-10 lat

osoba 
dorosła

01.03 – 22.06.2018 760 zł 380 zł 632 zł 380 zł 638 zł 380 zł 1005 zł 520 zł 760 zł
23.06 – 31.08.2018 900 zł 450 zł 750 zł 450 zł 743 zł 450 zł 1 180 zł 660 zł 900 zł

Położenie: w cichej i spokojnej okolicy, Krupówki ok. 400m, dworzec PKP i PKS  
ok. 300 m, Aquapark ok. 200 m.
Do dyspozycji: całodobowa recepcja z minibarem, restauracja, ogrodzony, monitoro-
wany parking, siłownia, sauna, solarium, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, Internet, sala 
telewizyjna, zadaszony grill ogrodowy, miejsce na ognisko, mini plac zabaw.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4-osobowe oraz apartamenty składające się z dwóch 
pokoi: pokoju dziennego z wygodnymi fotelami oraz telewizorem LCD oraz sypialni. 
Apartamenty posiadają również lodówki. Wszystkie pokoje posiadają łazienki, TV. 
Wyżywienie: śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacja – dodatkowo  
płatna dla chętnych.

Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy  JASKÓŁKA 

Cena obejmuje                                                                  
7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie (śniadanie 
szwedzki stół, obiadokolacje serwowane do stolika). 
Dodatkowo płatne                                                          
Opłata klimatyczna płatna na miejscu – 3 zł/oso-
ba/doba, Ośrodek akceptuje zwierzęta domowe –  
15 zł/doba.

Uwagi                                                                 
Dziecko do lat 3 – bezpłat-
nie, dziecko do lat 8 – 30% 
rabat od ceny osoby doro-
słej, dziecko do lat 12 – 20%  
rabat od ceny osoby dorosłej,  
doba hotelowa rozpoczyna 
się o godz. 14.00 a kończy  
o godz. 11.00 dnia następne-
go. Ośrodek akceptuje zwie-
rzeta domowe – koszt 15 zł/
doba, brak możliwości płat-
ności kartą.

Uwagi                                                                 
Dzieci do lat 3 płacą 35% od kwoty oso-
by dorosłej, dzieci od 3 do 10 lat płacą 
55% od kwoty osoby dorosłej. Doba ho-
telowa rozpoczyna się od godz. 15.00  
a kończy o godz. 10.00.  
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Bułgaria - Złote Piaski Bułgaria - Słoneczny Brzeg

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX, 7/9 
noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie 
(KL, NNW, bagaż), opiekę rezydenta na 
miejscu, opiekę pilota podczas przejazdu.
Dodatkowo płatne                                             
Taksa klimatyczna 7 EUR/os./turnus – 

Hotel PERUNIKA *** Hotel YAVOR PALACE ****
Położenie: w zielonej części kurortu w pobliżu centrum Złotych Piasków z niezliczoną 
ilością barów, pubów, knajpek i dyskotek; sam hotel otoczony jest zielenią co gwaran-
tuje spokojny wypoczynek. Odległość od lotniska w Warnie 25 km.  Plaża około 200 
m od hotelu, szeroka, piaszczysta, dobrze zagospodarowana, serwis plażowy (leżaki  
i parasole płatne ok. 12 EUR/dzień/zestaw).
Wyposażenie: hotel dysponuje 163 pokojami, ponadto w hotelu: restauracja, recep-
cja, basen odkryty, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki (bezpłatne), centrum SPA: sauna 
(płatna), masaże (płatne), bilard (3 EUR/gra), siłownia, rzutki, szachy, tenis stołowy, 
plac zabaw dla dzieci, winda, lobby bar, sklep z pamiątkami, kantor wymiany walut, sejf  
w recepcji (ok. 15EUR/tydzień), fryzjer, apteka, wypożyczalnia samochodów, par-
king (w miarę dostępności, niestrzeżony, płatny ok. 11 EUR/dzień), Wi-Fi (w lobby  
bezpłatne, w pokojach płatne ok. 5 EUR/dzień), łóżeczko dla dzieci do lat 2 na zapy-
tanie (płatne).  
Zakwaterowanie: 2-osobowe (możliwość 1 lub 2 dostawek), łazienka (prysznic,  
suszarka do włosów na zapytanie w recepcji), klimatyzacja, TV SAT, telefon, lodówka, 
balkon, Wi-Fi (płatne ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie:  All Inclusive – śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:00) i kolacje 
(18:30-20:00) w formie  bufetu dań kuchni międzynarodowej z elementami kuchni 
bułgarskiej, w godzinach: 11:00 – 12:00 lody, 15:00 – 17:00 przekąski, kawa, herbata, 
ciastko, w lobby barze  (10.30 – 22.30)  napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje 
alkoholowe typu wino białe i czerwone, piwo, gin, rakija.

Położenie: w samym sercu Słonecznego Brzegu, w otoczeniu restauracji, pubów, 
sklepów, dyskotek, 200m od publicznej piaszczystej, dobrze zagospodarowanej plaży 
(parasol, leżaki dodatkowo płatne ok. 12 EUR/dzień), 100 m od przystanku autobuso-
wego skąd można dojechać do Nessebaru ok. 4,5 km. 
Wyposażenie: 4 piętrowy budynek hotelowy dysponuje 190 pokojami. Do dyspozycji 
recepcja, lobby bar, bar przy basenie, sejf w recepcji (ok. 4 EUR/dzień), mini market,  
apteka, kantor, pralnia, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, przechowalnia bagażu, 
punkt medyczny, wypożyczalnia samochodów.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe (z możliwością 1 lub 2 dostawek) z łazien-
ką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV SAT, Wi-Fi (dodatkowo płatne  
ok. 1 EUR/godz.), lodówka, telefon, balkon.   
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (07.30-10.00), obiady (12.30-14.30), kolacje 
(18.30-21.00) w formie bufetu, ponadto w godzinach (16.00-17.30) kawa, herbata, 
lody, cisto; (11.00-22.00) lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jaz-
dy, przejazd przez Słowację, Węgry,  
Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w go-
dzinach porannych, złożenie bagaży, 
czas wolny (kąpiele morskie), zakwa-
terowanie w hotelu ok. godz. 15.00, 
obiad, kolacja i nocleg. 
3 – 8/10 dzień: Wypoczynek, plażo-
wanie, kąpiele morskie, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych proponowanych. 
9/11 dzień: Po śniadaniu wykwate-
rowanie do godziny 10.00, złożenie  
bagażu, czas wolny. W godzinach 
wieczornych wyjazd w kierunku Pol-
ski.
10/12 dzień: Przejazd przez Rumunię, 
Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych.

Program Termin Ilość 
noclegów

Hotel PERUNIKA ***
All Inclusive

Hotel YAVOR PALACE ****
All Inclusive

wyjazd pobyt powrót dojazd własny autokar dojazd własny autokar
12.06 13.06 – 20.06.2018 21.06 7 1 229 zł 1 599 zł 1 329 zł 1 699 zł
19.06 20.06 – 27.06.2018 28.06 7 1 329 zł 1 699 zł 1 380 zł 1 750 zł
26.06 27.06 – 06.07.2018 07.07 9 1 629 zł 1 999 zł 1 729 zł 2 099 zł
05.07 06.07 – 15.07.2018 16.07 9 1 729 zł 2 099 zł 1 845 zł 2 215 zł
14.07 15.07 – 24.07.2018 25.07 9 1 729 zł 2 099 zł 1 845 zł 2 215 zł
23.07 24.07 – 02.08.2018 03.08 9 1 729 zł 2 099 zł 1 845 zł 2 215 zł
01.08 02.08 – 11.08.2018 12.08 9 1 729 zł 2 099 zł 1 845 zł 2 215 zł
10.08 11.08 – 20.08.2018 21.08 9 1 729 zł 2 099 zł 1 845 zł 2 215 zł
19.08 20.08 – 29.08.2018 30.08 9 1 679 zł 2 049 zł 1 829 zł 2 199 zł
28.08 29.08 – 05.09.2018 06.09 7 1 329 zł 1 699 zł 1 429 zł 1 799 zł
04.09 05.09 – 12.09.2018 13.09 7 1 229 zł 1 599 zł 1 380 zł 1 750 zł

Opłata stała (0-2 lat): 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Opłata stała (2-12 lat) jako 3 os.: 150 zł 690 zł 150 zł 690 zł
Zniżka dla 3 osoby (>13 lat): 100 zł 100 zł 150 zł 150 zł
Zniżka dla 4 osoby (2-13 lat): 300 zł 300 zł 450 zł 450 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 999 zł 999 zł 1 450 zł 1 450 zł

płatne na miejscu.Obligatoryjnie składka 
na TFG w wysokości 10 zł.
Uwagi                                                                 
Zniżka z tytułu łączenia turnusów 200 zł 
przy dojeździe autokarem (przy cenach 
katalogowych). Organizatorem imprezy 
jest Biuro Podróży Delta Travel Kraków.

