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KOLONIE w Polsce

OBOZY za granicą

WYCIECZKI zagraniczne

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

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

Polub nas na
Facebooku 

Do 31 marca 2019
100 zł ZNIŻKI!

Promocje nie łączą się

Dla stałych Klientów

50 PLN
RABAT
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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,
• poranny aerobik, treningi wzmacniające ciało i kształtujące mięśnie, zajęcia 

sprawnościowe, uczestnicy poznają zasady prawidłowego żywienia i kompono-
wania własnej diety, co jest bardzo ważną rzeczą dla wszystkich lubiących być 
fit, żyć zdrowo,

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka 
ręczna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka 
zasad zespołowych gier sportowych, Olimpiada Kolonijna i Międzykolonijna – 
USTKA 2019,

• 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,
• 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: Śniadanie, pobraniu suchego prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.  
Powrót w godzinach wieczornych.

Program

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, ra-
townika WOPR na plaży, ubezpieczenie 
NNW, realizację programu wraz z bileta-
mi wstępu.

Termin Cena
05.07 – 17.07.2019 1 680 zł
18.07 – 30.07.2019 1 680 zł

Ośrodek Kolonijno–Wczasowy
NIEZAPOMINAJKA
Położenie: w cichym i spokojnym miejscu około 300 m od plaży. W pobliżu kompleksu 
sportowego.
Zakwaterowanie: pokoje 4-osobowe i studia (3+3) i (3+4) z łazienkami, TV i Wi-Fi.
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 i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 
obiady serwowane) + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną.

kolonia 8 – 14 lat

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

Wycieczki fakultatywne

Ustka

Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne, dopłata do wy-
jazdów antenowych – rozkład dostępny 
na www.primatour.pl, ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji + 65 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 - 150 zł.

KOLONIE w Polsce
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Ustronie Morskie kolonia 8 – 14 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, ra-
townika WOPR na plaży; ubezpieczenie 
NNW; realizację programu wraz z bileta-
mi wstępu.
Dodatkowo płatne                                             
Dopłata do wyjazdów antenowych – roz-
kład jazdy dostępny na www.primatour.
pl; ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
+ 65 zł. 

Termin Cena
10.07 – 23.07.2019 1 780 zł
24.07 – 06.08.2019 1 780 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 łazienkami.
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.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 – 13 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 In-

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

• poranny aerobik, treningi wzmacniające ciało i kształtujące mięśnie, zajęcia 
sprawnościowe, uczestnicy poznają zasady prawidłowego żywienia i kompono-
wania własnej diety, co jest bardzo ważną rzeczą dla wszystkich lubiących być 
fit, żyć zdrowo,

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka 
plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka zasad zespo-
łowych gier sportowych, Olimpiada Kolonijna i Międzykolonijna – USTRONIE 
MORSKIE 2019,

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

Pidżama 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,
• bieg na orientację, rajd i spacery,
• wręczanie dyplomów i nagród.
14 dzień: Po śniadaniu i pobraniu suchego prowiantu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót w godzinach wieczornych..

Program

Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjaz-
du, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę. Koniecznie za-
brać legitymację szkolną, nakrycie głowy, 
krem z filtrem UV, ręcznik. Sugerowane 
kieszonkowe około 100 - 150 zł.

KOLONIE w Polsce



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

Mielno
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, impreza Piracka Przy-

goda,
• rejs statkiem po morzu,
• cztery 1-godzinne pobyty w basenie ośrodka;
• wycieczka piesza do latarni morskiej w Gąskach.
• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka zasad zespo-
łowych gier sportowych, Olimpiada Kolonijna i Międzykolonijna – MIELNO 2019,

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

Pidżama 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,
• 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

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, ra-
townika WOPR na plaży; ubezpieczenie 
NNW; realizację programu z biletami 
wstępu.

Termin Cena
09.08 – 21.08.2019 1 740 zł

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK
Położenie: na ogrodzonym, monitorowanym terenie, w pasie nadmorskim, tuż za wy-
dmami, w odległości 150 m od wejścia na plażę. W bardzo cichej i spokojnej okolicy,  
w otoczeniu pięknej, naturalnej zieleni. Do jeziora Jamno ok. 400 m, do centrum han-
dlowo-rozrywkowego ok. 600 m.
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji: stołówka, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa, plac 
zabaw, ścieżka zdrowia, ping-pong, dwie duże sale, namiot, basen.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) + podwieczorek, suchy 
prowiant na drogę powrotną.

kolonia 8 – 14 lat

Dodatkowo płatne                                             
Dopłata do wyjazdów antenowych – roz-
kład jazdy dostępny na www.primatour.
pl; ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
+ 65 zł.
Uwagi                                                                 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu  
+ suchy prowiant na drogę. Koniecznie 
zabrać legitymację szkolną, nakrycie gło-
wy, krem z filtrem UV, ręcznik. Sugerowa-
ne kieszonkowe ok. 100 zł.

KOLONIE w Polsce
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WYCIECZKA PROMOWA DO SZWECJI – KARLSKRONA promem Stena Line 
odbywająca się na zakończenie turnusu. Program rejsu: 9 lub 10 dnia turnusu 
po obiedzie wykwaterowanie, transfer do terminalu w Gdyni, zaokrętowanie na 
prom, wieczorem wypłynięcie z portu do Karlskrony, kolacja, dyskoteka, nocleg 
w kabinach 4-os. wewnętrznych. 10 lub 11 dnia turnusu - śniadanie, wpłynięcie 
do Karlskrony, zwiedzanie miasta wpisanego na Listę UNESCO, położonego na 
33 wyspach: Wielki Rynek, Kościół Św. Trójcy, zwiedzanie Muzeum Morskiego. 
Powrót na terminal w Karlskronie, zaokrętowanie, kolacja na promie, dyskoteka, 
nocleg w kabinach 4-os. wewnętrznych. 11 lub 12 dnia turnusu - 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, Dom Ry-
baka – wieża widokowa, Muzeum Motyli – zbiory motyli i owadów 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 90 zł/os. 
• REJS SZYBKĄ ŁODZIĄ MOTOROWĄ RIB - Cena 70 zł/os.
• TRÓJMIASTO - Cena 80 zł/os.

Program

Dodatkowo płatne                                             
Atrakcje i wycieczki fakultatywne, do-
płaty do połączeń antenowych: Kielce 
+100 zł. Przejazd antenowe realizowane 
przy min. 4 osobach autokarem, busem, 
FlixBusem, samochodem lub PKP. 
Uwagi                                                                 
Należy zabrać wypełnioną kartę kwalifi-
kacyjną. Wymagany ważny paszport lub 
dowód osobisty. Sugerowane kieszon-
kowe ok. 100 SEK. Fakultety odbywają 
się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne 
godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na  
7 dni przed wyjazdem. Osoby korzysta-
jące z antenki PKP obowiązkowo muszą 
posiadać ważną legitymację szkolną.  
Organizatorem jest Biuro Podróży 
HARCTUR z Łodzi.

Cena obejmuje                                              
Transport, zakwaterowanie i wyżywienie 
4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie, opiekę peda-
gogiczną, opiekę medyczną, ratowniczą, 
podatek VAT, realizację programu, skład-
kę na TFG – 10 zł.

Termin Cena
23.06 – 04.07.2019 1 545 zł
02.07 – 12.07.2019 1 495 zł
10.07 – 21.07.2019 1 595 zł
19.07 – 29.07.2019 1 495 zł
27.07 – 06.08.2019 1 495 zł
04.08 – 15.08.2019 1 545 zł

Dom Kolonijny JAR
Położenie: usytuowany w Chłapowie, w dzielnicy willowej, w odległości ok. 200 m  
od plaży i ok. 3 km od centrum Władysławowa. 
Zakwaterowanie: w pokojach 3,4 os. z łazienkami i TV.
Do dyspozycji: basen kryty, stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny  
i dyskotekowy, stół do tenisa, piłkarzyki. Obiekt ogrodzony, bezpieczny, na jego terenie 
miejsce do grillowania, mini plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 
Wyżywienie: podczas pobytu trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 
serwowane) + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu, ostat-
nie - śniadanie na promie + suchy prowiant na powrót.

Władysławowo + Szwecja kolonia 10 – 14 lat

KOLONIE w Polsce
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KAJAKI i ROWERKI WODNE – czas spędzicie na kajakach i rowerkach wodnych 
pływając w pięknej scenerii Jeziora Sarbsko. Będzie lekcja bezpiecznego wypo-
czynku nad wodą i na wodzie
TOR GOKARTOWY – szkolenie, trening, kwalifikacje, wyścigi. Profesjonalnie 
przygotowany, ogrodzony tor z profilowanymi zakrętami i zabezpieczającymi ban-
dami, wyposażony jest w system pomiaru czasu oraz system świateł sygnalizacyj-
nych. Zajęcia dzielą się na dwie części, podczas części teoretycznej zapoznacie się 
z budową kartów, specyfiką toru, techniką jazdy oraz zasadami bezpieczeństwa, 
część praktyczna to trening i zabawa w formie wyścigu (2 jazdy). Zapewniamy: 
kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, certyfikowane kaski, kołnierze 
asekuracyjne.
POWER PARK ŁEBA – to wymarzone miejsce do aktywnego  spędzania czasu, 
gdzie na przeszkodach Parku Linowego bawić się mogą wszyscy. W programie tra-
sa szkoleniowa i  niebieska, nazywana sprawnościową.  Nie jest potrzebne żadne 
doświadczenie i obycie ze sprzętem alpinistycznym! Nad bezpieczeństwem czuwa-
ją wykwalifikowani instruktorzy. 
PAINTBALL – uczestnicy, po zapoznaniu się ze sprzętem, wezmą udział w roz-
grywkach scenariuszowych o zróżnicowanym stopniu trudności – od prostej do 
bardzo skomplikowanej i złożonej gry w leśnej scenerii (na wydzielonym, ogro-
dzonym siatką terenie). Zapewniamy niezawodne markery, maski, mundury oraz 
kulki z farbą. 
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – wspinaczka na pięciometrowej, dwustronnej 
ściance wspinaczkowej, z każdej strony dwie drogi wspinaczkowe, o zróżnicowa-
nym stopniu trudności. 
FOOTBALL BUNGEE  – drużynowa rozgrywka w piłkę nożną, ale... na uprzęży! 
Uczestnicy w pełnej uprzęży alpinistycznej odbywają tradycyjny mecz piłkarski, 
towarzyszy temu zawsze mnóstwo zabawy i duża dawka śmiechu! 
TYROLKA – zjazd na linie 120 m w pełnej uprzęży asekuracyjnej oraz kasku.
PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY
• Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe.
• Wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Narodowego, wędrówka po wy-
dmach.
• Konkurs na Megakarambol – zbudowanie i wodowanie własnej konstrukcji pły-
wającej... lub nie całkiem.
• Rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka 
nożna, rzut balonem na odległość,  dla chętnych aquaaerobik.
• Turniej siatkówki plażowej.
• FILMOMANIA – noc hitów kinowych.
• OGNISKO z pieczeniem kiełbasek.
• Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, 
regaty żeglarskie i inne).
• Dyskoteki, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zainteresowanych).
• Wstęp na rolkowisko (dla chętnych – konieczne własne rolki i ochraniacze).

Program AKTYWNIE

Cena obejmuje                                                                                                                                
Zakwaterowanie (11 noclegów, 10 w turnusie 1) i wyżywienie (3x dziennie + deser), 
śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek – ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 
19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni – śniadanie + suchy prowiant; pro-
gram rekreacyjno-sportowy wg opisu; opiekę wychowawczą, ratowniczą i medyczną; 
ubezpieczenie NNW TUiR AXA (do 5000 zł); składka do TFG wynosi 0 zł.
Dodatkowo płatne                                                                                                                          
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +75 zł; Transport autokarem: Gdańsk (+120 zł), 
Łódź, Piotrków T., Radom, Warszawa (+160 zł); Częstochowa, Katowice, Kielce, Lublin, 
Opole, Wrocław (+180 zł), Kraków (+220 zł). Dojazd własny (0 zł). Program fakulta-
tywny; dieta wegetariańska, bezglutenowa lub inna +150 zł; płatne na miejscu: Bilard, 
piłkarzyki, cymbergaje ok. 2 zł/gra; wypożyczenie roweru ok. 25 zł/dzień; Dinopark  
z przejazdem ok. 40 zł
Uwagi                                                                                                                                                 
Zabrać ze sobą strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z filtrem UV, 
nakrycie głowy. Organizatorem jest Centrum Kolonii i Obozów Cogito.

Ośrodek Wypoczynkowy FREGATA
Położenie: ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standardzie, około 7 minut drogi  
od plaży.
Do dyspozycji: stołówka, świetlica z TV-SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa, kawia-
renka, sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis stołowy oraz wypożyczalnia rowe-
rów, są również boiska do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej, plac zabaw.
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 

Łeba obóz młodzieżowy 13 – 15 lat, 16 – 18 lat

PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY
• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Narodowego, wędrówka po wy-
dmach.
• ESCAPE ROOM – sprawdź czy uda Ci się wydostać z zamkniętego pomieszcze-
nia. Masz na to godzinę. 
• FILMOMANIA – noc hitów kinowych.
• zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, 
dla chętnych aquaaerobik. 
• gorący chill-out na plaży, turniej siatkówki plażowej. 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.
• uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Łeby 
• dyskoteki, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zainteresowanych).
• wstęp na rolkowisko (dla chętnych - konieczne własne rolki i ochraniacze). 
PROGRAMY DODATKOWE (dla chętnych)
WARSZTATY TANECZNE (+120 zł) – 7 spotkań  po ok. 1,5 godziny, nauka podsta-
wowych kroków tańców latynoskich: samby, zumby i amerykańskiego jive`a oraz 
videoclip dance – „tańca teledyskowego”, kompilacji wielu stylów tanecznych (hip-
-hop, r&b, salsa, jazz, funky). 
WYCIECZKA DO SEA PARKU (+65 zł) - Sea Park Sarbsk jest największym na Po-
morzu parkiem rozrywki. Związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, 
a także kulturą i historią regionu. Atrakcje: fokarium, prehistoryczne oceanarium 
3D z kinem 5D, Muzeum Marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park mi-
niatur latarni morskich i inne.
REJS STATKIEM (+35 zł) 
ADVENTURE GOLF PARK (+20 zł) – profesjonalne dwunastodołkowe pole do 
minigolfa. 
AQUAPARK REDA (+150 zł) - kompleks parku wodnego i oceanarium, gdzie bę-
dziecie mogli oglądać prawdziwe ryby i rekiny. Znajdziecie tu basen urządzony na 
kształt zamku, okręt piracki z armatkami wodnymi i zjeżdżalniami, Volcano Jacuzzi, 
liczącą 315 m ścieżkę wodną oraz wzburzoną wodę z falami sięgającymi do 1,5 m. 

