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CO MUSISZ WIEDZIEĆ
PRZED WYJAZDEM
Karta kwalifikacyjna

Jest wymaganym dokumentem, który musi być dokładnie
wypełniony i podpisany przez uczestnika i rodziców
(opiekunów prawnych). Bardzo ważne jest wpisanie do karty
wszystkich informacji na temat chorób, uczuleń, alergii,
zażywanych leków, przebytych operacji, itp.
Karta musi zostać oddana/przesłana do biura
najpóźniej do 7 dni przed wyjazdem

Leki

Lekarstwa, które uczestnik ma zażywać podczas wyjazdu
muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz sposobem
dawkowania i najlepiej, aby przekazać je wychowawcy
na zbiórce przed wyjazdem. Informację na temat leków
należy wpisać do karty.

Bagaż

Powinny się w nim znajdować: nakrycie głowy, krem
z wysokim filtrem, środki łagodzące po opalaniu, klapki,
strój kąpielowy, mały plecak, wygodnie obuwie sportowe,
odpowiednia odzież dopasowana do zmiennej pogody.

Dokument tożsamości

Przy zagranicy wymagany jest dowód osobisty/paszport
(ważny min 3 miesiące od daty powrotu), przy wyjazdach
krajowych legitymacja szkolna.

Rozdajemy prezenty!
Stali Klienci – rabat 50 PLN!*
Mini grupka

Przy jednoczesnej rezerwacji
minimum 5 uczestników na ten
sam obóz/kolonię – każde dziecko
otrzymuje rabat 50 PLN!*

Rodzeństwo podróżuje taniej

przy jednoczesnej rezerwacji dla rodzeństwa
rabat 25 PLN* dla każdego dziecka!
* ilość miejsc w akcji „Rozdajemy prezenty!” ograniczona

Konkurs

fotograficzny

na najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcie z Twoich wakacji
z ALTAMIRĄ! Wyślij je do nas w trakcie trwania turnusu
(zgodnie z regulaminem konkursu, regulamin na stronie:
www.altamira.net.pl)

Nagrody za 1, 2 i 3 miejsce:

tablet, smartfon i aparat fotograficzny!

Kaucja zwrotna

Pobierana na miejscu pobytu przy zagranicy, jest zwracana
w dniu wyjazdu i wynosi 10 EUR. Stanowi zabezpieczenie
na wypadek zniszczeń w obiekcie/pokoju.

Torba podręczna

Prosimy by dziecko było dobrze przygotowane na wyjazd,
aby w torbie zabieranej na pokład autokaru były potrzebne
rzeczy, dokumenty dziecka, jedzenie, woda, coś ciepłego
do okrycia i to co dziecko lubi (gazeta, książka, gra).

Zakwaterowanie w hotelu

Przy wyjazdach zagranicznych doba hotelowa rozpoczyna się
o godz. 14.00, kończy o 10.00. Do momentu zakwaterowania
i od momentu wykwaterowania do godz. wyjazdu bagaże
zostają złożone w bezpiecznym miejscu, by uczestnicy mogli
swobodnie spędzić czas.

Kontakt

Przed wyjazdem każdy rodzic/opiekun zostanie
poinformowany o telefonie kontaktowym do kierownika
obozu, telefonie do biura, orientacyjnej godzinie powrotu.

Nasze kolonie i obozy prowadzone są przez
odpowiedzialnych i doświadczonych opiekunów
Zero nudy! Gwarancja świetnego programu
i udanego wypoczynku
Starannie dobrane i sprawdzone hotele i ośrodki
wypoczynkowe z bardzo dobrą bazą rekreacyjno-sportową
Komfortowy transport
Bogate programy pobytu i wiele niezliczonych atrakcji
Zaliczka – tylko 200 PLN od dziecka,
Sycylia samolot 500 PLN od dziecka

Z NASZYM BIUREM:
GWARANCJA UDANEGO I BEZPIECZNEGO
WYPOCZYNKU TWOJEGO DZIECKA!
Biuro Podróży ALTAMIRA S.C.
Wioletta Mroczek • Kinga Myszkowska
40-467 Katowice, ul. Mysłowicka 28
tel. kom.: 735 166 642, 735 166 643

Współpracujemy z zakładami pracy w oparciu
o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (ZFŚS) – wówczas wpłata za wypoczynek
to tylko różnica między ceną kolonii, a kwotą
dofinansowania.

biuro@altamira.net.pl

www.altamira.net.pl

Kolonie / obozy młodzieżowe

www.altamira.net.pl

BAŁTYK
ŁEBA

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat

14 DNI

Ośrodek po remoncie!
Bogaty program: 3 wycieczki w cenie!
Bogate zaplecze sportowe!
Zajęcia z animatorem w Labiryncie Harrego Pottera!

ŁEBA Należy do najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu.
Miejscowość położona jest w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, którego
atrakcją są ruchome wydmy wpisane na światową listę Rezerwatu Biosfery UNESCO.
Charakteryzuje się mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu działających
leczniczo na układ oddechowy, szerokimi plażami z wyjątkowo jasnym i miękkim
piaskiem. Łeba zachwyca malowniczym brzegiem, czystą wodą, piaszczystą plażą.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA”
www.owdiuna.pl/diuna-leba/
Położenie: komfortowy obiekt położony na pięknym, zielonym terenie, przy
nadmorskiej promenadzie, w lesie sosnowym, w odległości ok. 300 m od plaży.
Zakwaterowanie: funkcjonalne pokoje 3-, 4-, 5-osobowe oraz studio z łazienkami, TV,
balkonami.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje +
podwieczorek); śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika.
Do dyspozycji dzieci: duża, klimatyzowana jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjnoszkoleniowa z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, 3 sale do zajęć dydaktycznych,
boisko do piłki nożnej, dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko do badmintona, atestowany
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, świetlica zewnętrzna – namiot (możliwość organizacji
gier, zabaw, zajęć lekcyjnych, dyskotek itp.), stoły do ping-ponga oraz 2 kręgi ogniskowe.
Ośrodek o wysokim standardzie, idealne miejsce na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• Całodniowa wycieczka do Parku Rozrywki ŁEBA PARK – przejazd meleksami,
wstęp do parku, niezwykły pobyt w raju dla dziecka z mnóstwem atrakcji ! To park
tematyczny z naturalnej wielkości dinozaurami, minizoo, spływami pontonowymi
i placem zabaw. Wizyta w Wiosce Indiańskiej, w której kowboje i Indianie nauczą
Cię strzelać z łuku i wiatrówki, ścieżka edukacyjna po Magicznym Gaju z mnóstwem
ciekawych informacji, warsztaty rzemiosła (m.in. lepienie z gliny i malowanie
piaskiem), kuźnia-skansen, kopalnia złota czy galeria minerałów i skamielin
• Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – przejazd Kolejką Bajkową
z ośrodka do Rąbek, rejs statkiem z Rąbek do wyrzutni rakiet oraz bilet wstępu do
Słowińskiego Parku Narodowego – spacer po słynnych ruchomych wydmach
• Rejs statkiem po jeziorze Łebsko (w trakcie wycieczki do SPN)
• Wycieczka piesza do Labirynt Park w Łebie – zajęcia z animatorem w Labiryncie
Harrego Pottera – Czara Ognia. Poczuj się jak uczestnik Turnieju Trójmagicznego
i zdobądź Złoty Puchar. Gdy grupy wykonają zadania z Labiryntu; rozpoczynamy
zabawę z konkurencjami takimi jak: wyścig na miotle, odpowiednie odczytanie zaklęć,
zabawa z chustą animacyjną
• Ognisko z kiełbaskami

Termin

14 dni/13 noclegów
01.08-14.08.2019

Cena/os.