WCZASY za granicą
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Chorwacja - Makarska Chorwacja - Hvar - Jelsa
Hotel PALMA *** Hotel HVAR ***
Położenie: w otoczeniu śródziemnomorskiej roślinności i drzew piniowych, w cichym 
i spokojnym miejscu, blisko plaży i tylko 200 m do centrum miejscowości Makarska. 
Samo miasto jest najważniejszym centrum turystycznym Riwiery Makarskiej. Jest ono 
wypełnione sklepikami, lokalnymi tawernami rozciągającymi się wzdłuż nadmorskiego 
bulwaru, dyskotekami (w tym popularna grota „Deep”, czyli dyskoteka w prawdziwej 
jaskini oraz innymi formami rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Plaża żwirowa, 
z łagodnym zejściem do morza, oddalona o około 100 m od obiektu, wzdłuż plaży 
ciągnie się promenada ze sklepikami, barami i kawiarniami.
Do dyspozycji: 2 piętrowy budynek całkowicie odnowiony w 2011 roku, oferuje 56 
klimatyzowanych pokoi, recepcja, lobby, sejf przy recepcji (bezpłatnie), klimatyzowana 
restauracja, aperitif bar, bezpłatne Wi-Fi przy recepcji oraz w pokojach hotelowych, 
parking niestrzeżony (bezpłatny dla gości hotelowych – ograniczona liczba miejsc), 
stół do tenisa stołowego, przy plaży możliwość korzystania ze sportów wodnych (płat-
ne), w centrum tętniącej życiem Makarskiej dyskoteki oraz liczne bary i restauracje.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki), łazienka (prysznic,  
suszaka do włosów), klimatyzacja centralnie sterowana, TV SAT, WiFi (bezpłatnie),  
telefon, lodówka oraz balkon. Pokoje wychodzą na stronę wschodnią (widok na masyw 
Biokovo) lub zachodnią.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane 
(wybór z 3 wariantów menu) z deserem i bufetem sałatkowym.

Położenie: w miasteczku Jelsa, ok. 700 m od centrum, najbliższy market – 100 m,  
do miasta Hvar ok. 30 km, do Stari Gradu ok. 17 km. Plaża ok. 150 m od hotelu piasz-
czysto-kamienista, leżaki i parasole (płatne ok. 7 EUR/dzień). 
Wyposażenie: 205 pokoi w 5-cio piętrowym budynku, odnowiony basen kryty oraz 
nieduży basen zewnętrzny z tarasem do opalania, całodobowa recepcja z kantorem, 
sejf (płatny ok.2 EUR/dzień), lobby, siłownia, kącik animacyjny dla dzieci, 2 windy, 
WiFi w lobby (bezpłatne) oraz na terenie całego hotelu (płatne ok. 20 EUR/ tydzień),  
restauracja, bar przy basenie, salon piękności i masażu, parking przy hotelu (bezpłat-
ny). Baseny - z morską wodą, zewnętrzny i kryty (zamknięty ok. 01.07 – 01.09 uza-
leżnione od warunków atmosferycznych), leżaki i parasole przy basenie bezpłatne,  
4 korty tenisowe (ok. 9 EUR/h), 2 stoły tenisowe, mini golf (ok. 2 EUR), fitness cen-
trum, wypożyczalnia rowerów (ok. 8 EUR/dzień) i skuterów (ok. 25 EUR/dzień); ani-
macje (jęz. angielski). 
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki), łazienka (prysznic, su-
szarka do włosów), TV, wiatrak, balkon lub taras; część pokoi od strony morza (pokój 
od strony morza nie gwarantuje widoku na morze), część z widokiem na park lub ogród 
oliwny, możliwość dopłaty do klimatyzacji w pokojach od strony morza (na potwier-
dzenie), łóżeczko dla niemowląt (na potwierdzenie płatne ok. 3 EUR/dzień) 
Wyżywienie:  2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość 
dopłaty do wyżywienia all inclusive: śniadania (7:00–10:00), obiady (12:00–14:00)  
i kolacje (19:00–21:00) w formie bufetu, podwieczorek (16:00-17:00), w barze przy 
basenie: wybór lokalnych napoi alkoholowych typu brandy, rakija, piwo, wino oraz 
napoi bezalkoholowych: woda, soki, napoje gazowane (10:00-23:00).

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX (w opcji  
z dojazdem autokarem), 7/9 noclegów, 
wyżywienie HB – 2 x dziennie, ubez-
pieczenie (NNW, KL, bagaż), opiekę re-
zydenta, opiekę pilota podczas podróży  
(w opcji z dojazdem autokarem).
Dodatkowo płatne                                             
Obligatoryjna opłata za taksę klimatycz-
ną 1 EUR/dzień/os. (płatne na miejscu). 
Hotel HWAR - opłaty za prom z trans-
ferem w 2 strony – 25 EUR/osoba doro-
sła, 15 EUR/dziecko – płatne na miejscu, 
dopłata do klimatyzacji w pokoju – 320 
zł/os./turnus. Obowiązkowa składka na 
TFG w wysokości 10 zł.
Uwagi                                                                
Zniżka z tytułu łączenia turnusów przy 
dojeździe autokarem 150 zł (przy cenach 
katalogowych). Organizatorem imprezy 
jest Biuro Podróży Delta Travel Kraków. 

Termin Ilość 
noclegów

Hotel PALMA *** Hotel HVAR ***
wyjazd pobyt powrót dojazd własny autokar dojazd własny autokar
09.06 10.06 – 17.06.2018 18.06 7 1 549 zł 1 899 zł 1 349 zł 1 699 zł
16.06 17.06 – 24.06.2018 25.06 7 1 599 zł 1 949 zł 1 449 zł 1 799 zł
23.06 24.06 – 03.07.2018 04.07 9 1 949 zł 2 299 zł 1 749 zł 2 099 zł
02.07 03.07 – 12.07.2018 13.07 9 1 999 zł 2 349 zł 1 849 zł 2 199 zł
11.07 12.07 – 21.07.2018 22.07 9 1 999 zł 2 349 zł 1 849 zł 2 199 zł
20.07 21.07 – 30.07.2018 31.07 9 1 999 zł 2 349 zł 1 849 zł 2 199 zł
29.07 30.07 – 08.08.2018 09.08 9 1 999 zł 2 349 zł 1 849 zł 2 199 zł
07.08 08.08 – 17.08.2018 18.08 9 1 999 zł 2 349 zł 1 849 zł 2 199 zł
16.08 17.08 – 26.08.2018 27.08 9 1 949 zł 2 299 zł 1 799 zł 2 149 zł
25.08 26.08 – 02.09.2018 03.09 7 1 599 zł 1 949 zł 1 499 zł 1 849 zł
01.09 02.09 – 09.09.2018 10.09 7 1 599 zł 1 949 zł 1 449 zł 1 799 zł

Opłata stała ( 0-2 lat): 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Opłata stała (2-3 lat) jako 3 os.: 150 zł 550 zł 150 zł 550 zł
Zniżka dla 3 osoby (3-12 lat): 500 zł 500 zł - -
Zniżka dla 3 osoby (>12 lat): 300 zł 300 zł - -
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
Dopłata do pokoju od strony morza: - - 120 zł 120 zł

WCZASY za granicą
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WCZASY za granicą

Słowenia - Portoroz 
Hotel VILE PARK ***
Położenie: kompleks hotelowy położony pomiędzy Portoroz (1,5 km) a Piranem  
(2 km), nad samym morzem, dogodne połączenie bezpłatnym autobusem do centrum 
miasteczka Piran. Plaża 20 m od hotelu, połączona z kompleksem basenów Bernardin, 
plaża betonowa z dużym, zagospodarowanym terenem zielonym, bezpłatna dla gości 
hotelowych.
Do dyspozycji: Vile Park to część kompleksu St. Bernardin składająca się z pięciu  
budynków: Vila Galeb, Vila Galeja, Vila Orada oraz Vila Nimfa, łącznie 216 pokoi 
oraz 21 apartamentów, całodobowa recepcja oraz restauracja w budynku hotelu 
Histrion****, w kompleksie: kawiarnie, restauracje, sklepy, kantor, kącik animacyjny  
dla dzieci, plac zabaw, parking (bezpłatny), park wodny Laguna Bernardin Water Park - 
największy kompleks basenów z podgrzewaną wodą morską na Słoweńskim wybrzeżu 
składający się ze strefy relaksu (basen 20mx10mx1,8m głębokości, okrągły basen re-
kreacyjny z łóżkami do masażu, 5 jacuzzi) oraz strefy zabawy (2 baseny ze zjeżdżalnia-
mi, gejzerami wodnymi i armatkami wodnymi), sauna fińska i turecka, solarium, masaże 
(płatne), animacje dla dzieci.
Zakwaterowanie: 2-osobowe (możliwość 1 dostawki), łazienka (prysznic, suszarka  
do włosów), telefon, TV, klimatyzacja, WiFi (bezpłatne), możliwość dopłaty do pokoju 
z balkonem – 120 zł/os.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu,  
w restauracji Hotelu Histrion 4*.