Program ŁEBSKIE WAKACJE

Termin Cena
ŁEBSKIE WAKACJE

Cena
PROGRAM AKTYWNIE

24.06 – 04.07.2019 1 649 zł 1 779 zł
05.07 – 16.07.2019 1 699 zł 1 829 zł
17.07 – 28.07.2019 1 699 zł 1 829 zł
29.07 – 09.08.2019 1 699 zł 1 829 zł

KOLONIE w Polsce
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Położenie: blisko centrum, na ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym i zielonym  
terenie, około 350 m od plaży 
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5 osobowe z łazienkami, wyposażone w tapczany jedno-
osobowe (część pokoi z jednym łóżkiem piętrowym), szafki, stolik, krzesła.
Do dyspozycji: mini golf (7 torów), namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdo-
or fitness – siłownia plenerowa, trampolina 4-stanowiskowa, duży plac zabaw (małpi 
gaj, zestawy zabawowe), dwa boiska z syntetyczną nawierzchnią (koszykówka, siat-
kówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastyczna  
(16x9m) z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskote-
kowa, ConsoleRoom (m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet 
lekarski, rowery, stoły do tenisa, deski TrickBoard. W okolicy: rolkowisko, kompleks 
boisk Orlik, kryty basen.
Wyżywienie: podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiady serwowane

1 dzień: Wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy.
2 – 13 dzień: Przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - śniadanie. Program pobytu 
dostosowany do wieku uczestników, lubiących aktywny wypoczynek:
• codzienne zajęcia, prowadzone przez opiekunów, odbywać się będą na terenach 

sportowych bądź na plaży: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, a może 
gra w dwa ognie, gry zespołowe, wyścigi rzędów, turnieje tenisa stołowego, ko-
metki, mini golfa, międzykolonijna Spartakiada z medalami, Olimpiada na Wesoło 
z dyplomami, wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro Sarbsko,

• gry i zabawy w plenerze (biegi na orientację, gry terenowe), zabawy na tram-
polinie i w parku linowym, konkursy (rzeźby w piasku, plastyczny), plażowanie, 
szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, poła-
wianie bursztynu; zajęcia integracyjne, projekcje filmowe i zajęcia świetlicowe, 
Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki,

• wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie zobaczysz największą 
piaszczystą pustynię w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy, które 
wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów, rejs statkiem po jeziorze,

• Labirynt Park Łeba - największy w Polsce naturalny labirynt, z platformami wido-
kowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do wyjścia, zajęcia grupowe z animato-
rem Burzliwe Dzieje Pirata Rabarbara lub Labirynt Harego Pottera – Czara Ognia, 
zabawa w Magiczny Ogrodzie Gier wielkoformatowych

• Park Bosmana – atrakcje związane z wodą, historią Łeby i Bałtyku. Fani cieka-
wych, morskich opowieści znajdą tutaj wiele informacji zilustrowanych m.in mi-
niaturami statków i okrętów. Prezentowane modele, o długości od 40 aż do 400 
cm, wiernie odwzorowują historyczne i współczesne oryginały.

• fakultatywnie (dla chętnych, za dodatkową opłatą, minimum 15 os. chętnych): 
Park Dinozaurów ŁebaPark – naturalnej wielkości dinozaury, grota neandertal-
czyków, galeria skamielin i minerałów, wioska indiańska, wyścigi pojazdami Flin-
stonów, gra terenowa Indiana Jones lub Gorączka Złota w starej płukalni + 35 zł.

14 dzień: Ostatni posiłek – obiad, pobranie prowiantu na drogę. Przejazd do Gdań-
ska - zwiedzanie Starego Miasta, zabawa w Ośrodku Kultury Morskiej.
15 dzień: Powrót na miejsce zbiórki we wczesnych godzinach porannych.

Program

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem, 13 noclegów w po-
kojach z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki 
dziennie, opiekę doświadczonej kadry 
pedagogicznej, medycznej oraz ratowni-
ka WOPR na plaży, ubezpieczenie NNW, 
realizację programu wraz z biletami wstę-
pu.
Dodatkowo płatne                                                                
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
+ 65 zł.
Uwagi                                                                 
Koniecznie zabrać legitymację szkolną, 
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcz-
nik.

Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO

Łeba kolonia dla najmłodszych 6 – 9 lat
kolonia 10 – 13 lat

Termin Cena
15.07 – 29.07.2019 1 665 zł
29.07 – 12.08.2019 1 665 zł
12.08 – 25.08.2019 1 599 zł

KOLONIE w Polsce



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

Niechorze

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Transport autokarem turystycznym,  
10 noclegów, wyżywienie według pro-
gramu, ubezpieczenie NNW w Signal 
Iduna, opiekę kierownika, wychowaw-
ców, miejscowego ratownika oraz miej-
scową opiekę medyczną, program impre-
zy z biletami wstępu, podatek VAT.

Ośrodek Wczasowy MARTA
Położenie: Składa się z kilku jednopiętrowych budynków i położony jest około 250 
metrów od szerokiej, piaszczystej plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4-osobowe lub studia 2+3 (pokoje przejściowe) z łazien-
kami. 
Do dyspozycji: Ośrodek jest ogrodzony, do dyspozycji: boisko do siatkówki lub koszy-
kówki, boisko do piłki plażowej, plac zabaw, miejsce na ognisko, mini siłownia, odkryty 
basen kąpielowy, sala dyskotekowa. Wi-Fi na terenie obiektu płatne dodatkowo.
Wyżywienie: śniadania, obiady z podwieczorkiem, kolacje oraz suchy prowiant na dro-
gę powrotną. Śniadania i kolacje w formie bufetu.

kolonia 10 – 13 lat

1 dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Niechorza w godzinach po-
południowych. Zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne. Kolacja, przywitanie  
z morzem,  nocleg.
2 - 10 dzień:  Realizacja programu:
• wycieczka do filmowej stolicy Polski Międzyzdrojów: Aleja Gwiazd, spacer  

po molo, do Trzęsacza: ruiny kościoła i Rewala,
• wizyta w Parku Rozrywki „Pomerania”, 
• odkrywanie tajemnic latarni morskiej w Niechorzu, 
• gry i zabawy, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• korzystanie z basenu pod opieką ratownika,
• plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd  
z obiektu w drogę powrotną. Powrót według rozkładu jazdy. 

Program

Termin Cena
21.07 – 31.07.2019 1 590 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 kąpielowe-
go, legitymacji szkolnej wraz z numerem 
PESEL, sugerowane kieszonkowe na pry-
watne wydatki: 150 zł, cena nie zawiera 
świadczeń nie wymienionych w ofer-
cie. Organizatorem jest Biuro Podróży  
GULIVER.

KOLONIE w Polsce
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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 posi-
łek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

Darłówko kolonia 7 – 12 lat

POSZUKIWANIE SKARBÓW NA NADMORSKICH PLAŻACH wyprawa z wy-
korzystaniem wykrywacza metalu, tajnych map i zaszyfrowanych wiadomości  
w poszukiwaniu skarbów.
WYPRAWA W POSZUKIWANIU BURSZTYNU.
GRA TERENOWA – tory przeszkód nie do zdobycia.
LASERTAG – laserowy paintball. Rozgrywki na świeżym powietrzu w specjalnie  
do tego celu przygotowanej arenie w lesie. Drużyny mierzą się ze sobą w lasero-
wych pojedynkach. Tu liczy się indywidualna zdolność przetrwania, ale też umie-
jętność pracy w grupie!
ZABAWY KREATYWNE – projektowanie i budowanie obiektów pływających, 
tworzenie strojów współczesnych piratów.  
PARK WODNY „JAN”– regeneracja sił i szaleństwo wodne w basenach wypełnio-
nych wodą morską, 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”, pod-
czas którego zobaczymy 5-ciokilometrowe nadbrzeża kanału i portu morskiego  
i słynny, rozsuwany most, odwiedzimy piękną Starówkę, a także zwiedzimy Zamek 
Książąt Pomorskich.
UCZESTNICTWO W  OTWARTYCH IMPREZACH – na terenie Darłówka i Dar-
łowa.

Program POSZUKIWCZE PRZYGÓD

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, dowiemy się, jak funkcjonują generatory prądu i farma wiatrowa.
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 AKADEMIA MŁODEJ DAMY

Cena obejmuje                                                                                                                                 
11 noclegów; wyżywienie 3 posiłki 
dziennie + deser, suchy prowiant. Pro-
gram rekreacyjno-sportowy wg opisu.
Opiekę wychowawczą, ratowniczą i me-
dyczną. Ubezpieczenie TUiR AXA NNW. 
Składkę do TFG 0 zł. 
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem: Gdańsk +120 zł, 
Łódź, Piotrków Tryb., Radom, Warszawa 
+160 zł, Częstochowa, Katowice, Kielce, 
Lublin, Opole, Wrocław +180 zł. Dojazd 
własny 0 zł. Przybycie do Ośrodka po 
godz. 19.00, odbiór Uczestnika do godz. 
8.00. Przekazanie dziecka następuje 

Termin
Cena

AKADEMIA 
MŁODEJ DAMY

Cena
POSZUKIWACZE 

PRZYGÓD
05.07 – 16.07.2019 1 699 zł 1 699 zł
17.07 – 28.07.2019 1 699 zł 1 699 zł
29.07 – 09.08.2019 1 699 zł 1 699 zł
10.08 – 20.08.2019* 1 599 zł 1 599 zł

Pakiet Atrakcji 1D (płatny dodatkowo + 140 zł):
• GOKARTY – pojazdy napędzane siłą mięśni. Wycieczka czterokołowcami bezpiecz-

nymi ścieżkami rowerowymi.
• TRAMPOLINA – zabawa, która dostarcza nam radości i nieograniczonego uśmiechu.
• 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. 
REJS STATKIEM (płatny dodatkowo +25 zł).

Program fakultatywny po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosi-
my o bieżący kontakt w dniu przyjazdu  
w związku z możliwymi opóźnieniami au-
tokarów na trasie. Ubezpieczenie TUiR 
AXA od kosztów rezygnacji i przerwania 
imprezy z udokumentowanych przyczyn 
losowych + 75 zł. Deklaracja zakupu 
ubezpieczenia musi nastąpić przed za-
warciem umowy. Wycieczki fakultatyw-
ne: Rejs statkiem + 25 zł, Pakiet Atrakcji 
1D + 140 zł, Wioska Hobbitów + 80 zł. 
Uwagi                                                                                                                                                
Organizatorem jest Centrum Kolonii  
i Obozów Cogito.

KOLONIE w Polsce

* impreza 11 dniowa, 10 noclegów



Zakopane + Wiedeń -Bratysława kolonia 10 – 16 lat

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem; 10 noclegów  
(9 w Zakopanem, 1 w Bratysławie); wyży-
wienie wg programu; opiekę pedagogicz-
ną, 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. Su-
gerowane kieszonkowe 150 zł i 50 EUR  
+ na wybrane wycieczki fakultatywne.

Termin Cena
08.07 – 18.07.2019 1 490 zł
17.07 – 27.07.2019 1 490 zł

Willa ZA WODĄ
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, te-
ren do gier i zabaw dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, basen kulkowy, trampolina), wi-fi, 
parking;
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami;
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;
• 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 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-
rywkowym 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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Karpacz + Praga kolonia 10 – 16 lat

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem; 10 noclegów  
(8 w Karpaczu, 2 w Pradze); wyżywie-
nie wg programu; opiekę pedagogiczną 
oraz medyczną; obsługę przewodnika 
w Pradze i Karkonoskim Parku Narodo-
wym; realizację programu i bilety wstępu; 
ubezpieczenie (NNW i KL, bagaż, CP).
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczka fakultatywna do Tropical  
Island k. Berlina + 260 zł/os.; ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji +65 zł.
Uwagi                                                                 
Obowiązkowo zabrać ważny paszport 
lub dowód osobisty, legitymację szkolną. 
Sugerowane kieszonkowe 100 zł i 1000 
CZK oraz 50 € podczas wycieczki do Tro-
pical Island

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 narciar-

ska Orlinek, “trójkąt bermudzki”, Wodospad Szklarki;
• wycieczka autokarowa po KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ: piesze wejście na Za-

mek Chojnik, spacer do Wodospadu Kamieńczyka, dużo dobrej zabawy w Parku 
Linowym 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 korzystanie ze stre-
fy tropikalnej i zjeżdżalni wodnej, Tropical Island Amazonia (płatne dodatkowo  
+ 260 zł/os. organizowana przy min. 20 osobach – podczas pobytu suchy pro-
wiant, możliwość wykupienia obiadu ok. 10 EUR).

9 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i przejazd do PRAGI. Po drodze 
zwiedzanie ADRSPASKIEGO SKALNEGO MIASTA – groty, wodospady, formy 
skalne. Przejazd na obiadokolację, przejazd do hotelu w okolicach Pragi, zakwate-
rowanie, nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie PRAGI z przewodnikiem: Loreta, Hradczany 
(Złota Uliczka), 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

Termin Cena
29.06 – 09.07.2019 1 590 zł
08.07 – 18.07.2019 1 590 zł
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Muszyna kolonia 7 – 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. Odwiedzi-
my niezwykłe Ogrody Zmysłów, zobaczymy Figury Kwiatowe, a w Parku Baszta 
poćwiczymy na urządzeniach typu fitness. 

• Bulgotka, Zatajone i Dychawka? Czym są tajemnicze mofety? 
• 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?
• Filmomania – wieczorne projekcje filmowe 
• Piżama Party.
• 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, Aqua aerobic, zumba.  

Pakiet URODA: Laboratorium kosmetyczne – stworzymy własne ekologiczne 
zapachy i błyszczyki lub kremy, bo każda dziewczyna to przecież indywidualistka. 
Uczestniczki dobiorą 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! Indywidualny pokaz 
masażu rąk w profesjonalnym salonie SPA. Shrekowa maseczka twarzy :) Grota 
solna lub wizyta w tężni solankowej; Odwiedziny w pijalni wód mineralnych.
Pakiet DEKORATORKA: Rezydencja dla lalek – sklejanie makiety rezydencji dla 
lalek przygotowanej z cienkiej sklejki; Projekt: dekoracja! – kolorowe farby, tapety, 
a może okleina...? Perfekcyjna pani w... domku – tworzenie mebelków i wyposaża-
nia domku; Lepienie z gliny – miska, wazonik, a może figurka? 
UWAGA: w cenie kolonii zawiera się jeden z powyższych pakietów programo-
wych, którego wyboru należy dokonać podczas rezerwacji. Możliwe jest również 
dokupienie podczas rezerwacji dodatkowego Pakietu, za dopłatą.

Program URODA / Program DEKORATORKA

• TURYSTYKA OFF-ROAD - wycieczka samochodami 4x4. Udział w trudnych 
sytuacjach tj. spinanie aut linami, obsługa wyciągarki, pilotowanie kierowcy na 
trasie itp. Podczas wycieczki 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. Każdy uczestnik 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.

Program NIE TYLKO DLA ORŁÓW

kolonia 8 – 13 lat                                                                    

• 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. - dotyczy wszystkich programów.

• PAKIET MODELE RC (+ 69 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 - dotyczy wszystkich programów.

• ACTIV MAX – dla odważnych i aktywnych (+ 120 zł). Nad bezpieczeństwem czuwać 
będą wykwalifikowani instruktorzy: Trikke, lucznictwo, zorbing lub zjeżdżalnia, euro 
bungy, SPLATMASTER, aquazorbing (kula wodna) - dotyczy "Pakiet Uroda/Deko-
ratorka".

• Tęczowe paznokcie (+ 15 zł) – malowanie lakierami w kolorach tęczy (First Lady)- 
dotyczy "Pakiet Uroda/Dekoratorka".