1 799,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w ośrodku (13 noclegów),
pobyt w ośrodku rozpoczyna się kolacją,
kończy śniadaniem + suchy prowiant na
drogę powrotną)
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania,
obiady, kolacje + podwieczorek
(śniadanie i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany)
• wycieczkę autokarową do Parku
Rozrywki ŁEBA PARK
• wycieczkę do Słowińskiego Parku
Narodowego z przewodnikiem
(zgodnie z opisem)
• rejs statkiem po jeziorze Łebsko
(w trakcie wycieczki do SPN)
• wycieczkę pieszą do Labirynt Park
w Łebie – zajęcia z Harrego Pottera
• ognisko z kiełbaskami
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka
• sprzęt sportowy, do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. (zabezpieczenie

sprzętu sportowego i materiałów
niezbędnych do realizacji programu
•o
 piekę medyczną (lekarz na wezwanie,
pielęgniarka na miejscu całodobowo)
•o
 piekę wykwalifikowanej kadry
wychowawców, ratownika wodnego na
plaży
•u
 bezpieczenie NNW 10 000 PLN
Europejskie ERV
•d
 yplom, zdjęcie oraz pamiątkę
uczestnictwa dla każdego uczestnika
•g
 adżet firmowy: koszulka, bandamka lub
worek sportowy
• z apewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
•p
 odatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje
są na drugiej stronie okładki.
Prosimy przeczytać koniecznie!

ŁEBA PARK
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Kolonie / obozy młodzieżowe
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BAŁTYK
DARŁÓWKO

Super wycieczki w cenie!
Park wodny w cenie!

Bogate zaplecze sportowe – boisko orlik!

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat

13 DNI

DARŁÓWKO Piękna nadmorska dzielnica miasta Darłowa, jedno z najczęściej
odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. Urok tej miejscowości
przyciąga co roku tysiące turystów. Atuty to wspaniały mikroklimat, piękne widoki,
czysta, szeroka plaża, atrakcje dla dzieci i młodzieży. Darłówko położone jest w
województwie zachodniopomorskim, oddalone o ok. 50 km na wschód od Koszalina.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA 2”
www.owdiuna.pl/diuna-darlowko/
Położenie: ok. 100 m od morza, plaży oraz promenady, obiekt bezpieczny, ogrodzony
i strzeżony. Park Wodny Jan znajduje się 200 m od ośrodka.
Ośrodek jest po generalnym remoncie. Ma bardzo bogate zaplecze sportowo
rekreacyjne dlatego jest idealnym miejscem na organizację letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.
Pokoje: 3-, 4- ,5-osobowe oraz studio, z łazienkami, każdy pokój posiada telewizor.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki,
kolacje), śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika.
PARK WODNY JAN
Do dyspozycji: boiska do siatkówki i piłki nożnej, miejsce do zabaw oraz krąg ogniskowy,
sala audiowizualna, sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, własna stołówka.

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• Całodniowa wycieczka do Sea Park Sarbsk (www.seapark.pl), który jest miejscem
stanowiącym centrum edukacji i zabawy w województwie pomorskim. Jest to pierwszy
w Polsce park komercyjny, w którym znajdują się foki bałtyckie, a także pochodzące
z dalszych rejonów uchatki kalifornijskie i kotiki południowoamerykańskie. Atrakcje
parku nawiązują do historii i kultury Pomorza. Dodatkowo znajdują się tu liczne place
zabaw dla dzieci i posiadające zróżnicowaną ofertę punkty gastronomiczne. Podczas
zwiedzania zobaczyć można: fokarium, oceanarium prehistoryczne w technologii 3D,
muzeum marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park miniatur latarni morskich,
wrak na wspak, Błękitek live show, plac zabaw „Podwodna przygoda”, Real Ocean 3D,
gaj małego pirata, kolejka pirat, park zręcznościowo linowy, błękitna szkoła Sarbsk
• Wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego z przewodnikiem
i biletami wstępu – w programie Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, skansen
w Klukach, spacer po ruchomych wydmach
• Wyjście do Parku Wodnego Jan w Darłówku – bilet 2 godz. (www.parkwodny.net.pl)
• Piesza wycieczka do Darłowa, spacer po mieście
• Ognisko z kiełbaskami

Terminy

13 dni/12 noclegów
23.06-05.07.2019
06.07-18.07.2019
19.07-31.07.2019
01.08-13.08.2019

Cena/os.

1 749,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w ośrodku (12 noclegów),
pobyt w ośrodku rozpoczyna się kolacją,
kończy śniadaniem + suchy prowiant na
drogę powrotną)
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania,
obiady, kolacje + podwieczorek (śniadanie
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany)
• wycieczkę autokarową do
Słowińskiego Parku Narodowego
(zgodnie z opisem)
• wycieczkę autokarową do Sea Park
Sarbsk
• wyjście do Parku Wodnego Jan
(bilet 2 godz.)
• ognisko z kiełbaskami
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka
• sprzęt sportowy do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie
sprzętu sportowego i materiałów

niezbędnych do realizacji programu
•o
 piekę medyczną (lekarz na wezwanie,
pielęgniarka na miejscu całodobowo)
•o
 piekę wykwalifikowanej kadry wychowawców, ratownika wodnego na plaży
• ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Europejskie ERV
• dyplom, zdjęcie oraz pamiątkę
uczestnictwa dla każdego uczestnika
• gadżet firmowy: koszulka, bandamka
lub worek sportowy
• z apewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje
są na drugiej stronie okładki.
Prosimy przeczytać koniecznie!

www.altamira.net.pl

Kolonie / obozy młodzieżowe

www.altamira.net.pl

BAŁTYK
POGORZELICA

Odkryty basen!
Dyskoteki codziennie!
Korzystanie z rowerów!