Termin Ilość 
noclegów

Cena za osobę dorosłą
wyjazd pobyt powrót dojazd własny autokar
15.06 16.06 – 23.06.2018 23.06 7 1 649 zł 1 899 zł
22.06 23.06 – 30.06.2018 30.06 7 1 779 zł 2 029 zł
29.06 30.06 – 07.07.2018 07.07 7 1 779 zł 2 029 zł
06.07 07.07 – 14.07.2018 14.07 7 1 889 zł 2 139 zł
13.07 14.07 – 21.07.2018 21.07 7 1 889 zł 2 139 zł
20.07 21.07 – 28.07.2018 28.07 7 1 999 zł 2 249 zł
27.07 28.07 – 04.08.2018 04.08 7 1 999 zł 2 249 zł
03.08 04.08 – 11.08.2018 11.08 7 2 119 zł 2 369 zł
10.08 11.08 – 18.08.2018 18.08 7 2 119 zł 2 369 zł
17.08 18.08 – 25.08.2018 25.08 7 1 949 zł 2 199 zł
24.08 25.08 – 01.09.2018 01.09 7 1 779 zł 2 029 zł
31.08 01.09 – 08.09.2018 08.09 7 1 749 zł 1 999 zł

Opłata stała (dziecko 0-2 lat):                               85 zł 85 zł
Opłata stała (dziecko 2-3 lat) jako 3 os.:                                   150 zł 550 zł
Zniżka dla 3 osoby (dziecko 3-7 lat):                                         500 zł 500 zł
Zniżka dla 3 osoby (dziecko 7 - 14 lat):                                       300 zł 300 zł
Zniżka dla 3 osoby (> 14 lat):                                       200 zł 200 zł 
Dopłata do pokoju 1-osobowego:                                    650 zł 650 zł

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX, 7 nocle-
gów, wyżywienie 2 x dziennie, ubezpie-
czenie (NNW, KL, bagaż), opiekę rezy-
denta, opiekę pilota.
Dodatkowo płatne                                             
Taksa klimatyczna 10 EUR/os./pobyt – 
płatne na miejscu, obligatoryjnie składka 
na TFG - 10 PLN/os.

Uwagi                                                                 
Zniżka zniżka z tytułu łączenia turnusów 
100 zł przy dojeździe autokarem (przy 
cenach katalogowych). Organizatorem 
jest Biuro Podróży Delta Travel Kraków.
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Grecja - Paralia
Hotel YAKINTHOS ***  
Położenie: w nowej części Paralii, w spokojnej okolicy. Znajduje się w odległości około 
200 m od piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole na plaży 
dodatkowo płatne).
Wyposażenie: hotel posiada restaurację na parterze, recepcję, 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 (toaleta, prysznic, ręczniki), anek-
sem 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                                             
Transport autokarem LUX, 9 noclegów, 
wyżywienie 2x dziennie, ubezpieczenie 
NNW, KL, bagaż, opiekę rezydenta na 
miejscu, opiekę pilota na czas podróży.
Dodatkowo płatne                                             
Napoje do kolacji (cola, fanta, piwo), wy-
cieczki fakultatywne, opłata za serwis 
plażowy, opłata za połączenia antenowe,
obowiązkowa składka na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/ os. Taksa 
klimatyczna 0,5 EUR/dzień/pokój.
Uwagi                                                                
Obowiązkowa opłata administracyjna  
55 EUR/os. – płatna na miejscu w hotelu 
po przyjeździe. Opłata nie jest pobiera-
na od dzieci w wieku 0 – 4 lata. Głów-
nym Organizatorem jest Biuro Podróży  
Iw Travel Katowice.

• Meteory – cena ok. 30 EUR/os. + bi-
lety wstępu do klasztoru, ok. 3 EUR/
klasztor, 

• Saloniki – cena ok. 25 EUR/os., 
• Ateny – cena ok. 50 EUR/os. + bilet 

wstępu na Akropol, ok. 20 EUR. 
• Wieczór Grecki – cena ok. 25 EUR/os., 
• Rejs na Skiathos – cena ok. 40 EUR/os. 
• Waterland – cena ok. 40 EUR/os., 
• Mount Athos – cena ok. 50 EUR/os.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
2 dzień: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, 
czas wolny na pierwsze kąpiele morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 
15.00, obiadokolacja i nocleg.
3 – 10 dzień:  W trakcie pobytu:
• wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, 
• dla chętnych wycieczki fakultatywne (organizowane przy min. 15 uczestnikach)
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny  
na pożegnanie z greckim słońcem. ok. godz. 18.00 wyjazd w kierunku Polski.
12 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd do Polski w godzinach 
nocnych. Przyjazd do Polski w godz. wieczornych.

Program

Termin Ilość noclegów Cena
12.06 – 23.06.2018 9 1 150 PLN + 55 €
21.06 – 02.07.2018 9 1 250 PLN + 55 €
30.06 – 11.07.2018 9 1 395 PLN + 55 €
09.07 – 20.07.2018 9 1 545 PLN + 55 €
18.07 – 29.07.2018 9 1 545 PLN + 55 €
27.07 – 07.08.2018 9 1 545 PLN + 55 €
05.08 – 16.08.2018 9 1 545 PLN + 55 €
14.08 – 25.08.2018 9 1 395 PLN + 55 €
23.08 – 03.09.2018 9 1 365 PLN + 55 €
01.09 – 12.09.2018 9 1 215 PLN + 55 €
10.09 – 21.09.2018 9 1 160 PLN + 55 €
Opłata stała – dzieci (0-4 lat) bez świadczeń: 450 zł
Zniżka dla dziecka 4–12 lat jako 3. os. w pokoju - 250 zł
Zniżka dla os. pow. 12 lat jako 3. os. w pokoju - 150 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego + 650 zł

WCZASY za granicą
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Cena obejmuje                                              
Transport autokarem klasy LUX, opiekę 
licencjonowanego pilota, 9 noclegów, 
wyżywienie: 2x dziennie, bezpłatne leża-
ki przy basenie i na tarasie słonecznym, 
ubezpieczenie KL NW, bagaż, opiekę 
polskiego rezydenta w hotelu, włoską 
opiekę medyczną.
Dodatkowo płatne                                            
Kaucja zwrotna – 20 EUR/os., wycieczki 
fakultatywne, napoje do obiadokolacji 
(wino, piwo, cola, fanta, itp.), opłata za 
parasol przy basenie lub na plaży – ok.  
6 EUR/dzień, leżaki na plaży – ok. 6 EUR/
dzień, opłaty za połączenia antenowe, 
obowiązkowa składka na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/os
Uwagi                                                                  
W dniu przyjazdu pobierana jest obo-
wiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 
30 EUR/os. w gotówce jako pokrycie 
dodatkowych kosztów ewentualnych 
uszkodzeń i korzystania z minibarku. 
Głównym Organizatorem jest Biuro Po-
dróży Iw Travel Katowice.

• Rzym (Watykan) – Plac i Bazylika Św. 
Piotra; Piesze zwiedzanie miasta: Fo-
rum Romanum, Forum Trajana - Fon-
tanna di Trevi, Plac Hiszpański, Plac 
Wenecki, Kapitol i Coloseum (cena  
ok. 39-59 EUR).

• Rzym dla zaawansowanych (cena ok. 
50 EUR).

• Pompeje - Neapol: całodniowa wy-
cieczka ze zwiedzaniem Pompei oraz 
Neapolu: Galeria Umberta I, Zamek 
książąt Aragońskich i Andegaweń-
skich (cena ok. 75 EUR + bilety wstępu  
ok. 18 EUR).

• Monte Cassino – Polski Cmentarz Wo-
jenny z grobem W. Andersa, Opactwo 
Benedyktynów (cena ok. 55 EUR). 

• Tivoli – wycieczka połączona z degu-
stacją serów i win lokalnych, zwiedza-
nie ogrodów Villa d’Este (cena ok. 47 
EUR + bilet wstępu ok. 11 EUR). 

• Ostia Antica – półdniowa wycieczka ze 
zwiedzaniem najważniejszych wyko-
palisk antycznego, rzymskiego świata 
(cena ok. 40 EUR + bilet wstępu).