Program fakultatywny (dla chętnych, płatny dodatkowo)

Cena obejmuje                                                                                                                                 
Zakwaterowanie (10 noclegów, 8 w turnusie V) i wyżywienie (3 posiłki dziennie), opie-
kę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną, codzienne korzystanie z basenów  
na terenie ośrodka, wycieczkę w Pieniny, ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 
zł), program rekreacyjno-sportowy wg opisu, składka do TFG wynosi 0 zł, a wypadku 
zakupu wycieczki fakultatywnej na Węgry – 10 zł.
Dodatkowo płatne                                                                                                                        
Transport autokarem: Katowice, Kraków (+90 zł), Kielce, Piotrków Tryb. (+130 zł),  
Lublin, Łódź, Radom, Warszawa, Wrocław (+150 zł), Gdańsk (+220 zł). Dojazd własny  
(0 zł). Ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przy-
czyn losowych – 70 zł. 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

02.07 – 12.07.2019 1 749 zł 1 649 zł
13.07 – 23.07.2019 1 749 zł 1 649 zł
24.07 – 03.08.2019 1 749 zł 1 649 zł
04.08 – 14.08.2019 1 749 zł 1 649 zł
15.08 – 23.08.2019 1 649 zł 1 549 zł

KOLONIE w Polsce
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Dom Wypoczynkowy U KUBUSIA
Położenie: w centrum Białki, nieopodal rzeki „Białka”, do kompleksów narciarskich 
„Bania” i „Kotelnica Bałczańska” ok. 250 m. Wnętrze nawiązuje do bogatej tradycji 
góralskiej i odzwierciedla prawdziwą atmosferę góralszczyzny. Ośrodek położony na 
ogrodzonym, zagospodarowanym terenie, z przepięknym widokiem na panoramę Tatr.  
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5 - osobowe, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV, stylowo umeblowane.
Do dyspozycji: stołówka, świetlica z sprzętem audio - video, piłkarzyki, stół do tenisa, 
mini-bilard. Przy obiekcie znajduje się ogród, jest on: ogrodzony, z placem zabaw dla 
dzieci, z huśtawkami, piaskownicą, boiskiem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszy-
kówkę.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną.

Białka kolonia dla najmłodszych 7 – 10 lat
kolonia 11 – 13 lat

Termin Cena
02.07 - 12.07.2019 1 245 zł
12.07 - 22.07.2019 1 245 zł
22.07 - 01.08.2019 1 245 zł
01.08 - 11.08.2019 1 245 zł

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem,  zakwaterowanie, 
wyżywienie FB, suchy prowiant na dro-
gę powrotną, program, kierownika, wy-
chowawców, doraźną opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne                                             
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
z imprezy. Dojazdów z wybranych miast 
do miejsca zbiórki: Dopłata: Gdańsk  
+170 zł, Łódź +110 zł, Częstochowa 
+70  zł, Warszawa +120 zł, Kielce +80 zł, 
Wrocław +110 zł, Opole +90 zł, Rzeszów 
+100 zł (dojazdy do miejsca wyjazdu 
KATOWICE-KRAKÓW mogą być reali-
zowane transportem publicznym  (PKP, 
autokary, busy), przy minimum 4 osobach  
z danego miasta.
Uwagi                                                                 
Proponujemy zabrać ze sobą ok.  
100 zł kieszonkowego na własne po-
trzeby - pieniądze można zdeponować  
u wychowawców. Adres i numer telefonu  
do ośrodka rozdawane będą na zbiórce. 
dojazd z wybranych miast do miejsca 
zbiórki  potwierdzamy na 3 dni przed 
wyjazdem.
Prosimy pamiętać o zabraniu: legitymacji 
szkolnej w przypadku  jej braku  uczest-
nik dopłaca różnicę do  pełnopłatnego 
biletu (dotyczy biletów wstępu oraz 
ewentualnych dojazdów antenowych  
do miejsca zbiórki). Organizatorem jest 
Biuro Podróży PANTUR.

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 program dostosowany do wieku i kondycji uczestni-
ków.
W programie:
• dla chętnych: ZAJĘCIA- PLASTYCZNE – rozwijanie wyobraźni - sztuka rozwojo-

wa, w programie m.in.: martwa natura, pejzaż, zajęcia w plenerze, malowanie na 
kamieniach, liściach itp.

• dla chętnych:  ZAJĘCIA TANECZNE -  nauka podstawowych kroków i elementów 
najpopularniejszych tańców dyskotekowych oraz improwizacja taneczna. 

• wycieczka do Zakopanego (Krupówki, zespół obiektów Centralnego Ośrodka 
Sportu, zakupy pamiątek.

• „TERMA BANIA” w Białce Tatrzańskiej - 2h zabawy i odpoczynku na basenie 
termalnym.

• wycieczki piesze po okolicy 
• zajęcia integracyjne: uczestnicy integrują się, zdobywają do siebie zaufanie,  

poprawia to komunikatywność w zespole  i rodzinie.
• rozgrywki sportowe (m.in.: gry zespołowe, kometka, siatkówka)
• turnieje oraz gry terenowe  
• gry towarzyskie: kalambury rysunkowe i pokazywane, edukacyjne, logiczne  

i losowe (pomysłowość uczestników i kadry nie zna granic).
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Białką Tatrzańską ostatnie 
świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę powrotną.

Program

ZAJĘCIA W STADNINIE ŁOPUSZNA – 
dodatkowo płatne 350 zł - zapoznanie 
z pracą stadniny, zajęcia teoretyczne 
i praktyczne, jazda kłusem, stepem na 
ujeżdżalni i w terenie- w zależności od 
umiejętności uczestników. (4 wyjazdy do 
stadniny po 2 godziny lekcyjne  razem  
8 godzin w tym prelekcja i zaznajomienie 
się ze stadniną, zajęcia z instruktorami). 

Program fakultatywny

KOLONIE w Polsce
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KOLONIE w Polsce

Sudety + Czechy
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
STALOWY
Położenie: malowniczo, na obrzeżach miasta, w otoczeniu lasu iglastego, w uroczej 
Dolinie Strążyskiej przez którą przepływa Bystrzyca Dusznicka. Jego wyjątkowe po-
łożenie tworzy zdrowy mikroklimat zbliżony do alpejskiego. 
Do dyspozycji: stół do tenisa stołowego, bilard, warcaby plenerowe w ogrodzie, plac 
zabaw, gry planszowe, drobny sprzęt sportowy do zabaw w ogrodzie Ośrodka, sprzęt 
dyskotekowy, miejsce na ognisko, wiata grillowa.
Zakwaterowanie: PAWILON ŚWITEZIANKA – budynek wczasowo – kolonijny, znaj-
dujący się na terenie ogrodzonego 
i monitorowanego 2 hektarowego ogrodu. Pokoje 3,4 os. oraz studia 2+2 i 2+3 osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowa-
ne + suchy prowiant podczas wycieczek oraz  na drogę powrotną.

kolonia 8 – 14 lat

Termin Cena
21.07 – 31.07.2019 1 499 zł

Cena obejmuje                                             
Transport autokarowy, 10 noclegów, 
pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie), 
program kolonii, opiekę kadry pedago-
gicznej, opiekę medyczną, ubezpieczenie 
NNW.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, obiad, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.
2 – 10 dzień: Realizacja programu: 
• wycieczka do Wrocławia – zwiedzanie: Rynek, Ostrów Tumski, Zoo + Afryka-

rium;
• wycieczka 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
• wycieczki fakultatywne (dla chętnych, płatne dodatkowo)
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie prowiantu, wyjazd w drogę po-
wrotną. Powrót w godz. popołudniowych. 

Program

PRAGA - zwiedzanie: Plac Wacława, Ry-
nek, Ratusz, Most Karola, Mała Strana, 
Hradczany. Cena 125 zł – wycieczka re-
alizowana przy min 30 osobach.

Wycieczki fakultatywne Dodatkowo płatne                                             
Wycieczka fakultatywna do Pragi +125 
zł; dopłata do wyjazdu z poszczególnych 
miast; ubezpieczenie od kosztów rezy-
gnacji +65 zł.
Uwagi                                                                 
Obowiązkowo zabrać ważny paszport 
lub dowód osobisty, legitymację szkolną. 
Każdy uczestnik kolonii otrzyma pamiąt-
kowy dyplom i koszulkę! 
Organizatorem imprezy jest Biuro Tury-
styki BARBARA TRAVEL.
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KOLONIE w Polsce

Zawoja
Ośrodek Wczasowy KRAKOWIANKA
Położenie: w malowniczej okolicy, w pobliżu sklep. Ośrodek po remoncie w 2016 r.
Do dyspozycji: sala  dyskotekowa, stół do ping ponga, basen, boiska.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, wyposażone w TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek.

kolonia 9 – 16 lat

Termin Cena
05.07 – 15.07.2019 1 595 zł
27.07 – 06.08.2019 1 595 zł

Cena obejmuje                                             
Transport autokarowy; 10 noclegów; 
wyżywienie (3 posiłki dziennie). Pierw-
szym posiłkiem będzie ciepła kolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie  
w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant  

• ENERGYLANDIA całodzienny pobyt w największym  i najnowocześniejszym 
parku rozrywki w Polsce;

• TATRALANDIA niezapomniana zabawa w najpopularniejszym parku wodnym  
na Słowacji;

• ORAVSKY PODZAMOK zwiedzanie jednego z najpiękniejszych słowackich 
zamków;

• GÓRA ŻAR elektrownia szczytowo – pompowa, przejazd kolejką górską;
• DIABLAK – górska wyprawa z przewodnikiem na najwyższy szczyt masywu  

Babiej Góry (1723 m npm);
• Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego;
• piesze wycieczki po okolicy;
• relaks i zabawa na basenie;
• gry i zabawy; 
• ognisko z kiełbaskami;
• konkursy;
• dyskoteki;
• zabawy integracyjne;

Program

na drogę powrotną; opiekę pedago-
giczną,  medyczną; realizację programu  
(w tym bilety wstępu); podatek VAT; 
ubezpieczenie NNW. 
Dodatkowo płatne                                             
Połączenia antenowe – rozkład jazdy  
dostępny na www.primatour.pl.
Uwagi                                                                 
Wymagany ważny paszport lub dowód. 
Organizatorem jest Biuro Usług Tury-
stycznych i Edukacyjnych Lider Tour.
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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 wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, ratownika, bułgarską opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż, 
CP), obowiązkowa składa na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.

Hotel TINTYAVA***
Położenie: w centrum Złotych Piasków, około 150 m od piaszczystej plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, 2 bary, basen (leżaki, parasole bezpłatnie), bilard, rzutki, 
tenis stołowy, sejf w recepcji, winda. 
Zakwaterowanie: klimatyzowane pokoje 3 (2+1) i 4 (3+1) osobowe z łazienkami i TV-
-SAT. 
Wyżywienie: Soft All Inclusive – 3 posiłki dziennie kuchnia lokalna, lokalne napoje 
bezalkoholowe, kawa, herbata, ciastka, lody. Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

Warna + Delfinarium ok. 30 EUR, Ne-
seber – ok. 26 EUR, Bałczyk i Przylądek 
Kaliakra – ok. 24 EUR, Dyskoteki – ok. 5 
EUR/wejście, JEEP Safari – ok. 22 EUR, 
Party Pirackie – ok. 26 EUR, Auquapark 
- 20 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 kul-

tury bułgarskiej, gra miejska, 
• 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. Wyjście do centrum - czas na 
ostatnie zakupy pamiątek. Powrót do hotelu, obiad obowiązkowo płatny 10 EUR. 
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 – 11.07.2019 1 790 zł
09.07 – 20.07.2019 1 790 zł
18.07 – 29.07.2019 1 790 zł
27.07 – 07.08.2019 1 790 zł
05.08 – 16.08.2019 1 790 zł
14.08 – 25.08.2019 1 790 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

OBOZY za granicą

Dodatkowo płatne                                             
OBOWIĄZKOWE OPŁATY – pobiera-
ne na miejscu przez kierownika obozu:  
20 EUR (obiad 10 EUR, taksa klimatyczna 
10 EUR) oraz obowiązkowo płatna kaucja 
zwrotna 25 EUR; wycieczki fakultatyw-
ne oraz własne wydatki; dopłata do wy-
jazdów antenowych – rozkład dostępny  
na www.primatour.pl; obiady w czasie 
podróży ok. 5 EUR/posiłek; ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji 65 zł.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie po śniadaniu. 
Turnus rozpoczyna się obiadem w ho-
telu i kończy obiadem + suchy prowiant  
(2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wa-
felek, rogal 7days). Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania dowodu tożsa-
mości lub paszportu ważnego minimum 
trzy miesiące. Sugerowane kieszonkowe  
ok. 150 EUR + opłaty za wybrane wy-
cieczki fakultatywne. W drodze na 
opłacenie posiłków przydatne drobne 
pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obu-
wie plażowe. Obowiązkowe 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 wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej, ratownika, 
chorwacką opiekę medyczną; ubezpie-
czenie (NNW, KL, bagaż, CP), obowiąz-
kowa składa na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.

Chorwacja - Drvenik
Pensjonat HERCEG **/***
Położenie: kompleks trzech budynków położonych około 150 m od morza i 30 km 
od Makarskiej. 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami (WC, prysznic), urządzone 
standardowo: szafa, toaletka z lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad łóżkami. 
Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. 
Do dyspozycji: stoły do gry w ping-ponga, świetlica, duży taras. Około 200 m od pen-
sjonatu na terenie szkoły znajdują się betonowe boiska do gry w piłkę.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, lunch, ciepła 
kolacja). Suchy prowiant na drogę powrotną. Turnus rozpoczyna się obiadem, a kończy 
śniadaniem.

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, 
• piesze wycieczki po okolicy (szlaki turystyczne poprowadzone są wzdłuż malow-

niczych klifów)
• 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, pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd do Polski. 
11 dzień: Powrót w godzinach wieczornych.

Program

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Obowiązkowa taksa klimatyczna 15 EUR; 
Kaucja zwrotna 25 EUR/os.; Wycieczki 
fakultatywne oraz własnych wydatki; 
Dopłata do wyjazdów antenowych – 
rozkład dostępny na www.primatour.
pl; Obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/
posiłek; Ubezpieczenie od kosztów rezy-
gnacji 65 zł.
Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00, wykwaterowanie do godz. 10.00. 
Turnus rozpoczyna się obiadem w hotelu 
i kończy  śniadaniem + 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 ok. 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. Obowiązkowo 
posiadanie karty EKUZ.

Termin Cena
05.07 – 15.07.2019 1 850 zł
13.07 – 23.07.2019 1 850 zł
21.07 – 31.07.2019 1 850 zł
29.07 – 07.08.2019* 1 750 zł

* termin 10 dniowy / 7 noclegów w Chorwacji
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OBOZY za granicą

Węgry - Hajduszoboszlo 

Cena obejmuje                                               
8 noclegów; wyżywienie 3x dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną; 
transport autokarem; opiekę wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej, węgierską 
opiekę medyczną; ubezpieczenie (NNW, 
KL, bagaż, CP); 3 całodzienne bilety na 
kąpielisko basen plażowy, obowiązkową 
składkę na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny.
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 + 65 zł.