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat

14 DNI

POGORZELICA Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położna
w woj. zachodniopomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km od Rewala, 40 km od Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz sąsiedztwo jeziora Liwia Łuża należącego do rezerwatu ornitologicznego sprawiają, że wypoczynek tutaj to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. W 2015 r., miejscowość została
wyróżniona odznaczeniem Błękitnej Flagi, za spełnianie najwyższych standardów m.in.
w takich kategoriach jak: czystość wody i bezpieczeństwo. Piękne szerokie plaże oraz
mnóstwo miejscowych atrakcji.

OŚRODEK KOLONIJNO-WYPOCZYNKOWY
„DZIEJBA LEŚNA” www.dziejbalesna.pl
Położenie: doskonała lokalizacja ośrodka – 100 m od centrum miejscowości, wśród
sosnowych lasów i zaledwie 200 m od plaży. Cały kompleks jest ogrodzony i strzeżony
przez całą dobę.
Zakwaterowanie: funkcjonalne pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami, TV.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje +
podwieczorek). Śniadania i kolacje – bufet, obiady i podwieczorki – serwowane.
Do dyspozycji dzieci: 6 świetlic (w tym z ekranami i telebimami, z dyskoteką i lustrami),
wiata grillowa z miejscem na grilla lub ognisko, plac zabaw, piaskownica, boisko do piłki
nożnej, boisko do siatkówki plażowej i odkryty basen o wymiarach 20 x 8,5 m. Ośrodek
z bardzo bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym, dużą ilością rowerów, idealne
miejsce na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trzęsacza, Rewala
i Międzyzdroi
Trzęsacz – bilet wstępu do Muzeum Multimedialnego z imiennym certyfikatem,
wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie – podróż w czasie z wykorzystaniem
prezentacji, dźwięku, gier świateł i obrazów
Międzyzdroje – bilet wstępu do Rezerwatu Żubrów, Aleja Gwiazd z odciskami dłoni
znanych aktorów i artystów
Jeziorko Turkusowe – zaliczane jest do najpiękniejszych jezior Wolińskiego Parku
Narodowego. Jego niecodzienna, turkusowa barwa pochodzi od zalegających na dnie
złóż kredy
• Piesza wycieczka do Niechorza – bilet wstępu na Latarnię Morską położoną na klifie,
określaną jako jedną z najpiękniejszych na polskim wybrzeżu
• Ognisko z kiełbaskami

Termin

14 dni/13 noclegów
06.08-19.08.2019

Cena/os.

1 799,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w ośrodku (13 noclegów),
pobyt w ośrodku rozpoczyna się kolacją,
kończy śniadaniem + suchy prowiant na
drogę powrotną)
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania,
obiady, kolacje + podwieczorek
(śniadanie i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany)
• wycieczkę autokarową z
przewodnikiem Trzęsacz - Rewal
- Międzyzdroje z biletami wstępu
zgodnie z programem
• wycieczkę pieszą do Niechorza
z biletem wstępu na latarnię morską
• ognisko z kiełbaskami
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka, korzystanie z rowerów
• sprzęt sportowy, do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie
sprzętu sportowego i materiałów
niezbędnych do realizacji programu

• opiekę medyczną (lekarz na wezwanie,
pielęgniarka na miejscu całodobowo)
• opiekę wykwalifikowanej kadry
wychowawców, ratownika wodnego
na plaży
• ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Europejskie ERV
• dyplom, zdjęcie oraz pamiątkę
uczestnictwa dla każdego uczestnika
• gadżet firmowy: koszulka, bandamka
lub worek sportowy
• zapewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje
są na drugiej stronie okładki.
Prosimy przeczytać koniecznie!
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BAŁTYK
MRZEŻYNO

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat

12 lub 13 DNI

Pyszne wyżywienie!
Niezapomniane miejsce!
Malinowe Eko -Warsztaty!

MRZEŻYNO Atrakcyjna miejscowość nad Bałtykiem położona w woj. zachodniopomorskim, w gminie Trzebiatów. Mrzeżyno oferuje piękne widoki, szlaki turystyczne,
ścieżki rowerowe i port rybacki. Jest to miejscowość bardzo malownicza, z doskonałym
mikroklimatem oraz szeroką, fantastyczną plażą. Pobyt tutaj zalecany jest w leczeniu
alergii i górnych dróg oddechowych.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „MALINOWE MIEJSCE”
www.malinowemiejsce.pl
Położenie: w samym centrum miejscowości, na rozległym, zielonym terenie (ok. 1,5 ha),
200 m od plaży posiadającej międzynarodowy certyfikat jakości. Obiekt jest ogrodzony,
monitorowany i dozorowany 24 godz.
Pokoje: 3-, 4-osobowe oraz studio z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem.
Każdy pokój posiada balkon oraz nowe wyposażenie, Wi-Fi i szklanki.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacje + podwieczorek. Śniadania
i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane, ciasta wypiekane na
miejscu. Posiłki domowe, bogate, smaczne i urozmaicone, spożywane w nowoczesnej
stołówce, wyśmienita domowa kuchnia z akcentami malin z własnej plantacji i pysznych
wypieków z rodzinnej piekarni (ten sam właściciel).
Do dyspozycji uczestników na terenie obiektu: Sala audio-wizualno-konferencyjna,
sala dyskotekowa, krąg ogniskowy, miejsce na grilla, namiot rekreacyjny, sprzęt
multimedialny.

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• Wycieczka autokarowa do Międzyzdroi z przewodnikiem – w programie: rezerwat
żubrów, Aleja Gwiazd, Molo, Turkusowe Jeziorko
• Wycieczka do Parku Wieloryba w Rewalu – miejsce, gdzie na każdym kroku czekają
na zwiedzających groźne rekiny, olbrzymie wieloryby, złowrogie kałamarnice i inne
potwory z głębin. Wszystkie stworzenia to repliki, których można dotknąć, pogłaskać,
przytulić. A to tym bardziej ciekawe przeżycie, ponieważ każde zwierzę przedstawione
jest w oryginalnych rozmiarach. W Parku Wieloryba czekają na gości również
przyjacielski pirat i wygadane papugi, którzy zdradzą najmłodszym tajniki pirackiego
życia. W tym miejscu, jednocześnie bawiąc się i ucząc można zdobyć wiedzę na temat
morskich głębin
• Malinowe Eko-Warsztaty – pokaz oraz czynny udział w warsztatach: produkcja
i wypieki chleba, drożdżówek, produkcja masła oraz degustacja w/w produktów
• Wyjścia do Aquaparku (1 wyjście x 2 godz.)

Terminy
01.07-13.07.2019 / 13 dni, 12 noclegów
11.07-22.07.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Cena/os.