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, nocny 
przejazd przez Włochy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach rannych, zakwaterowanie w pokojach  
od godz. 14.00. Obiadokolacja, nocleg.
3-10 dzień: W trakcie pobytu:
• wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, 
• dla chętnych wycieczki fakultatywne (organizowane przy min. 15 uczestnikach)- 
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu, czas wolny do wyjazdu. Opuszczenie hotelu w godz. popołudniowo-wie-
czornych. Wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez terytorium Włoch. Nocny 
przejazd przez Włochy, Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Program

Termin Ilość noclegów Cena
23.06 – 04.07.2018 9 2 299 zł
02.07 – 13.07.2018 9 2 399 zł
11.07 – 22.07.2018 9 2 399 zł
20.07 – 31.07.2018 9 2 499 zł
29.07 – 09.08.2018 9 2 499 zł
Opłata stała (0-4 lat) bez świadczeń 450 zł
Zniżka dla 3 i 4 os. 4-12 lat - 450 zł
Zniżka dla 3 i 4 os. powyżej 12 lat - 400 zł
Zniżka za dojazd własny - 260 zł
Zniżka za łączenie turnusów - 260 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego + 690 zł

Włochy - Anzio
Hotel DEI CESARI ***/****
Położenie: nad brzegiem morza, ok. 2 km do centrum miasta i zaledwie 50 km od 
Rzymu, dokąd w łatwy sposób dojechać można kolejką (przystanek niedaleko hotelu).
Do dyspozycji: hotel składa się z części 4* i 3*, tzw. depandance. W części 4* znajduje 
się recepcja, restauracja, sala konferencyjna i sala TV. Dla gości bezpłatny parking przy 
hotelu. Za dodatkową opłatą: solarium, fitness, centrum wellness, bilard. W części 3* 
do dyspozycji gości znajduje się odkryty basen (leżaki, parasole dodatkowo płatne), 
bar przy basenie. Plaża piaszczysta bezpośrednio przy hotelu. Leżaki na terenie tarasu 
słonecznego bezpłatne. Leżaki na plaży płatne dodatkowo – ok. 6 EUR/dobę. Parasole 
za dodatkową opłatą ok. 6 EUR/dobę. Możliwość wypożyczenia ręcznika plażowego 
– cena 3 EUR/dzień/ręcznik.
Zakwaterowanie: w części 3* położonej bezpośrednio nad brzegiem morza i połą-
czonej z częścią 4* przejściem podziemnym. Pokoje posiadają balkony z widokiem na 
morze. Wszystkie pokoje w pełni umeblowane, posiadają łazienkę (prysznic, suszarka, 
ręczniki), klimatyzację (gratis), minibar (dodatkowo płatny), TV–SAT, telefon.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania wzmocnione serwowane + słodki bufet 
oraz obiadokolacje składające się z 2 dań głównych i deseru serwowane do stolika. 
Napoje do kolacji płatne dodatkowo.



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

Położenie: Niedaleko ścisłego centrum Sarandy ok. 500 metrów od głównej prome-
nady, gdzie znajdują się liczne sklepy, bankomaty, banki, kantory, knajpki, restauracje  
i dyskoteki. Hotel znajduje się na wzniesieniu, na które można swobodnie dojść pieszo, 
niezbyt uczęszczanym przez samochody deptakiem. Odległość do plaży to ok. 600 
metrów, najbliższy duży market spożywczy Big Market znajduje się od hotelu około 
300 metrów, poczta- 800 metrów. W dalszą podróż- do Durres czy Tirany można wy-
brać się z dworca autobusowego oddalonego od hotelu o około kilometr. Odległość do 
terminalu portowego, skąd odpływają promy oraz wodoloty na grecką wyspę Korfu,  
to 2 km. Plaża publiczna w centrum Sarandy "Limani Beach" oddalona od hotelu  
ok. 600 m (piaszczysto-żwirkowa) ciągnąca się wzdłuż lokalnej promenady z kafejkami. 
Serwis plażowy dodatkowo płatny ok. 5EUR za dzień (2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji: recepcja czynna 24h, 2 przestronne klimatyzowane restauracje, taras 
zewnętrzny połączony z restauracją, winda, przestronny basen z częścią brodzikową 
oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami (basen czynny w godzinach 7;00-18;30), bar 
przy basenie, miejsce do przechowywania bagażu, Internet bezprzewodowy Wi-Fi  
w lobby oraz przy basenie, mini plac zabaw z huśtawkami i trampoliną, pomieszcze-
nie animacyjno-rozrywkowe z TV SAT (polskie kanały), bilardem, piłkarzykami i ping 
pongiem. Przed hotelem znajduje się duży, bezpłatny parking, basen z wyodrębnioną 
częścią dla dzieci, mini plac zabaw dla dzieci, ping pong, bilard. Polski Program Anima-
cyjny realizowany na terenie hotelu! Około 600 metrów od hotelu promenada Sarandy 
gdzie koncentruje się życie wieczorne, kafejki, dyskoteki.
Zakwaterowanie: 60 komfortowych pokoi 2, 3, 4 osobowych z możliwością dostawki 
z bezpłatną klimatyzacją, łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), te-
lewizor z polskimi kanałami, szafa, lodówka, sejf, balkon. Ręczniki i pościel wymieniane 
co 3 dni. Możliwość wyboru pokoju z gwarantowanym widokiem na morze za dodat-
kową opłatą-wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji w Polsce. Pokoje sprzątane 
są co drugi dzień wraz z wymianą ręczników, pościel wymieniana jest co 3 dni. Zakwa-
terowanie w dniu przyjazdu od 14.00 - wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 10.00.
Wyżywienie: All Inclusive - Śniadania (07.30-09.30) w formie bufetu; chleb, pomido-
ry, ogórek, ser żółty i biały, jajecznica, jajka sadzone lub gotowane, omlet, dżemy, owo-
ce, ciastka i ciasto, kawa, herbata, soki, woda. Obiady (12.30-14.00) w formie bufetu; 
kilka rodzajów sałatek, mięso, ryba, dwie zupy, risotto, makaron, mule, owoce i ciasto. 
Kolacje (19.00-21.00) w formie bufetu; kilka rodzajów sałatek, mięso, ryba, dwie zupy, 
risotto, makaron, mule, owoce i ciasto. W godzinach 16.00-17.00 - bufet przekąsek 
(m.in. owoce, lody, naleśniki, pączuszki). W godzinach 09.30-21.30 nielimitowana ilość 
napoi bezalkoholowych oraz lokalnych alkoholowych; raki, koniak, wódka, wino białe  
i czerwone, piwo, woda, soki, napoje gazowane, mrożona herbata.

WCZASY za granicą

Albania - Saranda
Hotel MEDITERRANE ****  

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem LUX, 9 noclegów, 
wyżywienie All Inclusive według zaku-
pionej oferty, opiekę polskiego pilota  
na trasie przejazdu, opiekę rezyden-
ta podczas pobytu, ubezpieczenie KL, 
NNW, bagażm podatek VAT, opłatę  
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 
10 zł/os.
Dodatkowo płatne                                             
taksa klimatyczna + opłata meldunko-
wa 15 €/os. płatna obowiązkowo raz  
na pobyt w autokarze – dzieci do 12 lat 
nie płacą;wycieczki fakultatywne
Uwagi                                                                
Organizatorem jest Biuro Podróży Rego 
Bis Katowice.

Termin Ilość noclegów Cena
06.07 – 17.07.2018 9 2 179 zł
15.07 – 26.07.2018 9 2 179 zł
24.07 – 04.08.2018 9 2 179 zł
02.08 – 13.08.2018 9 2 179 zł
11.08 – 22.08.2018 9 2 179 zł
20.08 – 31.08.2018 9 2 139 zł
29.08 – 09.09.2018 9 1 929 zł
07.09 – 18.09.2018 9 1 879 zł
Dziecko do 6 lat 499 zł
Dziecko 6-12 lat 899 zł
Zniżka dla 3 lub 4 osoba powyżej 12 lat - 50 zł
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Cena obejmuje                                              
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobo-
wych z łazienkami i TV; wyżywienie  
3 posiłki dziennie; badania lekarskie  
w dniu przyjazdu; 5-6 zabiegów dziennie 
według wskazań lekarza; opieka pilota/
rezydenta; 2 wieczorki taneczne przy 
muzyce muzycznej; wycieczka z prze-
wodnikiem po Truskawcu.

Termin Ilość 
dni Cena

23.08 – 04.09.2018 13 1780 zł
02.09 – 14.09.2018 13 1780 zł
12.09 – 24.09.2018 13 1780 zł
22.09 – 04.10.2018 13 1780 zł

Ukraina - Truskawiec

Sanatorium SZACHTAR

Sanatorium POŁUDNIOWY 

Położenie: obiekt znajduje się w odległości 15 minut pieszo od parku, pijalni wód  
i centrum miasta. 
Specjalizuje się w leczeniu: cukrzycy, problemów układu mięśniowo-szkieletowego, 
nerek, trzustki, układu pokarmowego, chorób układu płciowego.   
Na terenie sanatorium znajduje się baza leczniczo-diagnostyczna, sklep, biblioteka, 
bar, siłownia, sauna, basen, fryzjer.

Położenie: obiekt położony w spokojnej okolicy, tuż przy parku, w odległości ok. 300 
metrów od centrum Truskawca i pijalni wód. 
Na terenie sanatorium znajduje się baza leczniczo-diagnostyczna, niewielki basen, 
sauna, ogród zimowy, stołówka, grota solna, biblioteka, salon kosmetyczny, salon fry-
zjerski, bar.