THERMAL Hotel GARDEN***
Położenie: w centrum miasta, około 600 m od kąpieliska termalnego. 
Do dyspozycji: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, stół do tenisa, bo-
isko do koszykówki, sejf, plac zabaw, Internet. 
Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe łazienkami, TV, radiem, lodówką, balkonem 
lub tarasem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) – kuchnia węgierska, suchy 
prowiant na drogę powrotną. 

Eger ok. 8000 HUF, Budapeszt ok. 9000 
HUF, wejście do Aqua Parku basen plażo-
wy ok. 2400 HUF, Aquapark Extra cało-
dzienny bilet wejścia na duże zjeżdżalnie 
ok. 5950 HUF, Aquapark Standard – ca-
łodniowy bilet wstępu mini-zjeżdżalnie – 
ok. 4300 HUF. 

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację na Węgry. 
2 dzień: Przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, zakwaterowanie od godz. 
14.00, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg. 
3–9 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: 
• plażowanie i kąpiele w basenach – 3 bilety wejścia na kąpielisko-basen plażowy, 
• zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, tenis sto-

łowy, kometki, 
• zabawy integracyjne, dyskoteki; 
• wycieczki fakultatywne (odbywają się przy ok. 20 osobach chętnych)
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie o godz. 9.00, obiad + suchy prowiant. 
Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Słowację. 
11 dzień: Powrót do Polski w godzinach porannych

Program

Termin Cena
08.07 – 18.07.2019 1 699 zł
16.07 – 26.07.2019 1 699 zł
24.07 – 03.08.2019 1 699 zł
01.08 – 11.08.2019 1 699 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

Uwagi                                                                 
Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie ok. godz. 09.00. 
Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. 
Suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butel-
ki wody 0,5 l, wafelek, rogal). Uczestnik 
zobowiązany jest do posiadania dowo-
du tożsamości lub paszportu ważnego  
minimum pół roku. W drodze na opła-
cenie posiłków oraz toaletę przydatne 
drobne pieniądze. Koniecznie zabrać  
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcz-
nik i obuwie plażowe. Zalecamy posia-
danie karty EKUZ. Proponujemy zabrać 
ze sobą ok. 5.000 HUF kieszonkowego  
+ pieniądze na wybrane wycieczki fakul-
tatywne.
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Cena obejmuje                                             
Przejazd autokarem klasy LUX; 8 nocle-
gów w pokojach z łazienkami; wyżywie-
nie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na 
drogę powrotną; opiekę pilota podczas 
przejazdu; opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, ratownika, czar-
nogórską opiekę medyczną; taksę kli-
matyczną, ubezpieczenie NNW, KL, CP 
i bagaż, obowiązkowa składa na Tury-
styczny 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.

Czarnogóra - Dobra Voda
Pensjonat KRCIC
Położenie: w miejscowości Dobra Voda, w odległości około 50 m od plaży Veliki Pije-
sak (Wielki Piasek) oraz 10 km od zabytków miasta Bar.
Do dyspozycji: recepcja, bar. Możliwość skorzystania z płatnej plaży z leżakami  
(ok. 7 EUR/dzień).
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe wyposażone w łazienkę z prysznicem  
i WC, klimatyzacją, TV satelitarną, lodówkę i Wi-Fi, balkon, aneks kuchenny
Wyżywienie: w restauracji oddalonej od pensjonatu ok. 70 m 3 posiłki dziennie (śnia-
dania w formie bufetu, obiad lekki lunch danie główne – serwowane, kolacja – serwo-
wana), woda, 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 tranzytowy. 
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)
10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie do godziny 09.00. Czas na ostatnie zakupy. 
Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy. 
11 dzień: Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

Program

Termin Cena
05.07 – 15.07.2019 1 899 zł
13.07 – 23.07.2019 1 899 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą

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.
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Włochy - wypoczynek + zwiedzanie 
Wenecja – Florencja – Rzym – Monte Cassino – Neapol – Werona – Gardaland

Cena obejmuje                                             
transport autokarem; 8 noclegów  
(4 noclegi w okolicach Neapolu z pełnym 
wyżywieniem śniadanie, obiad, kola-
cja; 4 noclegi tranzytowe we Włoszech  
z wyżywieniem 2 razy dziennie śniada-
nie, obiadokolacje); opiekę kadry pedago-
gicznej, kierownika-pilota, ubezpieczenie 
(NNW, KL, bagaż, CP), program tury-
styczny i wypoczynkowy, opłatę na TFG.
Dodatkowo płatne                                             
OBOWIĄZKOWE OPŁATY: 120 EUR - 
koszty wstępów, komunikacji miejskiej, 
wjazdy do miast, usługi przewodnickie 
i realizacja programu, 15 EUR kaucja 
zwrotna w hotelu we Włoszech, dopła-

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię  
do Włoch. 
2 dzień: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od 
Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, Wieży zegarowej, Siedzi-
ba Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień:  Śniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta spacerem: kościół 
Santa Croce, Piazza del Duomo, babptysterium z Drzwiami Raju, wejście do Kate-
dry Santa Maria del Fiore, wieża Giotta, Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, 
Ponte Cecchio – Most Złotników. Przejazd do hotelu obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie miasta spacerem: Koloseum 
(z zewnątrz) Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Łuk Septymiusza Severa, Plac 
Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Plac Navona z fontanną Czterech Rzek, Fontanna 
di Trevi, Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. przejazd do Monte Cassino zwiedzanie spacerem: klasztor św. 
Benedyktyna i cmentarz żołnierzy polskich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 – 8 dzień: Pobyt wypoczynkowy. W czasie pobytu program rekreacyjny, gry i za-
bawy na plaży, kąpiel w morzu pod opieką miejscowego ratownika. Wycieczka do 
Pompei, rejs na wyspę Capri (wjazd kolejką, spacer po mieście i ogrodach Augusta).
9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd od Werony zwiedzanie spa-
cerem miasta: amfiteatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: Śniadanie. przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – całodzienna zabawa. 
Wyjazd do Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy.
11 dzień: Powrót do polski w godzinach popołudniowych.

Program

Termin Cena
02.07 – 12.07.2019 2 250 zł
16.07 – 26.07.2019 2 250 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

ta do wyjazdów antenowych, własne  
wydatki. Ubezpieczenie od kosztów  
rezygnacji 65 zł.
Uwagi                                                                 
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Propono-
wane kieszonkowe ok. 100 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne.  
Wycieczki realizowane są przy min.  
15 osobach. W drodze na opłacenie po-
siłków oraz toaletę przydatne drobne 
pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obu-
wie plażowe. Obowiązkowa karta EKUZ.  

OBOZY za granicą
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Włochy - Rimini 

Cena obejmuje                                             
Transport autokarem klasy LUX; 8 noc-
legów; wyżywienie; opiekę pilota, wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
ratownika, włoską opiekę medyczną; 
ubezpieczenie NNW, KL i bagaż, obo-
wiązkowa składa na TFG.

Hotel VILLA ITALA ***
Położenie: w centrum Rimini około 350 metrów od piaszczystej plaży. 
Do dyspozycji: restauracja, bar, recepcja, Internet Wi-Fi, sejf (płatny dodatkowo). 
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 i 5-osobowe z łazienkami, wyposażone w TV, klimaty-
zację (płatną dodatkowo). Możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant na drogę  
powrotną. 

Rzym – cena ok. 65 EUR; Republika San 
Marino – cena ok. 20 EUR; Dyskoteki 
w klubach w Rimini (wstęp od 16 lat) - 
cena ok. 25 EUR/wstęp; Aquafan – Park 
Wodny - najpopularniejszy Park Wodny 
w Europie - cena ok. 25 EUR; Mirabeach 
– aquapark z plażą oraz licznymi zjeżdżal-
niami położony tuż obok Mirabilandii - 
cena ok. 15 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, kolacja, nocleg. 
3 – 8 dzień: Realizacja programu: 
• plażowanie i kąpiele w morzu, sporty wodne, gry, zabawy, konkursy, 
• wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, 
• wyjścia na dyskoteki w Rimini – wejście na dyskotekę od 16 roku życia, 
• gry miejskie – integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywa-

niu zadań, 
• wycieczka do Starego Centrum Rimini – przejazd autobusem komunikacji miej-

skiej bilet płatny dodatkowo ok. 7 EUR.
• program fakultatywny (realizowany przy min. 15 os. chętnych)
9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 08.00, pobranie suchego prowian-
tu. Przejazd do Parku Rozrywki MIRABILANDIA – płatne obligatoryjnie 35 EUR 
(bilet + posiłek z napojem). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd 
przez Austrię, Czechy. 
10 dzień: Dalsza podróż przez Czechy, postój na posiłek we własnym zakresie. 
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Program

Termin Cena
27.06 – 06.07.2019 1 699 zł
04.07 – 13.07.2019 1 699 zł
11.07 – 20.07.2019 1 699 zł
18.07 – 27.07.2019 1 699 zł
25.07 – 03.08.2019 1 699 zł
01.08 – 10.08.2019 1 699 zł
08.08 – 17.08.2019 1 699 zł
16.08 – 25.08.2019 1 699 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Opłata klimatyczna obligatoryjnie  
15 EUR/pobyt; kaucja zwrotna 25 EUR/
os; pobyt w Parku Rozrywki MIRABI-
LANDIA – obligatoryjnie 35 EUR, możli-
wość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR; 
wycieczki fakultatywne; posiłki w cza-
sie podróży ok. 5 EUR/posiłek; dopłata  
do wyjazdów antenowych – rozkład jaz-
dy na www.primatour.pl; klimatyzacja  
w pokojach (płatna dodatkowo), ubezpie-
czenie od kosztów rezygnacji 60 zł; ubez-
pieczenie od chorób przewlekłych 90 zł.
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 dowo-
du tożsamości lub paszportu ważnego 
minimum pół roku. Proponowane kie-
szonkowe ok. 100 EUR + opłaty za wy-
brane wycieczki fakultatywne. W drodze  
na opłacenie posiłków oraz toaletę przy-
datne drobne pieniądze. Koniecznie za-
brać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
ręcznik i obuwie plażowe. Obowiązkowa 
karta EKUZ.

OBOZY za granicą
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OBOZY za granicą

Włochy - Rimini 

Cena obejmuje                                             
Transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
kierownika  i opiekę pedagogiczną, ubez-
pieczenie KL, NNW, bagaż i podatek VAT, 
składkę na TFG – 10 zł. 
Dodatkowo płatne                                             
Dopłaty do wyjazdów z poszczególnych 
miast (Kielce +100 zł), obowiązkowa 
opłata wstępu do Mirabilandii na 2 dni 
– 35 EUR, obowiązkowa opłata na tram-
waj wodny i opłata wjazdowa w Wenecji 
– 25 EUR, obowiązkowa opłata miejsco-
wa – 15 EUR, kaucja zwrotna – 20 EUR, 
opłata za program fakultatywny, ubez-
pieczenie od kosztów rezygnacji – 65 zł.
Uwagi                                                                 
Wychowawcy w autokarze pobierają 
20 EUR/osoba kaucji zwrotnej obejmu-
jącej ewentualne szkody wyrządzone 
przez uczestników. Uczestnicy powinni 
posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyj-
ną, paszport lub dowód osobisty, strój 
kąpielowy, ręcznik, krem do opalania  
z filtrem. Proponowane kieszonkowe:  
ok. 100 EUR + wycieczki i atrakcje fakul-
tatywne. Obowiązki pilota pełni kierow-
nik. Obowiązkowa karta EKUZ.

Hotel MARIKA***
Położenie: około 150 metrów od plaży, w dzielnicy Miramare – najbardziej atrakcyjnej 
dzielnicy dla młodzieży, blisko dyskotek i klubów. 
Do dyspozycji: restauracja, bar, sala TV, winda. Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz  
na tarasie hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami  (niektóre w „typie włoskim”  
tj. bez kabiny – natrysk zamontowany w ścianie), TV. Możliwe łóżka piętrowe. Klima-
tyzacja dodatkowo płatna – ok. 10 EUR/pokój/doba. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie – kolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na powrót oraz  
posiłek w Mirabilandii. Śniadania – bufet, lunch i kolacje – serwowane + bufet sałatko-
wy, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). W trakcie całodziennych wycieczek 
suchy prowiant zamiast lunchu. W turnusie 15.08 – 24.08 – 2 posiłki dziennie.

Rzym – cena ok. 65 EUR; Republika 
San Marino – cena ok. 20 EUR; Aqu-
afan – Park Wodny - cena ok. 25 EUR; 
Mirabeach - cena ok. 15 EUR; Dyskoteki  
(wstęp od 16 lat)- cena ok. 10 EUR/
wstęp lub 25 EUR karnet na 3 wstępy 
(Carnaby), 17-20 EUR/wstęp (Altromon-
do, Baja Imperiale, Peter Pan, Villa delle 
Rose).

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię  
do Włoch. 
2 dzień: Spacer po Wenecji (należy posiadać 25 EUR na tramwaj wodny i opłatę 
wjazdową). Przyjazd do Rimini w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Kola-
cja. Nocleg.
3 – 9 dzień: Pobyt w Rimini, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych 
oraz realizacja programu rekreacyjnego. 
• plażing, smażing i relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu,
• spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami, pizzeriami i atrakcyj-

nymi sklepami. 
• turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami,
• zwiedzanie historycznego centrum Rimini (bilety na autobus miejski ok. 7 EUR),
• gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego,
• wycieczki fakultatywne dla chętnych, 
• wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki (wstępy dodatkowo płatne),
• ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki – Mirabilandia (należy obligato-

ryjnie posiadać 35 EUR). Super zabawa w jednym z największych Parków Roz-
rywki w Europie – bilet na 2 dni.

• wycieczki fakultatywne dla chętnych (realizowane przy min. 15 os. chętnych)
9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabilandii – drugi 
dzień zabawy na całego. Lunch w Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd przez 
Austrię, Czechy.
10 dzień: Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

Program

Termin Cena
27.06 – 06.07.2019 1 599 zł
04.07 – 13.07.2019 1 649 zł
11.07 – 20.07.2019 1 649 zł
18.07 – 27.07.2019 1 649 zł
25.07 – 03.08.2019 1 649 zł
01.08 – 10.08.2019 1 649 zł
08.08 – 17.08.2019 1 599 zł
15.08 – 24.08.2019 1 499 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    
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OBOZY za granicą

Bułgaria - Nessebar

Cena obejmuje                                             
Zakwaterowanie (8 noclegów), wy-
żywienie 3x dziennie, suchy prowiant  
na drogę powrotną, transport autokaro-
wy, ubezpieczenie (KL, NNW, choroby 
przewlekłe) opiekę kadry pedagogicznej, 
ratownika wodnego, program kultural-
no–rekreacyjny, 2 wycieczki w cenie. 
Składkę na TFG.