1 749,- PLN
1 690,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w ośrodku (11 lub 12
noclegów), pobyt w ośrodku rozpoczyna
się kolacją, kończy śniadaniem + suchy
prowiant na drogę powrotną)
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania,
obiady, kolacje + podwieczorek
(śniadanie i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany)
• Malinowe Eko-Warsztaty
(zgodnie z programem)
• wycieczkę autokarową
z przewodnikiem do Międzyzdroi
z biletami wstępu zgodnie z programem
• wycieczkę do Parku Wieloryba w Rewalu
• 1 wyjście do Aquaparku w Mrzeżynie
(1 bilety x 2 godz.)
• ognisko z kiełbaskami
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka
• sprzęt sportowy, do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. (zabezpieczenie
sprzętu sportowego i materiałów

niezbędnych do realizacji programu
•o
 piekę medyczną (lekarz na wezwanie,
pielęgniarka na miejscu całodobowo)
•o
 piekę wykwalifikowanej kadry
wychowawców, ratownika wodnego
na plaży
•u
 bezpieczenie NNW 10 000 PLN
Europejskie ERV
•d
 yplom, zdjęcie oraz pamiątkę
uczestnictwa dla każdego uczestnika
•g
 adżet firmowy: koszulka, bandamka
lub worek sportowy
• z apewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
•p
 odatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje
są na drugiej stronie okładki.
Prosimy przeczytać koniecznie!

www.altamira.net.pl

Kolonie / obozy młodzieżowe

www.altamira.net.pl

BESKID
ŻYWIECKI
SUCHA BESKIDZKA

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat

8 lub 10 DNI

RABKOLAND

HOTEL „MONTTIS”

www.monttis.pl

Położenie: nowoczesny obiekt wypoczynkowy, położony w przepięknym krajobrazie
Beskidów w Suchej Beskidzkiej. Jest doskonałym miejscem na odpoczynek dla dzieci
i młodzieży, a warunki klimatyczne wpływają na udany wypoczynek. Obiekt jest ogrodzony,
dozorowany, bezpieczny. Wokół jest duży teren, służący do rekreacji, zabaw i wypoczynku.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji dzieci: jadalnia, świetlica, sala dydaktyczna, sala dyskotekowa. Na terenie
obiektu znajduje się tenis stołowy, bilard, siłownia, 3 sale komputerowe z dostępem do
Internetu. W bliskim sąsiedztwie górki do gier i zabaw na śniegu.
Wyżywienie: domowe, smaczne: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja wraz z napojami. Posiłek rozpoczynający pobyt – obiad, posiłek kończący pobyt – śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną.

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• Półdniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Żywca – zwiedzanie z
zewnątrz Zamku Habsburgów, Rynek i Mikro Centrum Nauki Naukotechnika w Świnnej
– interaktywna wystawa fizyczna, której celem jest nauka poprzez zabawę, na sali
znajduje się 55 stanowisk na których można samodzielnie wykonywać doświadczenia
fizyczne. Wystawa obejmuje zagadnienia z praktycznie całej fizyki klasycznej, są to
między innymi kinematyka, dynamika, hydrodynamika, elektryczność, magnetyzm,
akustyka, optyka
• Wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki RABKOLAND – moc zabawy i atrakcji dla
dzieci, znajduje się tu najmniejszy rollercoaster w Europie (tylko dla dzieci!), diabelski
młyn, z którego można podziwiać górską panoramę oraz łódeczki i pontony dla
małych fanów pluskania. Dzieci wyszaleją się także na niezwykłych placach zabaw, na
wielkich huśtawkach i w Dolinie Trzmiela. Muzeum Orderu Uśmiechu jest częścią Parku
Rozrywki Rodzinnej Rabkaland
• 2 wyjścia na basen (kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej)
• Wycieczka piesza – renesansowy Zamek Suski w Suchej Beskidzkiej czasami
nazywany jest Małym Wawelem

Terminy
13.07-20.07.2019 / 8 dni, 7 noclegów
20.07-29.07.2019 / 10 dni, 9 noclegów

Cena/os.

1 150,- PLN
1 350,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w ośrodku (7 lub 9
noclegów), pobyt w ośrodku rozpoczyna
się obiadem, kończy śniadaniem + suchy
prowiant na drogę powrotną)
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadania,
obiady, kolacje + podwieczorek
(śniadanie i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany)
• wycieczkę autokarową
z przewodnikiem do Żywca z biletami
wstępu zgodnie z programem
• wycieczkę autokarową do Parku
Rozrywki RABKOLAND z biletem
wstępu
• 2 wyjścia na basen (kryta pływalnia)
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka
• sprzęt sportowy, do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie
sprzętu sportowego i materiałów
niezbędnych do realizacji programu

• opiekę medyczną (lekarz na wezwanie,
pielęgniarka na miejscu całodobowo)
• opiekę wykwalifikowanej kadry
wychowawców, ratownika wodnego
na plaży
• ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Europejskie ERV
• dyplom, zdjęcie oraz pamiątkę
uczestnictwa dla każdego uczestnika
• gadżet firmowy: koszulka, bandamka
lub worek sportowy
• zapewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje
są na drugiej stronie okładki.
Prosimy przeczytać koniecznie!

KRYTY BASEN W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
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Kolonie / obozy młodzieżowe
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SYCYLIA +WŁOCHY POŁUDNIOWE
OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Autokarem

Wiek uczestników: 12–18 lat

12 DNI

HIT!

Noclegi tranzytowe w obydwie strony!

Piękna wyspa, niesamowite widoki!
Hotel bezpośrednio przy piaszczystej plaży!

W programie 5 wycieczek: Neapol • Katania • Syrakuzy •
Etna i Taormina • Sorrento!
SYCYLIA największa wyspa Morza Śródziemnego, gorąca wyspa skarbów,
różnorodna, bogata w starożytne ruiny, zabytki sztuki arabsko-normańskiej, rajskie
plaże, z dymiącą majestatyczną Etną w tle. Słoneczna wyspa pachnąca migdałami
i pistacjami, oszałamia bogatą kulturą i krajobrazem.
KATANIA najbardziej kontrastowe miasto wschodniej Sycylii, zachwyca zabytkową
starówką, gdzie antyczne ruiny walczą o przestrzeń z barokowymi pałacami. Jest
drugim po Palermo pod względem wielkości miastem Sycylii. Katania nie zasypia, duża
ilość kawiarni, tawern, dyskotek i klubów czyni to miejsce niezwykle rozrywkowym,
a piaszczyste plaże zatoki katańskiej zachęcają do odpoczynku nad ciepłym morzem ze
zjawiskowym widokiem Etny w tle.