TRUSKAWIEC – miejscowość na Ukrainie, położona w obwodzie lwowskim, w odległości 
50 kilometrów od polskiej granicy. To światowej sławy uzdrowisko, znajdujące się u stóp 
Gorganów, w dolinie Worotiszczy. Do przyjazdu tutaj zachęcają: kryształowo czyste po-
wietrze, ciepły, umiarkowany klimat oraz woda mineralna o wyjątkowym składzie, zwana 
„Naftusią”. W Truskawcu znajduje się także 14 naturalnych źródeł mineralnych oraz złoża 
„wosku górskiego” zwanego ozokerytem
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1 dzień: Zbiórka na lotnisku, odprawa. Przylot do Kutaisi w Gruzji. Obiadokolacja, nocleg 
w Kutaisi.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd w kierunku Tbilisi. Po drodze Katskhi z kościołem z VIII wieku 
wzniesionym na 40 metrowej kolumnie. Zbudowali go Poganie na cześć Boga Płodno-
ści, obecnie jest to erem, w którym mieszka jeden mnich. Transfer na wschód Gruzji  
do Mcchety – dawnej stolicy pańtwa miejsca, gdzie Gruzja w IV wieku przyjęła chrzest. 
Zwiedzanie: katedra Sweticchoveli, klasztor Dżwari, potem przejazd na obiadokolację  
i nocleg w Tbilisi.
3 dzień: Śniadanie, wyjazd do Kachetii – krainy znanej z uprawy winorośli oraz zwiedza-
nie miejscowości: Dawid Garedża – kompleks monastyrów w Kachetii we wschodniej 
Gruzji, na półpustynnych stokach góry Garedża. Część kompleksu znajduje się w rejonie 
Agstafa, na terenie Azerbejdżanu. Po drodze postój w Udabno przy polskiej restauracji.  
Powrót do Tbilisi. Uroczysta obiadokolacja w jednej z gruzińskich restauracji przy muzy-
ce, tańcach i winie.Obiadokolacja, nocleg w Tibilisi.
4 dzień: Śniadanie, przejazd Gruzińską Drogą Wojenną - niezwykle malownicza trasa 
biegnąca przez Wielki Kaukaz. Wzdłuż drogi można podziwiać piękne widoki, wspaniałe 
zabytki, wiele fortyfikacji i wież strażniczych, z których część przetrwała do dzisiejszych 
czasów. Przerwa na degustację gruzińskiego specjału – chinkali. Krótki postój przy for-
tecy Ananuri z XVII w. Poniżej murów fortecy rozciąga się Jezioro Żinwalskie, sztuczny 
zbiornik powstały po utworzeniu zapory. Górski podjazd jeepem lub samochodem tere-
nowym do KLASZTORU CMINDA SAMEBA W GERGETII z najpiękniejszym widokiem  
na Kazbek. Powrót na obiadokolacje i nocleg w Tbilisi.
5 dzień: Śniadanie, zwiedzanie TBILISI: Stare Miasto, świątynia Metechi z XII wieku, 
dzielnica Abanotubani ze słynną najważniejszą twierdzą miejską: Narikala. Wjazd kolejką 
gondolową – skąd rozpościetra się panorama miasta. Powrót pieszy do centrum miasta.  
Zwiedzenie katedry Sioni, głównej siedziby Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. Potem 
czas wolny w sieci wąskich, urokliwych uliczek z pamiątkami. Spacer głównym traktem 
stolicy - aleją S. Rustaweli. Dla chętnych możliwość kąpieli w łażniach.  Obiadokolacje  
i nocleg w Tbilisi.
6 dzień: Śniadanie. Przejazd do Batumi. Po drodze postój w Gori – mieście w którym 
urodzisł się Stalin. Przejazd do czarnomorskiego kurortu w BATUMI, znanego choćby  
z przeboju Filipinek, popołudniowy odpoczynek na plaży, spacer po nadmorskim bulwa-
rze z imponującą Wieżą Alfabetu i dużym portem.  Wieczorem koncert przy tańczących 
fontannach. Pożegnalna obiadokolacja w Gruzji przy muzyce i winie. Nocleg w Batumi.
7 dzień: Śniadanie. Wypoczynek nad morzem w Batumi. Delfinarium. Obiadokolacja  
i nocleg w Batumi.
8 dzień: Śniadanie. Przejazd do Kutaisi. Krótki spacer po centrum miasta, czas wolny  
na zakupy. Odprawa na lotnisku, wylot. Powrót do Warszawy. 

Gruzja 8 dni

Cena obejmuje: Przejazdy na miejscu: wynajęty bus lub komunikacja lokalna 
(jeep, marszrutki, pociągi), 7 noclegów w hotelach (pokoje 2, 3 os z łazien-
kami), wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji – kuchnia gruzińska (w tym  
1 uroczysta przy muzyce i winie), degustacja chinkali i czaczy, wjazd gon-
dolą w Tbilisi, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL, bagaż  
w firmie Signal Iduna.
Dodatkowo płatne: Przelot liniami lotniczymi z Katowic/Warszawy do Ku-
taisi/Tbilisi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 USD), dodatko-
we wyżywienie i inne wydatki własne.

Uwaga: Dokument uprawniający do przekroczenia granicy to paszport lub dowód oso-
bisty ważny min 6 miesięcy od daty powrotu.

WYCIECZKI zagraniczne

Termin Cena
19.05 – 26.05.2018 2 459 zł
28.05 – 04.06.2018 2 459 zł
16.06 – 23.06.2018 2 459 zł
01.09 – 08.09.2018 2 459 zł
15.09 – 22.09.2018 2 459 zł
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta - Ko-
ściół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, 
Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie 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 odprawa 
warty przed Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, 
wieża Dalibora, Mała Strana, ogrody 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 (fakultatywnie). Rejs stateczkiem po Wełtawie, Czas wolny. 
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego

Praga

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

29.04 – 01.05.2018 654 zł 624 zł

03.05 – 05.05.2018 654 zł 624 zł

31.05 – 02.06.2018 654 zł 624 zł

06.07 – 08.07.2018 654 zł 624 zł

17.08 – 19.08.2018 654 zł 624 zł

14.09 – 16.09.2018 654 zł 624 zł

09.11 – 11.11.2018 654 zł 624 zł

4 dni

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu***/penzionie*** w Pradze (pokoje z ła-
zienkami), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, Ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 
6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd auto-
karem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę 
pilota.
Dodatkowo płatne: DOPŁATA OBLIGATORYJNA:400 CZK/os. płatna  
u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system  
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna), Bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów (płatne u pilota) - ok. 820 CZK/os. w tym: Zamek Pra-
ski, Złota Uliczka, Bazylika św. Jerzego, Katedra Św Wita - ok. 250 CZK/os.;  
Kościół Św. Mikołaja - ok. 70 CZK/os.; Wieża Ratusza Staromiejskiego -  
ok. 90 CZK/os.; Loretta - ok. 150 CZK/os.; Rejs Statkiem po Wełtawie  
- ok. 250 CZK/os. Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki  
istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

WYCIECZKI zagraniczne

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2018 979 zł 939 zł

29.05 – 03.06.2018 979 zł 939 zł

26.06 – 01.07.2018 979 zł 939 zł

14.08 – 19.08.2018 979 zł 939 zł

04.09 – 09.09.2018 979 zł 939 zł

02.10 – 07.10.2018 979 zł 939 zł

06.11 – 11.11.2018 979 zł 939 zł

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 
zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX, zwiedzanie  
wg programu, opiekę pilota, obligatoryjną opłatę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: DOPŁATA OBLIGATORYJNA: 120 RON (opłata za 
zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata 
klimatyczna i administracyjna ). Cena nie zawiera biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów oraz lokalnych przewodników – ok. 160 RON/os., dopłata 
150 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

Rumunia
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Alba Iulia - Twierdza Alba Karolina, cerkiew, Biblioteka, Sala Zjed-
noczenia, Uniwersytet, renesansowy pałac. Przejazd do Sibiu - starówka, magistrat Stary 
Ratusz, most Kłamców, i schody Fingerling, plac Huep, kościół ewangelicki, Prawosławna 
Cerkiew Metropolitalna, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, Przejazd do Sinaia - zwiedzanie pałacu Peles ( w okresie weekendu 
majowego pałac jest nieczynny . W zamian zwiedzanie Zamku Korwinów w Huneadorze, 
Następnie zwiedzanie zamku chłopskiego w Râşnov. Przejazd do Brasova - rynek wraz  
z ratuszem, Cerkiew prawosławna, cerkiew św Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bar-
tłomieja, Czarny 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 Szkolne, 
Dom Drakuli, Mury i Baszty obronne, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Târgu Mureş - twierdza miejska, kościół unitariański, katedra kato-
licka i prawosławna, wybrane secesyjne obiekty - magistrat, Pałac Kultury.zwiedzanie 
kopalni soli w Turdzie. Wyjazd w drogę powrotną.
6 dzień: Powrót w godzinach porannych.