Hotel MELSA KOOP 3 ***
Położenie: zaciszny hotelik położony w miejscowości Nesebyr 1 km od Starego Mia-
sta. Plaża piaszczysta, szeroka, bardzo dobrze zagospodarowana, oddalona od hotelu 
ok. 200 m (przejście przez ulicę). W okolicy: dwa Aquaparki - Action Park w Słonecz-
nym Brzegu oraz Aqua Paradise k/Nessebaru (dla chętnych ok. 15 Euro)
Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 osobowe. W pokojach  klimatyzacja, telewizor, lodówka, 
łazienka z WC, telefon. 
Do dyspozycji: restauracja, basen odkryty i kryty, lobby bar, Internet WiFi, sala kon-
ferencyjna, winda, spa (basen, siłownia, rosyjska łaźnia, łaźnia parowa, jacuzzi, lekarz).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – bufet, prowiant w drogę powrotną.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię.  
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Spotkanie organi-
zacyjne. Obiadokolacja. Nocleg. 
3-9 dzień: Realizacja programu: 
• wycieczka autokarowa  do Burgas; 
• wycieczka autokarowa do Słonecznego Brzegu;
• piesza wycieczka – zwiedzanie zabytkowej starówki Nessebaru wpisanego  

na Listę UNESCO;
• kąpiele w morzu, basenach odkrytych i krytym, plażowanie;
• konkursy, rozgrywki sportowe, zabawy rekreacyjne;
• dyskoteki dla chętnych, za zgodą rodziców.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd  
w drogę powrotną. 
11/13 dzień: Przejazd przez Rumunię, Węgry, Słowację. Powrót w godzinach  
popołudniowych.

Program

Termin Cena
06.07 – 16.07.2019 1 759 zł

kolonia 9 - 13 lat
obóz młodzieżowy 14 – 18 lat                                                                    

Dodatkowo płatne                                             
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
z imprezy, koszt: ok. 71 zł; wyjazdy ante-
nowe z poszczególnych miast – rozkład 
jazdy na www.primatour.pl.
Uwagi                                                                 
Uczestnik powinien posiadać ważną le-
gitymację szkolną, paszport lub dowód 
osobisty. Organizatorem jest Biuro Po-
dróży Barbara Travel.
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Grecja - Leptokaria
Hotel GALAXY  
Położenie: w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży.
Do dyspozycji: restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, Internet Wi-Fi oraz basen do dys-
pozycji gości. 
Zakwaterowanie: pokojach 3, 4 i 5 osobowych z łazienkami, TV, balkonami z wido-
kiem na morze lub górę Olimp. Klimatyzacja w pokojach w cenie 5 €/pokój za dzień.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – kuchnia grecka (pierwsze świadczenie w dniu przy-
jazdu – kolacja, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu.

Cena obejmuje                                             
8/9 noclegów w Hotelu Galaxy (pokoje 
3 – 5 osobowe z łazienkami), 3 posiłki 
dziennie (kuchnia grecka), opiekę wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
opiekę pilota i rezydenta, miejscowa 
opieka medyczna, realizacja programu 
obozu: kąpiele, rozgrywki sportowe, ani-
macje i gry integracyjne, dyskoteki, zwie-
dzanie okolicy, suchy prowiant na drogę 
powrotną, przejazd autokarem LUX (ba-
rek, WC, klimatyzacja, TV), ubezpiecze-
nie Signal Iduna KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne                                             
Świadczenia nie wymienione w ofercie, 
wycieczki fakultatywne, dodatkowe 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
z wyjazdu 65 zł, opłata klimatyczna i ad-
ministracyjna 15 EUR (zbierane w auto-
karze), klimatyzacja w pokojach w cenie  
5 EUR/pokój za dzień. Opłata na Fun-
dusz Gwarancyjny 10 zł, wyjazd z Kielc 
+ 100 zł.
Uwagi                                                                
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Propono-
wane kieszonkowe ok. 100 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne. 
Wycieczki realizowane są przy min.  
15 osobach. W drodze na opłacenie po-
siłków oraz toaletę przydatne drobne 
pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie 
głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obu-
wie plażowe. Obowiązkowa karta EKUZ. 
Organizatorem jest Biuro Podróży Index.

Ateny – 45 EUR, Meteory – 30 EUR, 
Olimp – 25 EUR, Saloniki – 25 EUR, Wie-
czór Grecki – 25 EUR, Skiathos – 40 EUR, 
Rejs Piracki – 30 EUR, Delfy 40 EUR. 
UWAGA! Uczniowie po okazaniu legity-
macji wchodzą na Akropol gratis.

Wycieczki fakultatywne

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na ciepły 
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd w stronę Grecji.
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych. Złożenie bagaży w wy-
znaczonym miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki spacer. Zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 14:00. Czas na krótki odpoczynek po podróży, spotkanie 
organizacyjne z kadrą, kolacja, nocleg.
3 – 9/10 dzień: Realizacja programu pobytu: 
• gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), 
• zabawy integracyjne i animacje, konkursy, 
• dyskoteki i imprezy tematyczne; 
• plażowanie i zwiedzanie okolicy; 
• wyjazdy na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne). 
10/11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię.
11/12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzi-
nach wieczornych.

Program

OBOZY za granicą

Termin Cena
22.06 – 02.07.2019 1 490 zł
30.06 – 11.07.2019 1 590 zł
09.07 – 20.07.2019 1 660 zł
18.07 – 29.07.2019 1 660 zł
27.07 – 07.08.2019 1 620 zł
05.08 – 16.08.2019 1 620 zł
14.08 – 25.08.2019 1 550 zł

obóz młodzieżowy 12 – 18 lat                                                                    
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Grecja - Paralia
Hotel LILALO ***  
Położenie: w odległości ok. 300 m od piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do mo-
rza (leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne). 
Do dyspozycji: hotel posiada, recepcję, windę; otoczony jest niewielkim ogrodem. 
Możliwość korzystania z basenu w hotelu YAKINTHOS w wyznaczonych godzinach. 
W hotelu dostępne jest bezpłatnie Internet Wi-Fi. W niewielkiej 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: nowocześnie wyposażone, 3 - 5 osobowe z łazienką (toaleta, prysz-
nic), aneksem kuchennym (wyposażonym w małą lodówkę i podstawowe naczynia ku-
chenne – środki czystości we własnym zakresie), balkonem oraz TV z dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej
Wyżywienie: (w hotelu YAKINTHOS – ok. 100 m): śniadania, obiady i kolacje. Posiłki 
serwowane są w formie bufetu. Do obiadu i kolacji podawana jest woda. Pozostałe 
napoje typu fanta, cola – dodatkowo płatne. Suchy prowiant na drogę powrotną.

Cena obejmuje                                             
przejazd komfortowym autokarem (ba-
rek, TV, toaleta, klimatyzacja), 9 nocle-
gów w hotelu LILALO, wyżywienie 3 x 
dziennie (śniadania, obiady i kolacje w 
formie bufetu + woda) w hotelu YAKIN-
THOS, korzystanie z basenu w hotelu 
YAKINTHOS w wyznaczonych godzi-
nach, realizację programu obozu (kąpiele, 
rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery 
i wycieczki po okolicy),ubezpieczenie 
(NW, KL, bagaż),opiekę rezydenta na 
miejscu, opiekę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, opiekę pilota na czas po-
dróży, suchy prowiant na drogę powrot-
ną.
Dodatkowo płatne                                             
Napoje do obiadów i kolacji (cola, fanta 
– płatne dodatkowo), wycieczek fakul-
tatywnych, opłaty za serwis plażowy, 
opłaty 10 zł/ os. – Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, podatku turystycznego 
wprowadzonego w roku 2018 w Grecji - 
1,00 EUR/ os./ dzień – płatne na miejscu 
w obiekcie.
Uwagi                                                                
Uczestnik zobowiązany jest do posiada-
nia dowodu tożsamości lub paszportu 
ważnego minimum pół roku. Propono-
wane kieszonkowe ok. 100 EUR + opła-
ty za wybrane wycieczki fakultatywne. 
Wycieczki realizowane są przy min. 15 
osobach. W drodze na opłacenie posił-
ków oraz toaletę przydatne drobne pie-
niądze. Koniecznie zabrać nakrycie gło-
wy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie 
plażowe. Obowiązkowa karta EKUZ.

Meteory - Cena ok. 30 EUR/os. + bilety 
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 w godzinach rannych, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię. 
2 dzień: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży w 
hotelu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14.00. Spotkanie organizacyjne 
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu. Czas 
wolny na pierwsze kąpiele morskie i słoneczne. Kolacja i nocleg.
3 – 10 dzień: Program pobytu: 
• plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, 
• gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, 
• zabawy ruchowe: zajęcia terenowe nad brzegiem morza, 
• kalambury, konkursy z nagrodami, 
• dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo)
11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na 
pożegnanie z greckim słońcem. Ok. godz. popołudniowych wyjazd w kierunku Pol-
ski.
12 dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd do Polski w godzinach 
nocnych. Przyjazd do Katowic ok. godz. 18.00.

Program

OBOZY za granicą

Termin Cena
30.06 – 11.07.2019 1 780 zł
09.07 – 20.07.2019 1 780 zł
18.07 – 29.07.2019 1 780 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    
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Cena obejmuje                                             
Transport, zakwaterowanie w hotelu na 
Costa Brava (7 nocy), wyżywienie wg 
programu, ubezpieczenie AXA – KL, NW, 
CP, bagaż, opiekę pedagogiczną, opiekę 
pilota-przewodnika, podatek VAT, obo-
wiązkową dopłatę do TFG - 10 zł.
Dodatkowo płatne                                             
Dopłata do wyjazdów z poszczególnych 
miast, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz program fakultatywny. 
Napoje do obiadów i kolacji. Obligatoryj-
ne bilety wstępu (Wenecja oraz Garda-
land) - ok. 55-60 EUR. Pozostałe bilety 
wstępu dla chętnych. Gwarancja pokój  
2 osobowy + 240 zł/os. Ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji i CP +125 zł/os.
Uwagi                                                                 
Zalecane kieszonkowe ok. 100 EUR. 
Opłata turystyczna Lloret de Mar dodat-
kowo płatna w hotelu – 5 EUR/pobyt dla 
osób powyżej 16 roku. Organizatorem 
imprezy jest Biuro 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-osobowe 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. Woda do obiadów i kolacji w cenie. Pozostałe napoje dodatkowo 
płatne.

Wenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco – Gardaland 
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd przez 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. 28 EUR).  
W godzinach wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
3 dzień: Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. po-
południowo-wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
3 – 10 dzień: Pobyt w Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów. W programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony – zwiedzanie: katedra Sagrada 

Familia, La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgórze Mont Juic, Stadion FC Barcelona 
(bilet dodatkowo płatny ok. 22 EUR), wieczorem pokazy grających fontann;

• rejs statkiem do Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny  
dla chętnych ok. 24 EUR);

• wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet 
dodatkowo płatny ok. 8 EUR), skały Sao Palomera, promenada;

• konkurs wiedzy Viva Espana, wybory Miss & Mister obozu;
• plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe;
• program fakultatywny (płatny dodatkowo).
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 (ok. godz. 17.00-18.00). Przejazd przez Fran-
cję. Późnym wieczorem  w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco  
i Monte Carlo. Dalszy przejazd do Włoch.
11 dzień: Przejazd przez Włochy w okolice Werony – całodzienna zabawa nad 
jeziorem Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 28-
30 EUR, pobyt ok. 9 godzin). Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przedpo-
łudniowych wg rozkładu jazdy.

Program

obóz młodzieżowy 14– 18 lat                                                                    

Karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia –  
dla osób powyżej 16 lat) ok. 26-28 
EUR, Miasteczko wodne – ok. 30 EUR, 
Wieczór hiszpański, pokazy flamenco –  
ok. 26 EUR.

Program fakultatywny

Termin Cena
27.06 – 08.07.19 2 099 zł
04.07 – 15.07.19 2 099 zł
11.07 – 22.07.19 2 099 zł
18.07 – 29.07.19 2 099 zł
25.07 – 05.08.19 2 099 zł
01.08 – 12.08.19 2 099 zł
08.08 – 17.08.19 * 1 899 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 + suchy pro-
wiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 
AXA – KL, NW, CP, bagaż, opiekę  pe-
dagogiczną, opiekę pilota-przewodni-
ka, podatek VAT, obowiązkową dopłatę  
do turystycznego funduszu gwarancyj-
nego w wysokości 10 zł.
Dodatkowo płatne                                             
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz program fakultatywny. Na obli-
gatoryjne bilety wstępu, opłaty rezer-
wacyjne parków rozrywki (Disneyland/

Hotel GUITART CENTRAL PARK***
Hotel SAMBA***
Położenie: w centrum Lloret de Mar, około 400 metrów od pięknej, szerokiej plaży.
Do dyspozycji: 3 baseny (Guitart) lub 1 basen (Samba), kawiarnia, restauracja, świetli-
ca TV, 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. Woda 
do obiadów i kolacji w cenie. Pozostałe napoje płatne dodatkowo.

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 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 40 EUR).  Na miejscu istnieje możliwość zakupu 
posiłków w cenie ok. 8 – 15 EUR lub przejazd do PARKU ASTERIXA (dotyczy tylko 
turnusów 2 i 4) – całodzienna zabawa w parku rozrywki związanym ze słynny-
mi  komiksowymi postaciami Asterixa i  Obeliksa  (bilet dodatkowo płatny około  
38 EUR).  Na miejscu istnieje możliwość zakupienia posiłków w cenie ok. 8 – 15 
EUR. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje 3 osobowe  z umywalką – WC   
i łazienki na korytarzach). 
3 dzień: Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spa-
cer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny 
dodatkowo ok. 16 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum 
Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach wie-
czornych 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 po-
południowo-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. 22 EUR), wieczorem pokazy grających fontann,

• konkurs wiedzy Viva Espana,
• plażowanie, bezpłatne korzystanie z  basenu,
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe,
• program fakultatywny (płatny dodatkowo)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad.  
Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowo-wieczornych. Późnym wieczorem przy-
jazd 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 ok. 28-30 
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) – 26-28 
EUR. Rejs statkiem do Tossa de Mar  
+ zwiedzanie zamku – około 24 EUR (bilet  
w 2 strony).

Program fakultatywny

Termin Cena
26.06 – 08.07.2019 2 299 zł
03.07 – 15.07.2019 2 360 zł
10.07 – 22.07.2019 2 360 zł
17.07 – 29.07.2019 2 360 zł
24.07 – 05.08.2019 2 360 zł
31.07 – 12.08.2019 2 360 zł
07.08 – 17.08.2019* 2 050 zł
12.08 – 22.08.2019* 2 050 zł

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

Park Asterixa i Gardaland) oraz opłaty 
wjazdowe do Paryża należy przeznaczyć  
75 EUR. Pozostałe bilety wstępu dla 
chętnych. Gwarantowany pokój 2-oso-
bowy (Francja i Hiszpania) + 240 zł/os. 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
+70 zł. Ubezpieczenie od kosztów rezy-
gnacji + CP +140 zł. Gwarancja niezmien-
nej ceny bez względu na koszt paliwa  
i kurs walut +90 zł.
Uwagi                                                                 
Podczas podróży jedzenie we własnym 
zakresie. Zalecane minimalne kieszon-
kowe ok.70-100 EUR. Opłata turystycz-
na w Lloret de Mar dodatkowo płatna  

w hotelu – 5 EUR/pobyt dla osób powyżej  
16 roku życia. Organizatorem imprezy 
jest Biuro Podróży KOLIBER.
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Chorwacja / Włochy

Cena obejmuje                                               
Zakwaterowanie i wyżywienie wg pro-
gramu, opiekę kadry pedagogicznej, me-
dycznej, transport autokarem, program 
obozu młodzieżowego, ubezpieczenie 
KL, NNW + bagaż, podatek VAT.
Dodatkowo płatne                                             
Bilety wstępu i usługi przewodnickie 
podczas realizacji programu – 60 EUR 
(płatne obowiązkowo), wycieczki fakulta-

Boarding House UVALA SCOTT - Chorwacja

Hotel **/***- Włochy

Położenie: nad spokojną zatoką Dubno w pobliżu wyspy Krk.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami.