HOTEL COSTA DEL SOLEiii www.costadelsolevacanza.it
Zakwaterowanie na Sycylii: 7 noclegów w Hotelu COSTA DEL SOLE położonym
bezpośrednio przy piaszczystej plaży, zaprojektowany we włoskim stylu, klimatyczny, w
kształcie zamku, otoczony zadbanym ogrodem, składa się z budynku głównego oraz 13
odnowionych, w pełni wyposażonych 3-, 4-, 5-osobowych szeregowych apartamentów
Położenie: 17 km od centrum Katanii, 10 km od lotniska, 45 km od Syrakuz, 70 km
od Taorminy, w spokojnej okolicy. Idealne miejsce na obóz, bezpieczne, z prywatną
plażą z łagodnym zejściem do morza, blisko plaży, z dala od miejskiego gwaru, a
jednocześnie zlokalizowane w stosunkowo niedalekiej odległości od najważniejszych
atrakcji historycznych, przyrodniczych i kulturowych Sycylii (bliska odległość do Katanii –
wieczorne wyjazdy do miasta), do Syrakuz i Taorminy.
Do dyspozycji: restauracja główna z kuchnią międzynarodową i sycylijską, lobby,
kafejka przy basenie, całodobowa recepcja z lobby, mały sklepik, bezpłatne Wi-Fi
w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
Pokoje: zakwaterowanie w samodzielnych apartamentach standardu hotelowego,
4-osobowych z wyjściem tarasowym, składających się z sypialni oraz salonu. Wszystkie
pokoje są całkowicie odnowione; wyposażenie: łazienka z prysznicem, suszarka do
włosów, bezpłatna klimatyzacja, TV/SAT, telefon, taras z meblami ogrodowymi.
Wyżywienie na Sycylii: 3 posiłki dziennie – śniadanie bufet (2 rodzaje pieczywa –
ciemne i jasne, rogaliki, dżemy, masło, herbatniki, włoskie sery, jajka, salami, pomidory,
sałata, ogórki, płatki, ciasto/owoce, napoje gorące, soki), obiad (danie główne
serwowane do stolika + bufet sałatkowy, woda) i kolacja (3 daniowa serwowana do
stolika) + napój.
Wyżywienie podczas noclegów tranzytowych: śniadania bufet kontynentalny
i obiadokolacje serwowane + napój.
Rozrywka: animacja wieczorna dla wszystkich gości, z muzyką, karaoke, dyskoteka na
plaży czynna w wysokim sezonie, niewielki basen kąpielowy (czepki obowiązkowe –
własne lub możliwość zakupienia na miejscu), taras słoneczny z leżakami i parasolami,
kawiarnia przy basenie.
Plaża: prywatna, bezpośrednio przy hotelu, krystaliczne morze i przepiękna piaszczysta
prywatna plaża, która oferuje panoramę z widokiem na największy w Europie wulkan
Etna; plaża piaszczysta szeroka, długa, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy:
leżaki/parasole – koszt użytkowania serwisu plażowego uwzględniony jest w kwocie 70
EUR zbieranej przez pilota od uczestników na koszty związane z realizacją programu.
Na plaży funkcjonuje profesjonalna szkoła surfingowa.

Terminy

12 dni/9 noclegów
27.06-08.07.2019
04.07-15.07.2019

Cena/os.

2 350,- PLN

Cena obejmuje:
• t ransport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• z akwaterowanie: łącznie 9 noclegów
– 7 noclegów na Sycylii (hotel Costa del
Soleiii) + 2 noclegi tranzytowe zgodnie
z programem
• wyżywienie 3 posiłki dziennie + woda
(przy noclegach tranzytowych śniadania
i obiadokolacje) + suchy prowiant na
drogę powrotną
• włoską opiekę medyczną
• opiekę pilota/rezydenta
• zwiedzanie Neapolu*
• wycieczkę do Katanii + dodatkowo 2 wyjazdy na wieczorne „Katania by night”*
• wycieczkę do Syrakuz*
• wycieczkę wulkan Etna i Taormina*
• zwiedzanie Sorrento*
• opiekę kadry pedagogicznej
• opiekę ratownika
• gadżet pamiątkowy
• ubezpieczenie: KL 20 000 EUR, NNW
15 000 PLN, bagaż (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT
* bez kosztów związanych z realizacją wycieczek

Cena nie obejmuje:
• obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 10 PLN
• kosztów związanych z realizacją wycieczek: biletów wstępu, przewodników,
przeprawy promowej, taksy klimatycznej,
serwisu plażowego (leżaki, parasole),
ciepłego posiłku w drodze powrotnej –
łącznie 70 EUR, kwotę tą zbiera pilot w
autokarze (na życzenie rodzica możliwość
doliczenia tej kwoty wg średniego kursu
NBP to umowy/faktury)
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwagi Ważne informacje są
na drugiej stronie okładki, prosimy
przeczytać koniecznie!
Waluta: EURO, ceny na Sycylii – cola od
2 EUR, aranchini di riso ok. 1,5 EUR/sztuka,
pizza kawałek od 2 EUR, lody gałka
od 1 EUR, słynne ciasteczka św, Agaty”
ok. 2 EUR, canolli siciliani (rurki z kremem)
– od 2 EUR
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Włochy