6 dni



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

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wyjazd do Włoch. 
2 dzień: Przyjazd do Sieny. 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 stylu romańsko-gotyckim. Spacer po rynku  
w kształcie muszli oraz zaułkach starego miasta, przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Lukki, miasta słynnego ze swoich murów, kościołów  
i wież, które razem tworzą jedno z najlepiej zachowanych historycznych centrów miasta 
w Europie. Zwiedzanie - Plac amfiteatru, ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, 
mury obronne miasta, średniowieczne wieże Giunigi i Ore. Przejazd do Pizy. W programie 
zwiedzanie Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej wielopozio-
mowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża (oglądana z zewnątrz), 
czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana przez prawie dwieście lat. Obiadokolacja, 
nocleg.
4 dzień: Śniadanie, Zwiedzanie San Gimignano - Miasta, zwanego "Manhattanem śre-
dniowiecza" min. słynne kamienne wieże San Gimignano, Forteca. Przejazd do Mon-
teriggioni- Spacer po klimatycznym, średniowiecznym miasteczku otoczonym murem.  
Następnie wyjazd do serca Toskanii , Regionu Chianti słynącego z wybornych win. Prze-
jazd trasą pełną najpiękniejszych pejzaży w Toskanii z winnicami, miastami na wzgó-
rzach, alejami cyprysowymi. Krótkie zwiedzanie miejscowości Greve In Chianti i Radda In 
Chianti, miejscowości uważanej za stolicę Chianti. Wizyta w winnicy z możliwością zaku-
pu i degustacji win, miejscowego chleba, oliwy i innych specjałów. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Florencji kolebki renesansu. Wjazd na taras widokowy  
z Placem Michała Anioła, z którego roztacza się przepiękna panorama miasta położonego 
w dolinie rzeki Arno. Zwiedzanie centrum- Kościół Santa Croce - Św. Krzyża - miejsca 
pochówku najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele. Następnie Piazza 
Signoria, przy którym 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 programie zwiedzania również- "kipiące zło-
to" 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.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię
2 dzień: Przyjazd do Macedonii - zwiedzanie Skopje m. in. - zwiedzanie Starego i Nowe-
go Miasta połączonych Kamiennym Mostem. Stara Čaršija - dawny turecki bazar położo-
ny u stóp wzgórza z twierdzą Kale. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i spacer po „macedońskim raju” 
— Kanion Matka - najpiękniejszego w Macedonii, utworzonego na rzece Treska w po-
bliżu stolicy, Skopje. Rejs łódkami, zwiedzanie jaskini. Przejazd do miejscowości Ochryd  
w Macedonii. Zakwaterowanie w hotelu. Popołudnie przed kolacją można wykorzystać 
na kąpiel w Jeziorze Ochrydzkim. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Ochryd - m. in. antyczny teatr, cerkiew św. Bogurodzicy 
Perivlepta oraz wzgórze Plaošnik. Dla chętnych wejście na mury Twierdzy cara Samuela 
górującej nad miastem. Zwiedzanie zakończy pocztówkowy widok na cerkiewkę św. Jo-
vana Kaneo, usytuowaną na wysokim klifie ponad wodami jeziora. Rejs statkiem do mo-
nastyru św. Nauma. Rezerwat źródeł rzeki Czarny Drim, degustacja rakiji, sera i szynki. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień: Śniadanie. Po śniadaniu przejazd w kierunku Albanii. Udamy się do stolicy  
- Tirany. Zwiedzanie Placu Skanderbega. W sercu współczesnej Tirany znajduje się 
najstarszy zabytek stolicy - XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya. Ponadto zobaczymy  
Piramidę (kiedyś mauzoleum Envera Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy. Następnie 
przejazd do Kruje spacer po mieście zwanym albańskim Krakowem. Zobaczymy muzeum 
etnograficzne mieszczące się w zabytkowym domostwie zamożnej rodziny, znajdującym 
się w obrębie twierdzy. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
7 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

Włochy - Toskania

Albania - Macedonia

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2018 1140 zł 1100 zł

29.05 – 03.06.2018 1140 zł 1100 zł

26.06 – 01.07.2018 1140 zł 1100 zł

14.08 – 19.08.2018 1140 zł 1100 zł

04.09 – 09.09.2018 1140 zł 1100 zł

02.10 – 07.10.2018 1140 zł 1100 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.
28.04 – 04.05.2018 1 230 zł 1 180 zł

28.05 – 03.06.2018 1 230 zł 1 180 zł

25.06 – 01.07.2018 1 230 zł 1 180 zł

13.08 – 19.08.2018 1 230 zł 1 180 zł

03.09 – 09.09.2018 1 230 zł 1 180 zł

01.10 – 07.10.2018 1 230 zł 1 180 zł

6 dni

7 dni

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** , pokoje 2,3-osobowe, 3 śniadania 
kontynentalne, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 euro, KR 6000 
euro, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem 
LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, 
obligatoryjną opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 5 EUR/os. (płatna u pilota), prze-
wodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, komunikacja i wjazdy do miast - 50 
EUR/os. (płatne u pilota). Dopłata 150 zł do pokoju jednoosobowego (SGL). 
Bilety wstępów dla chętnych: degustacja wina, bilety wstępu m.in. kościoły, 
katedry i muru miejskie - Luca, Siena, Florencja, Pisa - ok. 45 EUR/os.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelach ***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubez-
pieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU 
Signal Iduna),, przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), zwie-
dzanie wg programu, opiekę pilota, obligatoryjną opłatę na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny..
Dodatkowo płatne: Obligatoryjnie 40 EUR/os. płatne u pilota (taxa kli-
matyczna, zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, przewodnicy lokalni). 
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 30 EUR/os.  
(dla chętnych), dopłata 200 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

WYCIECZKI zagraniczne



Kielce, ul. Staszica 1/205, tel. 41 344 53 29, fax 41 343 31 51 www.primatour.pl 55

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Zwiedzanie Bratysławy - 
Hrad - czyli bratysławski zamek. Katedra świętego Marcina (Dom sv. Martina) to dawny 
kościół koronacyjny królów węgierskich. Stare Miasto z prawdziwym labiryntem uliczek. 
Najsłynniejszą jest ulica Michalska. Hlavne namesti, czyli rynek na którym wznosi się 
XVI-czna fontanna Rolanda. Stary ratusz (Stara radnica), z barokową wieżą, z której 
czasami słychać dźwięki różnych melodii, a po zmroku tańce laserów. Pałac Mirbachov, 
okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem barokowym w Bratysławie. Pałac prymasowski 
z XVIII w. Powstał on jako siedziba arcybiskupa Esztergomu. Hviezdoslavovo namestie 
znajduje się tutaj wiele ciekawych fontann, kilka pomników. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie Ringstrasse - wspaniały bulwar 
wiedeński - okno wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament, Ratusz- 
wzorowany na Ratuszu w Brukseli, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej  
i Historii Sztuki, Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, Ulica Graben  
z barokowym kościołem św Piotra w którym w samotności modliła się cesarzowa Elż-
bieta Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), 
Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. 
Opera – trzecia najważniejsza Opera po Metropolitan Opera i La Scali. Czas 
wolny. Nocleg.
3/4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia - Wzgórze Kahlenberg z polskim 
kościołem. Panorama miasta,przejazd przez Grinzing - dzielnicę winiarzy do 
pałacu Schonnbrunn - letniej rezydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, spa-
cer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem widokowym, ruiny rzym-
skie, fontanna Neptuna,czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd na Prater 
- uważany za najstarszy park rozrywki na świecie. Czas wolny. Wyjazd do 
Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

Wiedeń – Bratysława 4 dni

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu lub pensjonacie w Czechach, 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 
PLN, bagaż 800 PLN (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, opłatę na TFG.
Dodatkowo płatne: DOPŁATA OBLIGATORYJNA: 15 EUR/os. płatna u pilota (opłata 
za przewodnika, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna  
i administracyjna). DOPŁATY FAKULTATYWNE: Bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów - ok. 30 EUR/os. (płatne u pilota). Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji  
wycieczki istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warszawa +100 zł/
os.,Katowice – bez dopłaty.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
2 dzień: Przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. Marka, zwiedzanie - Bazylika  
św. Marka (z szczątkami patrona miasta św. Marka Ewangelisty), Pałac Dożów (gotycka 
siedziba władców i rządu Wenecji), Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierun-
ku Ponte Rialto. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Bazyliki S.Maria 
degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w Bazylice Św. Franciszka. W bazylice nawie-
dzimy grób Św. Franciszka. Spacer przez centrum miasta, Kościół Św. Klary. Czas wolny. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu.
4 dzień:  Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwiedzanie Rzymu - Koloseum (najsłyn-
niejszy amfiteatr świata), antyczne Forum Romanum, Capitol (miejsce od czasów antycz-
nych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu). Plac Wenecki - przy 
którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego 
w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. Pan-
teon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e., jedyna antyczna 
pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Piazza Navona - z fontanną "Czterech Rzek" 
Berniniego, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Czas 
wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 
5 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Watykanu - Zwiedzanie 
Muzeów Watykańskich (fakultatywnie) - jeden z największych zbiorów sztuki na świe-
cie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi 
freskami Michała Anioła - miejsca wyboru papieży tzw. Konklawe, Bazylika św. Piotra 
- miejsca, w którym od 2 tys. lat spoczywają szczątki pierwszego papieża - św. Piotra. 
Grób św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości". Następnie dalsze zwiedzanie Rzymu - Bazylika Św. Pawła za 
Murami - miejsce pochówku św Pawła Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie - dedy-
kowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza spośród czterech bazylik 
Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski.
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych/wieczornych. 