Chorwacja  - Zagrzeb (Stolica Chorwacji), Jeziora Plitwickie (na liście UNESCO), Wyspa 
Krk wraz ze starożytnym miastem Omišalj, urokliwe portowe miasta Rijeka i Opatija.
Włochy – Wenecja (miasto na wodzie),  miasteczka na Riwierze Adriatyckiej, San Ma-
rino.

Zakwaterowanie: pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.

Wyżywienie: Pierwszy posiłek w Chorwacji kolacja w dniu przyjazdu do hotelu.  
W hotelu w Chorwacji – śniadania, lunch i kolacja. Lunch box ostatniego dnia po-
bytu na Chorwacji. We Włoszech śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja - dania 
serwowane, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). Suchy prowiant na drogę 
powrotną. Dodatkowo śniadanie w drodze do hotelu we Włoszech. Pierwsze świad-
czenie w hotelu we Włoszech – obiad, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu. W trakcie 
całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Dodatkowe posiłki: kolacja 
w Rijece lub okolicy (podczas podróży do Emilia Romania).

Mirabilandia – ok. 30 EUR, Rzym –  
ok. 60 EUR, Aquafun – ok. 25 EUR,  
Dyskoteki – ok. 15-20 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 do Zagrzebia – stolicy Chorwacji w godzinach około południo-
wych. Spacer ulicami Zagrzebia przez główny pl. Bana Jelačiča z fontanną z XVII 
w. do Kaptolu – najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej katedry Wnie-
bowzięcia NMP. Wizyta na jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Europie – Mi-
rogoj. Wyjazd w stronę Kraljevica. Dojazd do hotelu i zakwaterowanie. Pierwsze 
świadczenie – kolacja w hotelu. 
3 – 4 dzień: Pobyt w Kraljevica – urokliwym miejscu leżącym nad zatoką Dubno  
w pobliżu wyspy Krk. Możliwość integracji podczas wspólnego plażowania. Zwie-
dzanie najpiękniejszych zakątków okolicy i szansa poczucia wyjątkowego, chor-
wackiego klimatu: zwiedzanie starożytnego miasta OMIŠALJ i stolicy wyspy 
– MIASTA KRK. Pobyt na najpiękniejszej plaży na wyspie, cieszącej się ogromną 
popularnością PLAŻY BAŠKA, kąpiel w lazurowej wodzie. Zwiedzanie CRIKVENI-
CA – największego miasta w dolinie winorośli – Vinodol. Wspólne wieczory anima-
cyjne i zabawa na dyskotekach 
5 dzień: Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Narodowego 
JEZIOR PLITWICKICH - jednej z największych atrakcji turystycznych Chorwa-
cji! Wyjazd w stronę Włoch - Riwiery Adriatyckiej. Po drodze zwiedzanie RIJE-
KI – trzeciego największego miasta portowego w Chorwacji. Po kolacji przejazd  
do luksusowego ośrodka nadmorskiego OPATIJA. Wieczorne zwiedzanie prze-
pięknie oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny  
na Riwierę Adriatycką.
6 – 9 dzień: Dojazd do hotelu w godzinach porannych, śniadanie. Zakwaterowanie 
w hotelu w godzinach okołopołudniowych. Podczas pobytu: wycieczka autoka-
rowa do REPUBLIKI SAN MARINO – półdniowe zwiedzanie najstarszej republiki 
Europy. W programie zwiedzania: Brama św. Franciszka, Ogrody, Grota Łuczników, 
Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: 
La Guaita, La Cesta i La Montale oraz czas wolny przeznaczony na zakupy (strefa 
bezcłowa), relaks na słonecznej plaży, spacery po bulwarze i uliczkach z kawiar-
niami i restauracjami, zabawy integracyjne, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, 
quizy z nagrodami wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne) – przy 
chętnej grupie, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Rzym, Mira-
bilandia lub Aquafan.
10 dzień: Wyjazd w stronę WENECJI. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Rejs 
statkiem turystycznym kanałami do Placu św. Marka, spacer od Mostu Wes-
tchnień, obok Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski
11 dzień: Dojazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 

Program

Termin Cena
30.06 – 10.07.2019 1 999 zł
18.07 – 28.07.2019 1 999 zł

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

tywne, opłata klimatyczna – ok. 9 EUR 
(płatne w hotelach) oraz kaucja zwrotna 
- 25 EUR, Dopłaty do miejsc wsiadania 
(obowiązkowo): Gdańsk +180 zł, Toruń, 
Bydgoszcz +160 zł, Warszawa, Łódź 
+100 zł, Lublin, Rzeszów +120 zł, Tar-
nów, Częstochowa, Piotrków Trybunalski 
+ 100 zł, Radom, Kielce + 80 zł, Katowi-
ce, Kraków +50 zł. Możliwość wykupie-
nia dodatkowego ubezpieczenia gwa-
rancji niezmienności ceny bez względu  
na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł
Uwagi                                                                 
Obowiązkowo potrzebny aktualny pasz-
port lub dowód osobisty! Do autokaru 

OBOZY za granicą

można wziąć 1 bagaż główny i bagaż 
podręczny. Wycieczki fakultatywne re-
alizowane w zależności od liczby chęt-
nych, wstęp na dyskotekę od 16 r.ż.  
W drodze na opłacenie posiłków oraz 
toaletę przydatne drobne pieniądze. 
Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem  
z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażo-
we. Zalecamy posiadanie karty EKUZ.
Organizatorem jest Biuro Turystyczne  
Czerwiński Travel.
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CAGLIARI (15 EUR/os.). Zwiedzanie sta-
rego miasta (Castello), romańska Katedra, 
Bastion San Remy, Pałac Gubernatora, 
Torre San Pancrazio, Amfiteatro Romano 
– ruiny wykutego w skale amfiteatru z II 
w n.e, kościół San Saturno z V w., spacer 
po Via Manno, głównej ulicy handlowej 
Cagliari. a następnie plażowanie na plaży 
„Poeto” – najdłuższej miejskiej plaży w 
Europie (13 km).
GOLFO DI OROSEI (35 EUR/os.) – rejs 
statkiem po morzu z Arbatax do najsłyn-
niejszych i najpiękniejszych, dostępnych 
tylko od strony morza białych plaż, jak: 
Cala Goloritze, Cala Mariolu, Cala Luna – 
leżących u stóp kilkusetmetrowego klifu, 
wizyta w Grotte del Bue Marino (wstęp 
ok. 8 EUR/os.), gdzie można podziwiać 
podziemną grę kolorów wody i form na-
ciekowych. Podczas postoju na Cala Luna 
i Cala Mariolu kąpiel w morzu.

Wycieczki fakultatywne

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    Sardynia - Tortoli 

Cena obejmuje                                               
Transport autokarem klasy lux (klimaty-
zacja, WC, dvd, barek); zakwaterowanie 
-8 noclegów na kempingu; wyżywienie 

Kemping SOS FLORES***
Położenie: bezpośrednio przy piaszczystej plaży w miejscowości Tortoli, 3 km od mia-
sta portowego Arbatax. 
Zakwaterowanie: 4 - 5 osobowe mobilhomy z klimatyzacją czasową (na karty ma-
gnetyczne, w cenie 3 godz. klimatyzacji dziennie), składające 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, bezpłatna dobrze 
wyposażona siłownia, odpłatne korty tenisowe i boisko do piłki nożnej. Ośrodek  
oferuje całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu 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 cam-
ping „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.
10 dzień: Wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z kempingu o 
godz. 8.00. Przejazd do Olbii na prom o godz. 14.15, przeprawa promem do Livor-
no ok. 21.00. Przejazd do Pizy. Wieczorny spacer po mieście: Campo dei Miracoli 
(Pole Cudów: słynna Krzywa Wieża, Katedra, Baptysterium, Campo Santo). Wy-
jazd 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 godzinach popołudnio-
wych.

Program

Termin Cena
24.06 – 04.07.2019 1 895 zł
02.07 – 12.07.2019 1 975 zł

3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kola-
cja (kuchnia polska) + suchy prowiant w 
dniu wyjazdu; ubezpieczenie Signal Iduna 
KL, NNW, bagaż; opiekę pilota w czasie 
przejazdu, polskojęzycznego rezydenta 
podczas pobytu; opiekę wychowawców, 
ratownika; miejscową opiekę medyczną; 
realizację programu: wycieczka do Arba-
tax, Cala Moresca, Piza, plaża Orri; skład-
kę TFG; podatek VAT.
Dodatkowo płatne                                             
Obowiązkowa opłata 50 EUR - opłaty 
portowe, podatki lokalne, opłaty paliwo-
we na promie; lokalna taksa klimatyczna 
(jeżeli zostanie wprowadzona); świadcze-
nia nie wymienione w ofercie.
Uwagi                                                                 
Uczestnik zobowiązany jest do posia-
dania dowodu tożsamości (paszport, 
dowód, dowód tymczasowy) ważnego 
minimum pół roku od daty powrotu z 
imprezy; pierwszym posiłkiem jest obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim 
śniadanie plus suchy prowiant na drogę 
w dniu wyjazdu; istnieje możliwość od-
płatnego skorzystania z kortów teniso-
wych (10 EUR/h) i boiska do piłki nożnej 
(40 EUR/h). Należy zabrać ze sobą bieli-
znę pościelową i ręczniki (wypożyczenie 
pościeli 5 EUR/komplet/turnus, wypoży-
czenie ręczników 3 EUR). Organizatorem 
jest Biuro Podróży Antvia.

OBOZY za granicą
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Korsyka - Porticcio – Ruppione  

Cena obejmuje                                               
Zakwaterowanie 7 noclegów; transport 
autokarem; przeprawę promem; opiekę 
kadry: rezydent – kierownik, wychowaw-
cy, animatorzy, instruktor windsurfingu, 
na plaży opieka francuskich ratowników; 
francuską opiekę medyczną; ubezpiecze-

Kemping LE SUD ***
Położenie: w  miejscowości  Porticcio – Ruppione na południowym wybrzeżu Zatoki 
Ajaccio, 25 km od stolicy Korsyki – Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio, gdzie znajduje 
się centrum handlowe i centrum sportów wodnych. Camping położony jest na obsza-
rze 4 ha zacienionego terenu, 150 m od pięknej, piaszczystej i strzeżonej plaży.
Do dyspozycji: supermarket, restauracja z pięknym tarasem widokowym. Camping  
i plażę można zobaczyć na stronie: www.camping-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, można zabrać wła-
sną). 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. W pogodne dni widać oddaloną o 12 km 
Sardynię. Paul Valery powiedział, że to „najpiękniejszy koniec świata”. Cena 30 EUR. 
W Bonifacio proponujemy rejs statkiem w cenie ok. 12 EUR. 
Porto i unikalny Rezerwat Skał Les Calanches – miejsce z którego można podziwiać 
najwyższy szczyt Korsyki Monte Cinto. Spacer po Porto - uroczym miasteczku gdzie 
oprócz renomowanych restauracji znajdują się atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, 
piękna plaża i jedyna wieża genueńska, którą można zwiedzać. Cena 25 EUR.

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 - instruktor windsurfingu pomoże wam postawić pierwszy 

krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności (deski wind-
surfingowe należą do wyposażenia obozu);

• nauka gry w petanque (gra w kule) 
• warsztaty z języka francuskiego – zapraszamy do udziału w warsztatach z języka 

francuskiego, które umożliwią wam robienie zakupów w języku Moliera; 
• 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 – warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach;
• wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne, 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 godz. popołudniowych.

Program

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    

OBOZY za granicą

Termin Cena
w bungalowach

Cena
w namiotach

22.06 - 01.07.2019 1 690 zł 1 520 zł
28.06 - 07.07.2019 1 890 zł 1 520 zł
05.07 - 14.07.2019 1 890 zł 1 520 zł
12.07 - 21.07.2019 1 890 zł 1 520 zł
19.07 - 28.07.2019 1 890 zł 1 520 zł
26.07 - 04.08.2019 1 930 zł 1 520 zł
02.08 - 11.08.2019 1 930 zł 1 520 zł
09.08 - 18.08.2019 1 930 zł 1 520 zł

nie NNW, KL, bagaż; realizację programu.
Dodatkowo płatne                                             
Wycieczki fakultatywne. Wyjazd z Kielc 
+90 zł.
Uwagi                                                                 
Organizatorem jest Biuro Podróży Harc-
tur Kraków.
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BARCELONA – w programie wycieczki: 
Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, 
stadion Camp Nou (dla chętnych wejście 
na stadion i do muzeum klubu – płatne 
dodatkowo ok. 20 EUR), na koniec „ Ma-
giczne fontanny” – nocny pokaz koloro-
wych, 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

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat                                                                    Francja - Langwedocja

Cena obejmuje                                               
Zakwaterowanie; wyżywienie 3x dzien-
nie; transport autokarem; ubezpieczenie 
NNW, KL, bagaż; opiekę kadry (rezydent 
kierownik, wychowawcy, lokalni ratowni-
cy na basenie i plaży); program, animacje 
na campingu; podatek VAT.
Dodatkowo płatne                                             
Wyjazd z Kielc + 90 zł, kaucja zwrotna za 
mobil-home 20 EUR; bielizna pościelowa 
10 EUR lub zabrać własną; ewentualne 
sprzątanie końcowe 80 EUR/mobil-ho-
me; wycieczki i zajęcia fakultatywne.
Uwagi                                                                 
Na miejscu pobierana jest kaucja zwrot-
na za domki (20 EUR). Jeżeli domek nie 
zostanie posprzątany, lokatorzy zobo-
wiązani są do zapłaty za sprzątanie (80 
EUR/domek). Na basenie na kempingu 
chłopców obowiązują kąpielówki (szorty 
niedozwolone). Wycieczka fakultatyw-
na do Barcelony realizowana przy min. 
30 osobach chętnych (płatna na miej-
scu). Wyjazd do Wakeparku realizowany 
przy min. 15 osobach chętnych (płatne  
na miejscu). Organizatorem jest Biuro  
Podróży Harctur Kraków.

Kemping NAI’A VILLAGE****
Położenie: luksusowy camping położony 600 m od pięknej, piaszczystej plaży,  
na 10 hektarowym, świetnie wyposażonym terenie. Camping położony jest w miej-
scowości le Barcares, 15 km od stolicy regionu Perpignan i niecałą godzinę jazdy  
od Hiszpanii.
Do dyspozycji: Park wodny na który składają się 2 kompleksy basenów ze zjeżdżalnia-
mi, podgrzewany brodzik z fontannami, kompleks boisk, sala  fitness, sauna, plac zabaw 
dla dzieci, dyskoteka, sklepik spożywczy, pralnia, restauracja, bary, WiFi. Na campin-
gu prowadzone są liczne animacje: dyskoteki, spektakle teatralne, muzyczne show, 
koncerty, możliwość uczestnictwa w zajęciach klubu młodzieżowego prowadzonego 
przez francuskich animatorów. 
Zakwaterowanie: 6 osobowych mobil-homach z pełnym węzłem sanitarnym, z dwie-
ma wydzielonymi sypialniami, /w jednej  łóżko podwójne, w drugiej 2 łóżka pojedyn-
cze/ oraz miejscami do spania w salonie. Łazienka z kabiną prysznicową, osobno 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 – 02.07.2019 1 630 zł
28.06 – 08.07.2019 1 750 zł
05.07 – 15.07.2019 1 810 zł
12.07 – 22.07.2019 1 860 zł

OBOZY za granicą

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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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     
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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. 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.  Obiadokolacja  
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 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 wylotu.