SYRAKUZY – miasto Archimedesa

RAMOWY PROGRAM
1 dzień Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (Katowice około godz. 12.00). Przejazd
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień Przyjazd do hotelu nad morzem w okolicy Varcaturo w godz. południowych,
po zakwaterowaniu (od godz. 14.00) czas na popołudniowy odpoczynek na plaży,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Neapolu, zwiedzanie z przewodnikiem. Objazd panoramiczny miasta: wjazd na wzgórze Vomero i Posillipo, z których
roztacza się niezapomniana panorama na Neapol, Zatokę Neapolitańską, wyspę Capri
i Wezuwiusz. Następnie spacer po centrum miasta: Piazza del Plebiscito, Pałac Królewski,
Castel Nuovo – rozbudowany przez aragońskich władców Neapolu z renesansowym
łukiem oraz Galeria Umberto I. Następnie przejazd na przeprawę promową na Sycylię.
Wieczorem przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień Śniadanie, plażowanie, odpoczynek, obiad, czas na relaks i plażowanie,
kolacja, nocleg.
5 dzień Śniadanie, przejazd do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer
po Ortigii, świątynia Appolina z VI w pn.e., Plac Archimedesa – to właśnie w Syrakuzach
słynny uczony wykrzyknął słynne „Eureka” kiedy sformułował prawo określające siłę
wyporu, Piazza Duomo. Czas wolny. powrót do hotelu. Obiad, czas na plażowanie, po kolacji
– animacje, nocleg.
6 dzień Śniadanie, plażowanie, obiad, odpoczynek nad morzem, zajęciach
w grupach, kolacja, animacje, wieczorny wyjazd na „Katania by night”, nocleg.
7 dzień Śniadanie, plażowanie, odpoczynek – czas na relaks i plażowanie, obiad.
Popołudniowa wycieczka do Katanii, miasta św. Agaty zbudowanego z kamienia
wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac Katedralny, Katedra św. Agaty z relikwiami patronki,
ratusz miejski, Fontanna Słonia, ruiny teatru rzymskiego z II w. p.n.e. i greckiego
amfiteatru, spacer po Via Etnea – najdłuższej ulicy nie tylko w Katanii, lecz także na
Sycylii, wybrukowanej bazaltem z Etny, pełniącej funkcję salonu miasta. Czas na lody
i spróbowanie lokalnych słodkości powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
8 dzień Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i zajęcia w grupach, obiad,
plażowanie, kolacja, animacje, nocleg.
9 dzień Śniadanie, plażowanie, odpoczynek i zajęcia w grupach, kąpiele morskie, obiad,
plażowanie, animacje, kolacja, pożegnalna „wieczorna wycieczka do Katanii”, nocleg.
10 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu Etna,
najwyższego i najbardziej czynnego wulkanu Europy. Etna jest jednym z największych
wulkanów na świecie, jest widoczny z odległości nawet 250 km, w jego górnych partiach
przez ponad pół roku zalega śnieg i działa ośrodek narciarski. Przejazd na wysokości
1900 m, spacer wokół jednego z kraterów. Następnie przejazd do Taorminy, jednego
z najbardziej urokliwych starych miast Sycylii, luksusowego kurortu, położonego na
zboczu góry Monte Tauro nad Morzem Jońskim; spacer po mieście, zobaczymy m. in.:
Corso Umberto – główną ulicę miasta, starówkę, Pałac Corvaja, Piazza del Duomo, dobrze zachowany Teatr Grecki z III w. p.n.e. z przepięknym widokiem na Zatokę – jest on
drugim co do wielkości antycznym teatrem Sycylii, po tym w Syrakuzach, ruiny zamku
górującego nad miastem i Plac Vittorio Emanuele. Wyjazd w kierunku przeprawy promowej, przepłynięcie na ląd, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
11 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Sorrento miasta znanego
z licznych filmów, piosenek i książek. Położone nad Zatoką Neapolitańską, naprzeciwko
słynnego wulkanu miasto rzeczywiście posiada niebywały urok. Skaliste wybrzeże
i luksusowe hotele tworzą wyjątkową mieszankę włoskich krajobrazów i francuskiego
szyku. Wyjazd w drogę powrotną do kraju, ciepły posiłek.
12 dzień Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach południowych.

Kolonie / obozy młodzieżowe

www.altamira.net.pl

Sycylia samolotem

W programie wycieczka
do Syrakuz i Katanii

Terminy

8 dni/7 noclegów
29.06-06.07.2019
06.07-13.07.2019

Cena/os.

2 390,- PLN

8 DNI

Cena obejmuje:
• przelot samolotem linii Wizzair
Katowice-Katania-Katowice z bagażem
podręcznym 10 kg o wymiarach 40 x 30
x 20 cm (możliwość wykupienia opcji
wizz priority dającej możliwość zabrania
walizki jako bagażu podręcznego
o wymiarach 55 x 40 x 30 cm (dopłata
100 PLN) lub możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego 20 kg w cenie
400 PLN, nawet na 2 osoby
(np. 2 koleżanki w pokoju)
• zakwaterowanie: 7 noclegów hotel Costa
del Soleiii (opis hotelu na stronie obok)
• transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie +woda
• włoską opiekę medyczną
• opiekę rezydenta
• wycieczkę do Katanii + dodatkowo
2 wyjazdy na wieczorne „Katania
by night”*
• wycieczkę do Syrakuz*
• opiekę kadry pedagogicznej
• opiekę ratownika
• ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,
NNW 15 000 PLN, bagaż (SIGNAL IDUNA)
* bez kosztów związanych z realizacją wycieczek

• gadżet pamiątkowy
• bogatą ofertę animacyjną, ciekawy
program pobytu
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 15 PLN
• obowiązkowego kosztu 40 EUR
związanego z realizacją wycieczek:
biletów, przewodników, taksy
klimatycznej, serwisu plażowego
(na życzenie rodzica możliwość
doliczenia tej kwoty wg średniego kursu
NBP to umowy/faktury)
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• bagażu rejestrowanego

Uwagi Ważne informacje są
na drugiej stronie okładki, prosimy
przeczytać koniecznie!
Godziny lotu mogą ulec zmianie.
Szczegółowe informację o bagażu
podręcznym do 10 kg znajdziesz tutaj:
https://wizzair.com/pl-pl/informacje-iuslugi/informacje-o-podrozy/bagaz

TAORMINA

RAMOWY PROGRAM
1 dzień Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach z wychowawcą o godz. 17.00.
Wylot do Katanii o godz. 19.05, przylot na Sycylię – 21.40. Transfer do hotelu Costa
del Soleiii. Ze względu na przyjazd do hotelu po godz. 22.00, kolacja z dnia przylotu
zostaje przeniesiona na kolację w dniu wylotu.
2-7 dzień Śniadania, obiady, kolacje, plażowanie, animacje, rozgrywki sportowe,
wycieczki (opisy wycieczek przy obozie w wariancie autokarowym) – wycieczka
autokarowa do Syrakuz, wycieczka autokarowa do Katanii oraz Katania „by night”.
8 dzień Śniadanie, złożenie bagaży, czas na relaks i odpoczynek na plaży lub basenie.
Obiad, kolacja, wyjazd na lotnisko, wylot do Polski o godz. 22.15. Przylot do Pyrzowic o godz.
00.45, odbiór uczestników przez rodziców/opiekunów prawnych, zakończenie obozu.

KATANIA

NEAPOL

HOTEL COSTA DEL SOLE

SORRENTO
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Gościnna, piękna, słoneczna Macedonia!
Super wycieczki w cenie!

OCHRYD

Gruntownie odnowiony hoteliiiiz kompleksem boisk,

Wiek uczestników: 12–18 lat

Blisko centrum Ochrydu!

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

12 DNI

prywatną plażą bezpośrednio przy hotelu i nowym basenem!
Leżaki i parasole w cenie!

5. sezon w ofercie – bardzo zadowolone grupy!

OCHRYD wakacyjny, bezpieczny atrakcyjny letni kurort, który zapewnia swoim
turystom niezliczoną ilość atrakcji. „Wieczne Miasto” południowo zachodniej Macedonii,
które tętni życiem od czasów antycznych aż do dzisiaj, stanowi idealne miejsce letniego
wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, krystalicznie czystej wody, pięknych widoków,
bogatej historii i, co ważne, tak bardzo lubianej przez Polaków bałkańskiej gościnności
i przyjazności. Jest to kolebka kultury słowiańskiej. Miasto i Jezioro Ochrydzkie od dawna
wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kurort oferuje wiele możliwości
przyjemnego pobytu. W Ochrydzie jest mnóstwo kafejek, sklepów, punktów usługowych
i atrakcji. To miasto nie zasypia, jest idealnym miejscem na letni wypoczynek dla młodzieży.