Włochy – Wenecja, Asyż, Rzym

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2018 1109 zł 1049 zł

29.05 – 03.06.2018 1109 zł 1049 zł

26.06 – 01.07.2018 1109 zł 1049 zł

14.08 - 19.08.2018 1109 zł 1049 zł

04.09 – 09.09.2018 1109 zł 1049 zł

02.10 – 07.10.2018 1109 zł 1049 zł

6 dni

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu ***, 3 śniadania kontynentalne, 3 obiado-
kolacje (napoje dodatkowo płatne), ubezpieczenie KL 10000 euro, KR 6000 
euro, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, obliga-
toryjną opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obligatoryjnie 55 EUR/os. - statek do Wenecji, lokalni 
przewodnicy, zestawy słuchawkowe, metro (płatne u pilota), opłata klima-
tyczna - 5 EUR/os. (płatne u pilota). Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
- ok. 35 EUR/os. (dla chętnych). Dopłata 200 zł do pokoju jednoosobowego 
(SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

WŁOCHY - To jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjąt-
kowe miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym, Wieczne 
Miasto - elegancki, wyrafinowany, a zarazem szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość 
ze współczesną żywiołowością, pochłaniając turystę bez reszty.

WYCIECZKI zagraniczne

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

29.04 – 01.05.2018 629 zł 599 zł

03.05 – 05.05.2018 629 zł 599 zł

06.07 – 08.07.2018 629 zł 599 zł

17.08 – 19.08.2018 629 zł 599 zł

14.09 – 16.09.2018 629 zł 599 zł

12.10 – 14.10.2018 629 zł 599 zł



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

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji. 
2 dzień: Pzyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum historycznego 
Paryża, La Cite – najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Sainte Chapel-
le – 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 sztuki – jedno z największych i najczęściej odwiedzanych na świecie, 
przejazd do hotelu, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, przejazd autokarem do Wersalu - zwiedzanie kompleksu pałacowe-
go oraz spacer po grodach.przejazd do Paryża pod Łuk Triumfalny (możliwość wejścia  
na Łuk – panorama Paryża) i spacer po Champs Elysees reprezentacyjnej paryskiej alei, 
Hotel des Invalides z grobem Napoleona, 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 do Chenonceau – zwiedzanie renesansowego zamku 
jedynego w swoim rodzaju „zamku na rzece”, spacer wysadzaną platanami aleją do ogro-
dów zamkowych, Chambord - „perły w koronie” króla Franciszka I. Zwiedzanie jednej  
z najpotężniejszych a zarazem najpiękniejszych posiadłości królewskich we Francji, 
wspaniałego renesansowego pałacu, którego autorstwo przypisuje się miedzy innymi 
Leonardo da Vinci, przejazd do hotelu, nocleg. 
5 dzień:  Śniadanie, zwiedzanie Blois - m.in. zamek, ulubiona rezydencja francuskich kró-
lów, spacer po mieście - malownicza starówka, nabrzeże Loary, katedra St-Louis.Czas 
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez Niem-
cy.
6 dzień: Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach popołudniowych/wie-
czornych. 

Paryż i Zamki nad Loarą

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 03.05.2018 1229 zł 1159 zł

29.05 – 03.06.2018 1229 zł 1159 zł

26.06 – 01.07.2018 1229 zł 1159 zł

14.08 - 19.08.2018 1229 zł 1159 zł

04.09 – 09.09.2018 1229 zł 1159 zł

02.10 – 07.10.2018 1229 zł 1159 zł

6 dni

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu typu Premiere Classe, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 euro, KR 6000 euro, NNW 7000 
zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX (barek, wc, kli-
matyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, obligatoryjną opłatę  
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: 32 EUR/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe,  
metro, parkingi, taxa miejska), 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne u pilota (dla chętnych) ok. 
92 EUR/os. w tym:  Wieża Eiffela 17 EUR, Rejs po Sekwanie 14 EUR, Karta 
Muzealna - Paris Museum Pass 48 EUR (obejmuje wejścia min. do: Hotel des 
Invalides z grobem Napoleona, Łuk Triumfalny, Panteon, Luwr, Wersal) Za-
mek Chenonceau 13 EUR,  Dopłata 200 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warsza-
wa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.
29.04 – 01.05.2018 699 zł 669 zł

03.05 – 05.05.2018 699 zł 669 zł

31.05 – 02.06.2018 699 zł 669 zł

06.07 – 08.07.2018 699 zł 669 zł

17.08 – 19.08.2018 699 zł 669 zł

14.09 – 16.09.2018 699 zł 669 zł

12.10 – 14.10.2018 699 zł 669 zł

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację do Budapesztu. Plac Boha-
terów - najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad 
- bajkowa budowla malowniczo położona wśród drzew nad brzegiem jeziora, Szechenyi 
Fürdo - jeden z największych w Europie kompleksów basenowych, dzielnica ambasad, 
opera otwarta w 1884 r., dorównująca architekturą i bogactwem wnętrz ówczesnym 
operom Paryża, Wiednia i Drezna, przejazd autokarem 2,5 km aleją Andrassiego – naj-
bardziej reprezentacyjną ulicą miasta - Opera, Instytut Goethego, Pałac Dreschlera, Plac 
Oktogon. Przejazd pod Parlament, spacer do placu Vörösmarty, Bazylika św. Stefana 
- największa świątynia Budapesztu, której zarys odpowiada formie greckiego krzyża, 
przejazd do hotelu. 
2 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie - Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny króla 
Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która zachwyca wspaniałym widokiem z jej tarasu na 
zabytki Budapesztu. Stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony  
i odbudowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roztacza się przepiękny widok 
- Cytadela, mosty na Dunaju. Czas wolny na Vaci utca – najbardziej reprezentacyjny dep-
tak miasta z mnóstwem straganów z pamiątkami i zabytkową halą targową Vásárcsarnok. 
Możliwość zorganizowania rejsu po Dunaju. Nocleg. 
3/4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, możliwość skorzystania z basenów termalnych 
(ok. 3 godziny) dalsze zwiedzanie Budapesztu. Przejazd na Wyspę Małgorzaty - z naj-
piękniejszymi parkami w Budapeszcie, stanowiącymi zielone płuca stolicy Węgier. Prze-
jazd do Szentendre – malowniczego miasteczka położonego na zboczach naddunajskich 
wzgórz. Spacer po centrum oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum Marcepanu 
Wyjazd do Polski. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych 
lub rannych dnia następnego. 

Budapeszt - Szentendre 4 dni

WYCIECZKI zagraniczne

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami, 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 
PLN, bagaż 800 PLN (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, obligatoryjną opła-
tę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Dopłata obligatoryjna: 5000 HUF/os. płatna u pilota 
(opłata za zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniają-
cy, opłata klimatyczna i administracyjna). Dopłaty fakultatywne: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, rejs po Dunaju - ok. 4000 HUF/os. (+ baseny 
termalne ok. 6000 HUF/os.) (płatne u pilota), Bazylika Św. Stefana ok. 200 
HUF/os., Kościół Macieja ok. 1500 HUF/os., Baszty Rybackie ok. 800 HUF/
os., Baseny Termalne ok. 5500 HUF/os., Rejs po Dunaju ok. 2500-3000 
HUF/os., Muzeum Marcepanu ok. 800 HUF/os., Muzeum Miniatur w Szente-
dre ok. 800 HUF/os. (orientacyjne ceny).

Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warszawa +100 zł/
os., Katowice – bez dopłaty.
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1 dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - rynek, Ratusz Lwowski, cztery Empi-
rowe studnie, cerkiew Wołoska ze słynną wieżą Korniaktowską, kościół Dominikanów, 
katedra Ormiańska. Stara Prochownia, Klasztor Karmelitów, Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny 
Potockiej, Czas wolny. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Zamków Złotej Podkowy Olesko - miejsce 
narodzin Jana III Sobieskiego, bogata ekspozycja obrazów, rzeźby, przedmiotów sztuki 
użytkowej; Podhorce - zamkowy kompleks obronny - rezydencja rodów Koniecpolskich, 
Rzewuskich, Sanguszków; Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. Czas 
wolny. Nocleg. 
4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa cmentarz Łyczakowski (mogiły 
m.in. M.Konopnickiej, G.Zapolskiej ) i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Wyjazd do 
Polski. Powrót w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

Lwów 4 dni

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami, 2 śniadania,  
2 obiadokolacje,  ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 
PLN, bagaż 800 PLN (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg. programu, opiekę pilota.
Dodatkowo płatne: DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 550 UAH (opłata za prze-
wodnika, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna 
i administracyjna ) płatne u pilota. Dopłaty fakultatywne – bilety wstępów 
do zwiedzanych obiektów ok 300 UAH. Bezpośrednio przy dokonywaniu re-
zerwacji wycieczki istnieje możliwość wykupienia, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Warszawa +100 zł/os., Kra-
ków – bez dopłaty (wyjazd 1 dzień później), Katowice – bez dopłaty.
Uwagi: Każdy uczestnik musi mieć przy sobie paszport ważny minimum  
6 miesięcy od daty powrotu!! 