Termin Cena
19.05 – 26.05.2019 2 530 zł +bilet lotniczy
28.05 – 04.06.2019 2 530 zł +bilet lotniczy
16.06 – 23.06.2019 2 530 zł +bilet lotniczy
01.09 – 08.09.2019 2 530 zł +bilet lotniczy
15.09 – 22.09.2019 2 530 zł +bilet lotniczy

WYCIECZKI zagraniczne

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     
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1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wyjazd do Włoch. 
2 dzień: Przyjazd do Sieny, miasta które według łacińskiego motta miasta „Cor magis 
tibi Sena pandit" – otwiera dla ciebie swoje wielkie serce. Zwiedzanie Piazza del Cam-
po, 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" m.in. słynne kamienne wieże San Gimignano, Forteca. Przejazd do Mon-
teriggioni - Spacer po klimatycznym, średniowiecznym miasteczku otoczonym murem, 
podziwianie toskańskiego krajobrazu oraz wyjątkowej architektury, którą opisywał 
Dante Alighieri w „Piekle“ Boskiej Komedii. Następnie wyjazd do serca Toskanii, Regio-
nu Chianti słynącego z wybornych win. Przejazd trasą pełną najpiękniejszych pejzaży  
w Toskanii z winnicami, miastami na wzgórzach, alejami cyprysowymi. Krótkie zwiedza-
nie miejscowości Greve In Chianti i Radda In Chianti, miejscowości uważanej za stolicę 
Chianti. Wizyta w winnicy z możliwością zakupu 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 Flo-
rencji - 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 złoto" Ponte Vecchio zwany Mo-
stem Złotników. Czas wolny na ostatnie pamiątkowe zakupy. Wyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych. 
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

Włochy - Toskania

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 05.05.2019 1 140 zł 1 100 zł

28.05 – 02.06.2019 1 140 zł 1 100 zł

20.06 – 25.06.2019 1 140 zł 1 100 zł

13.08 – 18.08.2019 1 190 zł 1 150 zł

03.09 – 08.09.2019 1 140 zł 1 100 zł

01.10 – 06.10.2019 1 140 zł 1 100 zł

06.11 – 11.11.2019 1 140 zł 1 100 zł

6 dni

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu***, pokoje 2, 3-osobowe, 3 śniadania kon-
tynentalne, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, 
NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, składka na TFG.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: opłata klimatyczna 5 EUR (płatna  
u pilota), przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, komunikacja i wjazdy  

do miast – 55 EUR. (płatne u pilota); Dla chętnych: degustacja wina, bilety wstępu  
m.in. kościoły, katedry i muru miejskie - Luca, Siena, Florencja, Pisa – ok. 45 EUR. Dopła-
ta 200 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +40 zł, Warszawa +100 zł, Kato-
wice – bez dopłaty.

WYCIECZKI zagraniczne
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Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 05.05.2019 1 109 zł 1 049 zł

28.05 – 02.06.2019 1 109 zł 1 049 zł

20.06 – 25.06.2019 1 109 zł 1 049 zł

13.08 - 18.08.2019 1 159 zł 1 099 zł

03.09 – 08.09.2019 1 109 zł 1 049 zł

01.10 – 06.10.2019 1 109 zł 1 049 zł

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu ***, 3 śniadania kontynentalne, 3 obia-
dokolacje (napoje dodatkowo płatne), ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 
6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd auto-
karem (barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę pilota, składkę na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 55 EUR - statek do Wenecji, lokalni 
przewodnicy, zestawy słuchawkowe, metro (płatne u pilota), opłata klima-
tyczna - 5 EUR (płatne u pilota). Dla chętnych: bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów - ok. 35 EUR (m.in. Muzea Watykańskie, kościoły, Campani-
le w Wenecji). Dopłata 200 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +40 zł, Warszawa 
+100 zł, 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 kie-
runku 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 świecie 
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. Paw-
ła za Murami – miejsce pochówku św Pawła Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie 
– dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza spośród czterech 
bazylik Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski.
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

Włochy – Wenecja, Asyż, Rzym 6 dni
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
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji. 
2 dzień: Przyjazd 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.

30.04 – 05.05.2019 1 239 zł 1 169 zł

20.06 – 25.06.2019 1 239 zł 1 169 zł

13.08 – 18.08.2019 1 239 zł 1 169 zł

03.09 – 08.09.2019 1 239 zł 1 169 zł

01.10 – 06.10.2019 1 239 zł 1 169 zł

06.11 – 11.11.2019 1 239 zł 1 169 zł

6 dni

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu typu Premiere Classe**, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, 
Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, 
TV), opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 32 EUR płatne u pilota (zestawy słuchaw-
kowe, metro, parkingi, taxa miejska). Dla chętnych: bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów (płatne u pilota) ok. 100 EUR w tym:  Wieża Eiffela ok. 25 EUR, 
Rejs po Sekwanie ok. 14 EUR, Karta Muzealna - Paris Museum Pass ok. 48 
EUR (obejmuje wejścia min. do: Hotel des Invalides z grobem Napoleona, Łuk 
Triumfalny, Panteon, Luwr, Wersal) Zamek Chenonceau 13 EUR.  Dopłata 200 
zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +30 zł, Warszawa  
+100 zł, Katowice – bez dopłaty.

WYCIECZKI zagraniczne

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 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta - spacer po dzielnicy żydowskiej - cmen-
tarz, 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.

02.05 – 04.05.2019 644 zł 614 zł

24.05 – 26.05.2019 644 zł 614 zł

20.06 – 22.06.2019 644 zł 614 zł

15.08 – 17.08.2019 644 zł 614 zł

13.09 – 15.09.2019 644 zł 614 zł

12.10 – 14.10.2019 644 zł 614 zł

09.11 – 11.11.2019 644 zł 614 zł

3 dni

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu***/penzionie*** w Pradze (pokoje typu 
studio), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, Ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 
6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), przejazd autoka-
rem (barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę pilota, składkę na TFG.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 400 CZK płatne u pilota (opłata za zwie-
dzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata kli-
matyczna i administracyjna). Dla chętnych: bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów - ok. 820 CZK (płatne u pilota) w tym: Zamek Praski, Złota Uliczka, 
Bazylika św. Jerzego, Katedra Św Wita – ok. 250 CZK; Kościół Św. Mikołaja – 
ok. 70 CZK; Wieża Ratusza Staromiejskiego – ok. 90 CZK; Loretta – ok. 150 
CZK; Rejs statkiem po Wełtawie – ok. 250 CZK. Dopłata 150 zł do pokoju 
jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +40 zł, Warszawa  
+100 zł, Katowice – bez dopłaty.

PRAGA - stolica naszych południowych sąsiadów, nie bez przyczyny nazywana jest Złotą 
Pragą. Wspaniały klimat tego miasta to efekt harmonii między Pragą romańską, gotycką, 
barokową, a współczesną, a także zamiłowanie jej mieszkańców i tych, którzy do niej przy-
bywają, do najlepszego napoju o barwie bursztynu.
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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 (mo-
giły m.in. M.Konopnickiej, G.Zapolskiej ) i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Wyjazd  
do Polski. Przyjazd do Polski 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 (barek, wc, klima-
tyzacja, TV), opiekę pilota, składkę na TFG.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 550 UAH/os. (opłata za przewodnika, 
zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admini-
stracyjna). Dla chętnych: bilety wstępów do zwiedzanych obiektów - ok. 300 
UAH/os (płatne u pilota). Dopłata 150 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Warszawa +100 zł/os., Kra-
ków – bez dopłaty, Katowice – bez dopłaty.
Uwagi: Każdy uczestnik musi mieć przy sobie paszport ważny minimum 6 
miesięcy od daty powrotu!

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

01.05 – 04.05.2019 670 zł 630 zł

23.05 – 26.05.2019 670 zł 630 zł

19.06 – 22.06.2019 670 zł 630 zł

14.08 – 17.08.2019 670 zł 630 zł

12.09 – 15.09.2019 670 zł 630 zł

11.10 – 14.10.2019 670 zł 630 zł

08.11 – 11.11.2019 670 zł 630 zł

Cena obejmuje: 2 noclegi na pokładach luksusowych statków wycieczkowych w kabi-
nach wewnętrznych 2, 3, 4-osobowych z łazienką wyposażoną w prysznic, 2 noclegi w 
hotelu*** w Petersburgu w pokojach 2, 3, 4-osobowych; 4 śniadania; opłaty wjazdowe 
do Rosji; ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł 
(TU Signal Iduna); przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV); opiekę 
pilota; Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 30 EUR/os. płatne u pilota (zestaw 
słuchawkowy lub nagłaśniający, realizacja programu, opłaty klimatyczne  
i administracyjne), bilety na komunikację miejską ok. 80 EUR/os. (płatne 
u pilota); Dla chętnych: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; Obiado-
kolacje – na statku istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji w formie 
bardzo bogatego bufetu z napojami (z uwzględnieniem diety bezglutenowej 
czy wegetariańskiej, do wyboru ponad 50 dań, wino, piwo oraz napoje soft 
bez ograniczeń w czasie trwania obiadokolacji) – Czas posiłku 2-3 godziny, 
Cena – ok. 35 EUR/os./1 obiadokolacja.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +30 zł, Katowice – bez 
dopłaty.

Tallin – Petersburg – Ryga
1 dzień: Wyjazd z Polski, przejazd przez Litwę, Łotwę do Estonii.
2 dzień: Przyjazd do Tallina. Spacer po Tallińskiej Starówce – Górne Miasto (Wzgórze 
Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra Domska, 
baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy 
Siostry, baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). Dwugodzinny rejs na drugą 
stronę Bałtyku Tallin-Helsinki. Zaokrętowanie na prom do Petersburga, przeprawa Hel-
sinki-Petersburg. W trakcie rejsów możliwość wykupienia obiadokolacji na statku i sko-
rzystania oferowanych atrakcji – restauracje, bary, dyskoteki, sklep bezcłowy. Nocleg 
na promie.
3 dzień: Śniadanie, odprawa graniczna, wyokrętowanie z promu, transfer do hotelu. 
Zwiedzanie Petersburga zabytkowy sobór Św. Mikołaja, Teatr Maryjski, Plac św. Izaaka, 
Sobór św. Izaaka, Plac Senacki ze słynnym pomnikiem Piotra I – „Miedziany Jeździec”, 
nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe. Gmach Sztabu Generalnego oraz Pałacu Zimowe-
go, w którym znajduje się Ermitaż – jedno z największych muzeów świata. Rejs statkiem  
po rzekach i kanałach Petersburga, zwanego „Wenecją Północy” (miasto położone jest 
na 42 wyspach, przepływa przez jego obszar ponad 100 kanałów). Przejazd na nocleg 
w hotelu.
4 dzień: Po śniadaniu przejazd do Peterhofu – Wielki Pałac Peterhof jest nie bez przesa-
dy nazywany jednym z najpiękniejszych i najbogatszych pałaców całego świata. Wokół 
pałacu rozciąga się park o powierzchni blisko 600 ha. Znajdują się tam 144 fontanny, 
często złote, o 2000 strumieni wodnych. Cały zespół fontann wyrzuca łącznie 34 tys. 
litrów wody na sekundę. (bez zwiedzania wnętrz pałacowych). Powrót do Petersburga. 
Po południu zwiedzanie kolekcji Ermitaża. Nocleg w hotelu.
5 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie – Twierdza Pietropawłowska z Katedrą św. Piotra i Pawła, 
w której znajdują się groby carów, krążownik Aurora. Spacer po Newskim Prospekcie – 
katedra Kazańska, cerkiew Zbawiciela na Krwi. Czas wolny na zakupy. Transfer na prom, 
zaokrętowanie, przeprawa Petersburg-Tallin. Nocleg na promie. 
6 dzień: Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Tallina. Przejazd do Rygi. Krótki spacer 
po Rydze m. in. Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, 
protestancka katedra NMP (największy kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, 
zespół średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia. Wyjazd do Polski.
7 dzień: Przyjazd w godzinach rannych/dopołudniowych.

7 dni

WYCIECZKI zagraniczne

Termin

Cena za osobę

kabina 
dla 2 os. 
bez okna

kabina dla 2 os. 
bez okna 

z możliwością 
dokwaterowania 

kabina 
dla 3 os. 
bez okna

kabina 
dla 4 os. 
bez okna

22.04 – 28.04.2019 1 999 zł 2 099 zł 1 899 zł 1 799 zł 
19.06 – 25.06.2019 1 999 zł 2 099 zł 1 899 zł 1 799 zł
14.08 – 20.08.2019 1 999 zł 2 099 zł 1 899 zł 1 799 zł
05.09 – 11.09.2019 1 999 zł 2 099 zł 1 899 zł 1 799 zł
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1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Zwiedzanie Bratysławy - 
Hrad - czyli bratysławski zamek. To chyba najbardziej znane miejsce w mieście, które 
znajduje się na każdej pocztówce. Katedra świętego Marcina (Dom sv. Martina) to dawny 
kościół koronacyjny królów węgierskich. Stare Miasto z prawdziwym labiryntem uliczek. 
Najsłynniejszą jest ulica Michalska, którą rozpoczyna biała i wysoka wieża Michalska. 
Hlavne namesti, czyli rynek na którym wznosi się XVI-czna fontanna Rolanda, przed-
stawiająca, nie jak chce tradycja, dobrego rycerza Rolanda, lecz cesarza Maksymiliana 
II. Naprzeciwko stoi stary ratusz (Stara radnica), z barokową wieżą. Pałac Mirbachov, 
okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem barokowym w Bratysławie. Pałac prymasowski 
z XVIII w. Powstał on jako siedziba arcybiskupa Esztergomu- na fryzie znajduje się ważą-
cy prawie 200 kg kardynalski kapelusz. Hviezdoslavovo namestie znajduje się tutaj wiele 
ciekawych fontann, kilka pomników, można odpocząć w przyjemnych chłodzie drzew. 
Tutaj także stoi Carlton, najstarszy i najbardziej elegancki hotel w mieście. Czas wolny. 
Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie Ringstrasse - wspaniały bulwar wie-
deński - okno wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament - gdzie spoty-
kają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, 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 baroko-
wym kościołem św Piotra w którym w samotności modliła się cesarzowa Elżbieta Ba-
warska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynąca  
ze swoich kolorowych dachówek Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony elegancki-
mi sklepami i kawiarenkami. Opera – trzecia najważniejsza Opera po Metropolitan Opera  
i La Scali,Czas wolny. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia - Wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem. Pa-
norama miasta,przejazd przez Grinzing - dzielnicę winiarzy do pałacu Schonnbrunn - let-
niej rezydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer po romantycznym parku z Gloriet-
tą - punktem widokowym, ruiny rzymskie, 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 3 dni

Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu *** w Czechach (pokoje typu studio –  
2 pokoje ze wspólną łazienką), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie 
KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 PLN, bagaż 800 PLN (TU Signal 
Iduna), przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę pilota, składkę 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 15 EUR/os. płatne  u pilota (opłata  
za przewodnika, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata kli-
matyczna i administracyjna); Dla chętnych: bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów ok. 30 EUR/os. (płatne u pilota). Dopłata 150 zł do pokoju jedno-
osobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., Warszawa 
+100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

02.05 - 04.05.2019 629 zł 599 zł

24.05 – 26.05.2019 629 zł 599 zł

20.06 – 22.06.2019 629 zł 599 zł

15.08 – 17.08.2019 629 zł 599 zł

13.09 – 15.09.2019 629 zł 599 zł

12.10 – 14.10.2019 629 zł 599 zł

09.11 – 11.11.2019 629 zł 599 zł

WYCIECZKI zagraniczne

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, prze-
jazd 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 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, możliwość skorzystania z basenów termalnych (ok. 
3 godziny) dalsze zwiedzanie Budapesztu. Przejazd do Szentendre – malowniczego mia-
steczka położonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum oraz zwie-
dzanie jedynego w Europie Muzeum Marcepanu. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego. 