HOTEL AQUALINAiiii

www.aqualina.com.mk

Elegancki, kompletnie odnowiony hotel z doskonałą obsługą oraz własną plażą,
i nowoczesnym kompleksem boisk, nowo otwartym basenem (na sezon letni 2019).
Położony 5 km od centrum Ochrydu, nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego, otoczony
z jednej strony krystalicznie czysta wodą jeziora, z drugiej – zielonymi lasami Parku
Narodowego Galicica. Ogromnym atutem hotelu jest własna zagospodarowana
plaża z łagodnym zejściem do jeziora. Również ze względu na bardzo dobre zaplecze
rekreacyjno-sportowe jest to idealne miejsce dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
Pokoje: eleganckie, odnowione., 3-, 4-osobowe z łazienką, klimatyzacją, TV (z telewizją
kablową) oraz Wi-Fi. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania bufet, obiady
serwowane i kolacje bufet) + suchy prowiant na drogę powrotną. Do śniadań: mleko,
soki, herbata, kawa, do lunchu i kolacji – woda lub sok.
Do dyspozycji uczestników: restauracja, taras, zagospodarowana plaża (leżaki,
parasole bezpłatnie), winda, internet bezprzewodowy.
Sport i rozrywka: nowo otwarty basen odkryty! Przy hotelu znajdują się 2 połączone
boiska oraz jedno duże boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki, piłki
ręcznej oraz do tenisa.
AQUAPARK IZGREV

PROGRAM POBYTU
• wycieczka katamaranami po jeziorze Ochrydzkim
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Ochrydu – zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem m.in.Galeria Ikon z największą kolekcją ikon na świecie, antyczny
teatr, wejście na twierdzę cara Samuela skąd roztacza się piękny widok na miasto, jezioro i okolicę, cerkiew św. Jovana Kaneo, Katedra św. Zofii z XI w. – najstarsza katedra
w Macedonii, pracownia ręcznie wyrabianego papieru czerpanego z kopią prasy Jana
Gutenberga, spacer po głównym porcie, u wejścia którego stoją pomniki św. Cyryla
i Metodego, oraz św. Klimenta – patrona miasta
• wycieczka autokarowa do Zatoki Kości – muzeum archeologicznego na wodzie
• 2 x Ohrid by night – wycieczki do Ochrydu wieczorową porą!
• kąpiele w jeziorze, na basenie
• fakultatywnie dla chętnych – wyjazd całodniowy do aquaparku Izgrev (koszt 20 EUR)
• plażowanie, baloniada
• zawody, siatkówka plażowa, rozgrywki sportowe
…wiele rozmaitych zajęć dopasowanych do wieku i zainteresowań uczestników

Terminy

12 dni/9 noclegów

Cena/os.

Cena nie obejmuje:

• obowiązkowej składki na
06.07-17.07.2019
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
15.07-26.07.2019
10 PLN
1 950,- PLN • obowiązkowej kwoty 30 EUR
24.07-04.08.2019
na koszty związanej z realizacją
02.08-13.08.2019
programu (bilety, łódki caneo,
11.08-22.08.2019
przewodnicy, taksa klimatyczna,
ciepły posiłek w drodze powrotnej)
Cena obejmuje:
– kwotę tą zbiera pilot w autokarze (na
• t ransport autokarem klasy LUX
życzenie rodzica możliwość doliczenia
(WC, klimatyzacja, DVD)
tej kwoty wg średniego kursu NBP do
• z akwaterowanie w hotelu Aqualinaiiii,
umowy/faktury)
9 noclegów w pokojach 3-, 4-osobowych • świadczeń nie wymienionych w ofercie
z łazienkami, TV, klimatyzacją
• innych wycieczek fakultatywnych dla
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, posiłek
chętnych np. pobyt w Aquaparku Izgrev
rozpoczynający – obiad, kończący –
(koszt ok. 20 EUR – bilet całodniowy
obiad, do obiadu i kolacji – woda lub sok,
z transportem do parku)
suchy prowiant na drogę powrotną
• macedońską opieke medyczną
• opiekę rezydenta
Uwagi Ważne informacje są
• opiekę pilota podczas podróży
•w
 ycieczkę autokarową z przewodnikiem na drugiej stronie okładki, prosimy
przeczytać koniecznie!
do Ochrydu*
Czas przejazdu w 1 stronę ok. 23 godz.
• wycieczkę autokarową do Zatoki
(trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, Węgry,
Kości – Muzeum Archeologicznego
Serbia). Waluta: denar macedoński
na wodzie*
(na miejscu wymiana z waluty EURO).
• 2 x wycieczkę „Ochrid by night”*
1 DENAR (MKD) to około 0,07 PLN
– wieczorne wyjazdy do miasta
• opiekę kadry pedagogicznej
(100 denarów to 7 PLN).
• opiekę ratownika
Orientacyjne ceny w Macedonii są
• korzystanie z zaplecza sportowego
zbliżone, a nawet czasem niższe niż
• firmowy gadżet pamiątkowy
w Polsce: woda mineralna 20-30 MKD,
• serwis plażowy (leżaki, parasole)
lody gałka 20 MKD
• ubezpieczenie: KL 20 000 EUR, NNW
15 000 PLN, bagaż (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT
* bez kosztów związanych z realizacją wycieczek

ZATOKA KOŚCI

Kolonie / obozy młodzieżowe
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GRECJA

Świetna lokalizacja – hotel w ścisłym centrum!

RIWIERA OLIMPIJSKA
PARALIA
OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Super rozrywkowy kurort!

Wiek uczestników: 12–18 lat

12 DNI

150 m od plaży!

W programie 2 wycieczki: Meteory i Olimp!

RIWIERA OLIMPIJSKA niepowtarzalne kolory: błękit morza, zieleń gór
i złocisty kolor piaszczystego wybrzeża, regionalna kuchnia, liczne puby, tawerny,
dyskoteki oraz sklepy – przyciągają turystów ze wszystkich stron świata.
PARALIA jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Grecji.
Tętniąca życiem, położona na Riwierze Olimpijskiej, u podnóża Olimpu. Oferuje dużą
ilość klubów, restauracji, kawiarni, tawern i sklepów oraz piaszczyste i szerokie plaże
zachęcające do wypoczynku.