Cena obejmuje: Przejazd  komfortowym autokarem (klimatyzacja, toaleta, 
cafe - bar, video), 6 noclegów w hotelu *** na Riwierze Olimpijskiej (poko-
je 2, 3 osobowe z łazienkami), 6 śniadań, 6 obiadokolacji z deserem i wodą 
stołową, opiekę pilota, wycieczki ujęte w programie (Meteory – Kalamba-
ka – Dolina Tembi; wyspa Skiatos; masyw Olimpu – Litochoro – Platamonas 
– Panteleimonas), ubezpieczenie Signal Iduna Polska (KL 10000 EUR, NW 
15000 PLN, bagaż 800 PLN).
Dodatkowo płatne: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych 
przewodników - ok. 25 EUR (obligatoryjnie, płatne u pilota), napoi do kolacji (cola, fanta, 
piwo – płatne dodatkowo), wycieczki fakultatywne, opłaty za serwis plażowy, obowiąz-
kowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/ os.

Grecja
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię  
i Macedonię lub Bułgarię. 
2 dzień: Przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie w hotelu *** położonym  
ok. 200 m od przepięknej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza (leżaki i pa-
rasole na plaży dodatkowo płatne). Pokoje 2, 3 osobowe z łazienką, balkonem oraz  TV. 
Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wyjazd w kierunku Meteorów, znanych z unikatowych w skali świato-
wej klasztorów bizantyjskich zawieszonych wśród skał. Klasztory zostały wybudowane 
i wykute na samych wierzchołkach olbrzymich skalnych wież o gładkich ścianach. Prze-
jazd do Kalambaki – wsi znanej z pracowni ikon, czas wolny. Wizyta w Dolinie Tembi, 
gdzie znajduje się słynna kaplica św. Paraskiewy, wykuta w skale. Zbudowana została tuż 
przy jednym ze źródełek, które uważa się za przywracające młodość źródło Afrodyty - 
bogini piękna i młodości. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:  Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia udziału w wy-
cieczce fakultatywnej. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień: Śniadanie, rejs statkiem wycieczkowym na bajkową wyspę Skiathos. Wyciecz-
kę rozpoczyna przejazd do jednego z portów Tessalii, gdzie zaokrętujemy się na statek 
wycieczkowy i rozpoczniemy rejs, podczas którego odbędzie się taniec kapitański. Po 
dotarciu na wyspę Skiathos proponujemy krótki spacer na przylądek Bourtsi z widokiem 
na wieżę zegarową. Na wyspie czas wolny, następnie rejs na plaże Kukunaries zwaną 
„złotą plażą” - najładniejszą w Grecji, plażowanie i kąpiele morskie. Powrót do hotelu na 
obiadokolację, nocleg.
6 dzień: Śniadanie, czas na odpoczynek i plażowanie, możliwość wzięcia udziału w wy-
cieczce fakultatywnej. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień: Po śniadaniu wyjazd na masyw Olimpu. Zajmuje on obszar założonego w 1937 
r. najstarszego w Grecji Parku Narodowego pod patronatem UNESCO. Czar przyrody  
i dziewiczość krajobrazu idzie tu w parze z tradycją. Wioski położone u stóp masywu  
zachowały elementy tradycyjnej architektury oraz stylu budownictwa. Wizyta w pobli-
skim Litochoro - doskonałe miejsce wypadowe w Masyw Olimpu, czas wolny. Przejazd na 
zamek w Platamonas - twierdza wybudowana w XI w. w chwili obecnej stanowi miejsce 
spotkań teatralnych, koncertów i innych kulturalnych imprez w ramach Festiwalu Olim-
pijskiego – wizyta w starym Panteleimonas, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: Śniadanie, około godziny 10.00 wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w kierunku 
Polski 
9 dzień: przyjazd do Polski w godzinach południowych.

9 dni
WYCIECZKI zagraniczne

Termin
Osoba 

w pokoju 
1-os.

Osoba 
w pokoju 

2-os.

26.05 – 03.06.2018 2 089 zł 1 599 zł

15.09 – 23.09.2018 2 089 zł 1 599 zł

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

28.04 – 01.05.2018 670 zł 630 zł

02.05 – 05.05.2018 670 zł 630 zł

30.05 - 02.06.2018 610 zł 570 zł

05.07 – 08.07.2018 610 zł 570 zł

16.08 – 19.08.2018 610 zł 570 zł

13.09  - 16.09.2018 610 zł 570 zł

08.11 – 11.11.2018 610 zł 570 zł
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BIELSKO – BIAŁA 02:30 12:30 12:00 04:30 17:00 08:00 22:30 17:00
Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 150 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
CZĘSTOCHOWA 04:30 12:30 12:00 04:30 14:00 04:30 22:30 14:00
McDonald's,  Al. Wojska Polskiego 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
DĘBICA 02:45 13:45 10:15 07:15 13:15 02:45 03:15 12:45
McDonald's przy obwodnicy E4 120 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
GDAŃSK 17:00 00:30 23:30 18:00 03:30 18:00 12:00 03:30
Dworzec Główny PKP 80 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł
JĘDRZEJÓW 06:20 11:30 10:30 03:30 12:30 03:30 21:30 12:30
Rynek, przystanek autobusowy 50 zł - - - - - - -
KATOWICE 04:00 14:00 13:30 06:00 15:30 06:30 23:50 15:30
Al. Górnośląska, McDonalds, stacja BP 100 zł - - - - - - -
KIELCE 07:00 11:00 10:00 03:00 12:00 03:00 21:00 12:00
ul. Ściegiennego, Kolporter Arena - - - - - - - -
KRAKÓW 05:00 15:30 12:00 07:30 14:00 05:00 01:30 14:00
Hala Wisły, ul. Reymonta 100 zł - - - - - - -
LUBLIN 04:00 08:00 07:00 00:15 09:00 00:15 18:00 09:00
Hala MOSiR, Al. Zygmuntowskie 100 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
ŁÓDŹ 10:15 08:00 07:00 00:15 09:00 00:15 18:00 09:00
Kaliska – parking od Al. Włókniarzy - 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
OPOLE 02:15 12:30 15:00 04:00 13:45 04:00 22:30 13:45
Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 150 zł 80 zł 80 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 06:30 09:30 08:30 01:30 10:30 01:30 19:30 10:30
E'Leclerc, ul. 11 Listopada 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 09:00 09:00 08:00 01:15 10:15 01:15 19:00 10:15
Stacja Orlen, ul. Sikorskiego - 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
RADOM 08:30 09:30 08:30 04:30 10:30 01:45 19:30 10:30
McDonald's, stacja Lukoil, trasa E7 80 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł
RZESZÓW 01:45 13:00 09:30 08:00 12:30 01:30 04:00 12:00
Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 120 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
SKARŻYSKO KAMIENNA 07:30 10:30 09:30 03:30 11:30 02:30 02:30 11:30
Stacja Statoil, trasa E7 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
STARACHOWICE 07:00 10:00 09:00 02:00 11:00 02:00 02:00 11:00
Dworzec PKS, ul. Nadrzeczna 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł
TARNÓW 03:30 14:15 10:45 06:45 12:45 03:30 02:45 13:15
ul. Błonie, parking REAL k. PSP 120 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
WARSZAWA 10:30 08:00 07:00 00:10 08:45 00:10 18:00 08:45
Parking PKiN, ul. Świętokrzyska 100 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
WROCŁAW 10:00 11:00 16:00 02:00 12:30 02:00 21:00 12:30
McDonald's, stacja BP, ul. Karkonoska 150 zł 60 zł 60 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
ZAWIERCIE - - - 04:45 - - 22:30 -
Stacja Bliska, w kierunku Siewierza - - - 50 zł - - 50 zł -
ŻORY - - - - 16:15 07:15 - 16:15
Parking trasa A1, zjazd na Żory - - - - - - - -

UWAGA! Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym 
standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod opieką 
osoby dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewentualnych przesiadek. Biuro 
zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej 
miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczest-
ników 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.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie: www.primatour.pl

Oznaczenia kolorem czerwonym – wyjazd dzień wcześniej niż w katalogu
Oznaczenia kolorem zielonym – wyjazd dzień później niż w katalogu
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WIELE POKAZÓW M I R A B E A C H
FANTASTYCZNY PARK WODNY

MIRABILANDIA - NAJWIEKSZY WLOSKI PARK ROZRYWKI!!! 
ma do zaoferowania wiele rekordowych atrakcji, najnowsze na swiecie rollercoastery, 

pokazy kaskaderskie - numer 1 w Europie. W lecie Mirabeach -  
wodny swiat Mirabilandii dodatkowo oferuje liczne atrakcje wodne ze zjezdzalniami 

przez co sprawia, ze Mirabilandia staje sie jeszcze bardziej niezwykla. 

mirabilandia.itMirabilandia (IT)    0544 561156