Budapeszt – Szentendre 3 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 (barek, wc, klimatyzacja, 
TV), opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 5000 HUF / os. płatne u pilota (opłata 
za zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opła-
ta klimatyczna i administracyjna). Dla chętnych: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, rejs po Dunaju ok. 4000 HUF/os. + baseny termalne 6000 HUF/os 
(płatne u pilota). Dopłata 150 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Bilety wstępów dla chętnych: Orientacyjne ceny: Bazylika św Stefana 200 
HUF, Kościół Macieja ok 1500 HUF, Baszty Rybackie ok 800 HUF, Baseny 
Termalne ok 6000 HUF, Rejs po Dunaju ok 2500-3000 HUF, Muzeum Mar-
cepanu 800 HUF, Muzeum Miniatur w Szentedre 800 HUF.
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +30 zł/os., Warszawa 
+100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

02.05 – 04.05.2019 729 zł 699 zł

24.05 – 26.05.2019 729 zł 699 zł

20.06 – 22.06.2019 729 zł 699 zł

15.08 – 17.08.2019 729 zł 699 zł

13.09 – 15.09.2019 729 zł 699 zł

12.10 – 14.10.2019 729 zł 699 zł

09.11 – 11.11.2019 729 zł 699 zł
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WYCIECZKI zagraniczne

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

29.04 – 05.05.2019 1 089 zł 1 089 zł

27.05 – 02.06.2019 1 089 zł 1 089 zł

19.06 – 25.06.2019 1 089 zł 1 089 zł

12.08 – 18.08.2019 1 089 zł 1 089 zł

02.09 – 08.09.2019 1 089 zł 1 089 zł

30.09 – 06.10.2019 1 089 zł 1 089 zł

05.11 – 11.11.2018 1 089 zł 1 089 zł

Cena obejmuje: 4 noclegi w pensjonacie/apartamencie/hotelu ** w pokojach 2,3 oso-
bowych z łazienkami (noclegi w Chorwacji lub w Bośni i Hercegowinie), 4 śniadania,  
4 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 PLN, bagaż 
800 PLN (TU Signal Iduna), przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę 
pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo: 30 EUR/os. – przewodnicy, taksa klimatyczna, wjaz-
dy do miast, zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący (płatne u pilota); Dla chętnych: 
 ok. 65 EUR/os. (ok. 490 HRK) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
(płatne u pilota). Dopłata +200 zł do pokoju jednoosobowego.
Bilety wstępów dla chętnych: Wycieczki fakultatywne - rejs statkiem 
Kornati lub Korcula - ok. 35 EUR. Dubrownik 30 EUR lub Medjugorie - 
Mostar ok. 30 EUR (Rodzaj wycieczki uzależniony jest od lokalizacji miej-
sca noclegowego. Wycieczki realizowane przy min 35 os.).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., War-
szawa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.

1 dzień: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd nocny do Chorwacji. 
2 dzień: Przyjazd do Chorwacji – zwiedzanie - Parku Narodowego Krka (bilet wstępu 
dodatkowo płatny) - Park Narodowy tworzą liczne wodospady, kaskady i jeziora, spacer 
po parku, kąpiel pod wodospadem w krystalicznie czystej wodzie. Przejazd do Szybeni-
ka - katedra św. Jakuba - UNESCO, plac republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, twierdza św. 
Michała. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, Plażowanie lub wycieczka fakultatywna. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie, wycieczka do Splitu i Trogiru - Stare Miasto, a w nim majestatycz-
ny pałac cesarza Dioklecjana, zabytek UNESCO, katedra św. Dujma, ratusz, malowniczy 
port. Trogir - wspaniale zachowana średniowieczna starówka, katedra św. Wawrzyńca  
i ratusz. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie, dzień wypoczynku nad morzem lub fakultatywna wycieczka  
do Dubrownika (30EUR/os). Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd  
do Narodowego Parku Jezior Plitwickich (bilet wstępu dodatkowo płatny) o szmaragdo-
wo - turkusowym kolorze, połączonych ze sobą 92 wodospadami.
7 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

Chorwacja 7 dni

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd w stronę Bośni i Hercegowiny. 
2 dzień: zwiedzanie Sarajewa - miasta wielu kultur – sarajewskie sukiennice Bačšaršiji, 
studnia Sebilj, Meczet Królewski – Careva džamija, katedra Serca Jezusowego, Sahat 
Kula – wieża zegarowa z XVII, meczet Ghazi Husrev-bega, cerkiew prawosławna Archa-
niołów Michała i Gabrielsobór Matki Bożej, Stara Synagoga. Przejazd do Mostaru leżące-
go nad Neretwą rzeką graniczną podczas wojny w latach 90-tych. Zwiedzanie – Słynny 
Stary Most (wpisany na listę UNESCO), z którego skaczą członkowie Klubu Skoczków,  
a poziom wody w zależności od przypływów morza znajduje się ok. 20 m pod sklepie-
niem mostu. Stare Miasto, odbudowane po ostatnich wojnach, wygląda niemal identycz-
nie, jak za czasów Imperium Ottomańskiego. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, Medjugorie – znane z objawień Matki Boskiej – Góra Objawień, Sank-
tuarium Maryjne. Przejazd do Czarnogóry. Nad Zatoką Kotorską przejazd tzw. Agrafką 
– trasą słynnych serpentyn, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie, przejazd do miasta Kotor – wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie 
- stare miasto otoczone murami obronnymi, twierdza św. Jana na Samotnym Wzgórzu, 
prawosławne i katolickie świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej. Rejs stat-
kiem na Wyspę Matki Boskiej na Skale (Gospa od Škrpjela). Budva – kamienna starówka, 
kościół św. Jana, Kościół Santa Marija in Punta Cerkiew św. Trójcy, mury obronne, twier-
dza Mogren; Stary Bar ruiny dawnego warownego miasta, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie,plażowanie lub fakultatywnie wyjazd do Albanii (35 EUR). 
W programie – Szkodra – meczet Sheik Zamil Abdullah Al Zamil, Ołowiany Meczet, 
twierdza Rozafa, katedra św. Stefana; Kruje – potężna warownia z Muzeum Skanderbega 
– bohatera narodowego, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Dubrownika w Chorwacji – miasta 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 9 godzinne zwiedzanie miasta 
– w programie m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta – Brama Pile, Pałac Rek-
torów, wnętrza Katedry, najstarsza w Europie apteka mieszczącą się w Klasztorze Fran-
ciszkanów, wyjazd do Polski.
7 dzień:  Powrót do Polski. 

Bałkany 
Bośnia i Hercegowina – Czarnogóra – Chorwacja

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

29.04 – 05.05.2019 1 279 zł 1 239 zł

19.06 – 25.06.2019 1 279 zł 1 239 zł

12.08 – 18.08.2019 1 279 zł 1 239 zł

02.09 – 08.09.2019 1 279 zł 1 239 zł

30.09 – 06.10.2019 1 279 zł 1 239 zł

05.11 – 11.11.2019 1 279 zł 1 239 zł

7 dni

Cena obejmuje: 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 
10000 euro, KR 6000 euro, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), 
przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), opiekę pilota, składkę na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Obowiązkowo – 20 EUR/os. opłata za przewodników 
lokalnych, taksę klimatyczną, wjazdy do miast (płatne u pilota); Dla chęt-
nych: bilety wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 40 EUR/os. (płatne u 
pilota). Dopłata +200 zł do pokoju jednoosobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +40 zł/os., War-
szawa +100 zł/os., Katowice – bez dopłaty.
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1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych.
2 dzień: Przyjazd do Niemiec. Zwiedzanie Konstanty położonej nad Jeziorem Bodeńskim 
- miasto uniwersyteckie z historią sięgającą jeszcze czasów rzymskich - mury miejskie 
rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycznymi freskami, rynek Starego Miasta; Stein 
nad Renem - zwiedzanie starego miasta, wodospad na Renie - największy w Europie, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, przejazd do Szwajcarii do miasta Gruyeres - na pokaz procesu po-
wstawania sera szwajcarskiego, zwiedzanie miasteczka. Przejazd do położonej nad Je-
ziorem Genewskim Lozanny. Zwiedzanie - katedra, Fontanna Sprawiedliwości, ratusz, 
Muzeum Olimpijskie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Chamonix - stolicy Alp Francuskich. Wjazd na szczyt 
Aiguille di Midi (położony w samym centrum Masywu Mont-Balnc).Obiadokolacja, noc-
leg.
5 dzień: Śniadanie, przejazd do Genewy. Zwiedzanie miasta - Katedra Saint Pierre, go-
tycka kaplica Audytorium Kalwina, Pomnik Reformacji, ogrody ONZ, fontanna Jet d'Eau, 
zegar kwiatowy, zabudowania mieszczańskie. Wyjazd do kraju w godzinach popołudnio-
wych.
6 dzień: Przyjazd w godzinach południowych.

Cena obejmuje: 3 noclegi (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 3 śniadania, 3 obia-
dokolacje, przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie 
KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna)
opiekę pilota, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: 30 CHF płatne u pilota (przewodnicy lokalni, taksa kli-
matyczna, zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający). Bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów - ok. 80 EUR i 25 CHF (płatne u pilota).

Szwajcaria 6 dni

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 05.05.2019 1 299 zł 1 279 zł

20.06 – 25.06.2019 1 299 zł 1 279 zł

13.08 – 18.08.2019 1 299 zł 1 279 zł

03.09 – 08.09.2019 1 299 zł 1 279 zł

01.10 – 06.10.2019 1 299 zł 1 279 zł

06.11 – 11.11.2019 1 299 zł 1 279 zł

WYCIECZKI zagraniczne

Termin
Osoba 

w pokoju 
2-os.

Osoba 
w pokoju 

3-os.

30.04 – 05.05.2019 1 009 zł 969 zł

28.05 – 02.06.2019 1 009 zł 969 zł

20.06 – 25.06.2019 1 009 zł 969 zł

13.08 – 18.08.2019 1009 zł 969 zł

03.09 – 08.09.2019 1 009 zł 969 zł

01.10 – 06.10.2019 1 009 zł 969 zł

06.11 – 11.11.2019 1 009 zł 969 zł

Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 7000 
PLN, bagaż 800 PLN (TU Signal Iduna), przejazd autokarem LUX (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), zwiedzanie wg programu, opiekę pilota, obligatoryjną 
opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo płatne: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi 
lokalnych przewodników – ok. 160 RON, dopłata 150 zł do pokoju jedno-
osobowego (SGL).
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł, Kraków +40 zł, Warszawa  
+100 zł, Katowice – bez dopłaty.

Rumunia
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Alba Iulia – Twierdza Alba Karolina, cerkiew, Biblioteka, Sala Zjedno-
czenia, 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

SZWAJCARIA to położony w sercu Europy kraj, słynący z oszałamiających górskich pejzaży, 
baśniowych zamczysk, doskonałych muzeów i galerii, wspaniałej architektury oraz zamiło-
wania do folkloru. Smakosze mogą wybierać spośród 450 marek miejscowych serów oraz 
degustować lokalne wina i piwa, a miłośnicy ludowych zabaw wybrać się na historyczny fe-
styn. Jedno jest pewne: pobyt w Szwajcarii zaostrza apetyt, by wrócić i odkrywać jej kolejne 
sekrety.
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UWAGA! na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym 
standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym (PKS, busy, 
FLIXBUS, PKP) pod opieką osoby dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewen-
tualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konse-
kwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników 
(min. 10 osób). Zbiórka uczestników 15 minut przed godziną odjazdu. Godziny wyjaz-
du mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i powrotów uzależnione są od warunków 
drogowych i kolejek na przejściach drogowych.                                                       
Osoby korzystające ze zniżek podczas przejazdów antenowych (dzieci, młodzież, ren-
ciści, emeryci, itp.) zobowiązane są do posiadania ważnego dokumentu uprawniają-
cego do zniżki (np. legitymacje szkolne, studenckie, rencisty, emeryta, inwalidy, itp.)

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

Szczegółowy rozkład jazdy na stronie: www.primatour.pl

LATO 2019
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CZĘSTOCHOWA 04:30 12:30 12:00 04:30 14:00 04:30 22:30 14:00
McDonald's,  Al. Wojska Polskiego 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
DĘBICA 02:45 13:45 10:15 07:15 12:45 02:45 03:15 12:45
McDonald's przy obwodnicy E4 150 zł 100 zł 120 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 190 zł 190 zł 190 zł 190 zł 190 zł 190 zł 190 zł
JĘDRZEJÓW 06:20 11:30 10:30 03:30 12:30 03:30 21:30 12:30
Rynek, przystanek autobusowy 60 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 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
ŁÓDŹ 10:15 08:00 07:00 00:15 09:00 00:15 18:00 09:00
Kaliska – parking od Al. Włókniarzy - 150 zł 120 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 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 100 zł 80 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 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 - 120 zł 100 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł
RADOM 08:30 09:30 08:30 01:30 10:30 01:30 19:30 10:30
McDonald's, stacja Lukoil, trasa E7 80 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
RZESZÓW 01:45 13:00 09:30 08:00 12:00 01:30 04:00 12:00
Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 150 zł 100 zł 150 zł 120 zł 120 zł 120 zł 100 zł 120 zł
SKARŻYSKO KAMIENNA 07:30 10:30 09:30 02:15 11:30 02:15 20:30 11:30
Stacja Statoil, trasa E7 50 zł 60 zł 60 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
STARACHOWICE 07:00 10:00 09:00 02:00 11:00 02:00 20:00 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 13:15 03:30 02:45 13:15
ul. Błonie, parking REAL k. PSP 150 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 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 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 120 zł 60 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
ZAWIERCIE - - - 04:45 - - 22:30 -
Stacja Bliska, w kierunku Siewierza - - - 50 zł - - 50 zł -

Oznaczenia kolorem czerwonym – wyjazd dzień wcześniej niż w katalogu
Oznaczenia kolorem zielonym – wyjazd dzień później niż w katalogu



Bezpiecznie przez świat!

www.signal-iduna.plInfolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 


