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KKOOLLOONNIIEE  II  OOBBOOZZYY  22001199  

ZZAAKKOOPPAANNEE  ++  WWIIEEDDEEŃŃ  ––  BBRRAATTYYSSŁŁAAWWAA     
kolonia 10 – 16 lat 

 

WWIILLLLAA  ZZAA  WWOODDĄĄ 

Położenie: w dzielnicy Zakopanego – Olcza, 4 km od centrum 

Zakopanego; 
Do dyspozycji: jadalnia, świetlica, sala TV, Bilard, ping-pong, 
piłkarzyki, stół do gry w cymbergaja, siłownia, aneks ogólnie 

dostępny, zadaszone miejsce na ognisko, teren do gier i zabaw 
dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, basen kulkowy, trampolina), 
wi-fi, parking; 

Zakwaterowanie: przestronne pokoje 3, 4-os. z łazienkami; 
Wyżywienie: w Zakopanem 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant, 
w Bratysławie 2 posiłki dziennie + obiad w drodze powrotnej; 
 

Program: 
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Zakopanego, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

wieczór integracyjny, nocleg. 

Dzień 2-9: 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 – 1 wejście; 

 wjazd kolejką na GUBAŁÓWKĘ – zejście szlakiem; 

 udział w imprezach kulturalnych w mieście; 

 zajęcia sportowe i rekreacyjne, dyskoteki, bal przebierańców, wybory Miss i Mistera, 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); 

Dzień 10: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i przejazd do BRATYSŁAWY. Zwiedzanie 

miasta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 11/12: Po śniadaniu przejazd do WIEDNIA. Zwiedzanie: Stare Miasto: Katedra 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 Rozrywkowym 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.  
 

termin cena 

08.07 – 18.07.2019 1 490 zł 

17.07 – 27.07.2019 1 490 zł 
 

Cena obejmuje: 10 noclegów (9 w Zakopanem, 1 w 
Bratysławie); transport autokarem; wyżywienie wg programu; 

opiekę pedagogiczną, medyczną, przewodnika; realizację programu i bilety wstępu; 
ubezpieczenie NNW i KL; obowiązkową składkę na TFG; 

Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne (organizowane przy minimum 20 osobach 
chętnych); atrakcje w Centrum Rozrywki PRATER; ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +65 zł. 
Uwagi: obowiązkowo zabrać ważny paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną. 

Sugerowane kieszonkowe 150 zł i 50 EUR + na wybrane wycieczki fakultatywne; 