HOTEL SCANDINAVIAiii

www.filoxeniahotels.gr/hotel-scandinavia.html
Położenie: rodzinny hotel z bardzo gościnną, przyjazną atmosferą, położony w centrum
Paralii, 150 m od plaży, w pobliżu licznych sklepów, tawern i atrakcji kurortu. Bardzo
lubiany i wysoko oceniany przez naszych dotychczasowych Klientów.
Usługi hotelowe: gustownie urządzony hotel oferuje recepcję z lobby, restaurację, bar,
salę TV, sejf, windę.
Pokoje: 3-, 4-osobowe, z balkonami, klimatyzacją, TV, łazienką z suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadania (bufet), obiad i kolacja z deserem – serwowane do stolika +
napój. Wyżywienie smaczne i domowe.
Plaża: publiczna, piaszczysta ok 150 m od hotelu. Leżaki i parasole płatne dodatkowo
(opłata lokalna ok. 6 EUR).

Terminy

12 dni/9 noclegów

Cena/os.

Cena nie obejmuje:

• obowiązkowej składki na
15.07-26.07.2019
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
1 990,- PLN
24.07-04.08.2019
10 PLN
• obowiązkowej kwoty 30 EUR
02.08-13.08.2019
przeznaczonej na koszty
Cena obejmuje:
związane z realizacją wycieczek
(przewodnicy, bilety wstępu, lokalny
• transport autokarem klasy LUX
podatek turystyczny, ciepły posiłek
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
w drodze powrotnej) – kwota zbierana
• zakwaterowanie 9 noclegów w hotelu
w autokarze przez pilota (możliwość na
Scandinaviaiii
życzenie rodzica doliczenia tej kwoty wg
• wyżywienie 3 posiłki dziennie z
średniego kursu NBP do umowy/faktury
deserem + woda do obiadów i kolacji –
rozpoczęcie pobytu kolacją , zakończenie • wycieczek fakultatywnych dla chętnych
np. rejs na Skiathos ok. 35 EUR
śniadaniem + prowiant na drogę powrotną
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• autokarowa wycieczka
z przewodnikiem na Meteory*
• autokarowa wycieczka
z przewodnikiem na Olimp*
• opiekę kadry pedagogicznej, ratownika
wodnego
• opiekę pilota, rezydenta
• firmowy gadżet pamiątkowy
• taksę klimatyczną
• podstawowe leki, grecka opieka medyczna
• ubezpieczenie KL 20 000 EUR
i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
* bez kosztów związanych z realizacją wycieczek

Uwagi Zakwaterowani od razu
po przyjeździe (doba hotelowa od
godz.14.00), wyjazd z Paralii w ostatnim
dniu – po śniadaniu i wykwaterowaniu,
około godz. 11.00.
Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00
Czas w Grecji: +1 godz.
Waluta: EURO, orientacyjne ceny: cola od
2 EUR, lody od 1 EUR, gyros pita od 2,5 EUR

PROGRAM POBYTU – WYCIECZKI W CENIE
• Olimp – wyprawa do Zeusa i jego „spółki”. Zwiedzanie wykopalisk w Dion, stolicy
kulturalnej i religijnej starożytnej Macedonii, skąd Aleksander Wielki wyruszał na
podbój świata. Następnie wyjedziemy krętymi serpentynami na wysokość 944 m
n.p.m., skąd rozpościerają się piękne widoki na Olimp i Zatokę Termajską Morza
Egejskiego w Grecji. Wycieczka półdniowa
• Meteory – miejsce to uważane jest przez wielu za najbardziej niezwykłe w Grecji.
Unikatowy zespół skalny Meteorów składa się z monolitycznych bloków skalnych,
sięgających u podstawy kilkuset metrów wysokości, na których średniowieczni
zakonnicy usytuowali swoje klasztory. W działających dzisiaj sześciu klasztorach można
podziwiać piękne ikony, stare rękopisy, przepiękne freski, wycieczka całodniowa
• kąpiele w morzu
• siatkówka plażowa
• kalambury
• Gra miejska
• Agent na wakacjach
i wiele innych...

• plażowanie
• rozgrywki sportowe na plaży
• Baloniada
• korowód przebierańców
• Greckie przeboje na obozie

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

możliwość wykupienia na miejscu

Rejs na wyspę Skiathos – rejs na jedną z najpiękniejszych wysp archipelagu Sporad
Północnych, gaje oliwne, szmaragdowe morze, las piniowy, złoty piasek na pięknych
plażach w scenerii błękitnego morza i tradycyjnych białych greckich domków, cudowne
widoki Półwyspu Pelion skąd, jak głosi legenda, wyruszył statek Argo w poszukiwaniu
Złotego Runa. Czas na relaks i plażowanie w prawdziwym greckim raju. Wyspa zachwyci
każdego. Wycieczka całodniowa – cena ok. 35 EUR
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HISZPANIA

Z szaleństwami w najlepszym niemieckim
parku rozrywki EUROPA PARK!
Hotel w ścisłym centrum Lloret de Mar!

COSTA BRAVA
LLORET DE MAR Super program!
OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Wiek uczestników: 12-18 lat
12 DNI

COSTA BRAVA jeden z najbardziej znanych i uczęszczanych regionów
turystycznych Hiszpanii. Piaszczyste plaże, dzikie i skaliste zatoczki, bujna roślinność
oraz zespół nowoczesnych hoteli i centrów rozrywkowych to wymarzone miejsce
wypoczynku dla młodych, ciekawych życia ludzi.
LLORET DE MAR miejscowość położona na malowniczym, skalistym wybrzeżu
Costa Brava w odległości 70 km od Barcelony. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy
wakacyjny kurort Katalonii, z szeroką piaszczystą plażą, ciepłym morzem i mnóstwem
atrakcji. Każdy obozowicz wraca zachwycony z wakacji w tym miejscu.

HOTEL GOLDEN SANDiii www.hotelgoldensand.com
Położenie: w centrum Lloret de Mar, w bliskiej odległości od wszystkich atrakcji
kurortu, 350 m od pięknej piaszczystej plaży.
Plaża: szeroka, piaszczysta, 350 m od hotelu. Serwis plażowy płatny dodatkowo.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z łazienkami, balkonami, klimatyzacją.
Do dyspozycji uczestników: całodobowa recepcja, odkryty basen, winda, sala
z bilardem (bilard odpłatnie), restauracja z bardzo dobrym wyżywieniem, lobby z Wi-Fi.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + desery do obiadów i kolacji. Wszystkie posiłki
w formie bardzo bogatego bufetu szwedzkiego. Do śniadań: kawa, herbata, soki, woda,
mleko, kakao, do obiadów i kolacji – woda.

PROGRAM POBYTU
• całodniowy pobyt w Europa Parku w drodze dojazdowej (www.europapark.de) –
największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie,
położony na 95 hektarach, oferuje niezliczoną ilość atrakcji, rollercoasterów; park jest
podzielony tematycznie, jest jednym z najatrakcyjniejszych parków rozrywki, super
zabawa gwarantowana
• całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Barcelony, stolicy
Katalonii, jednego z najpiękniejszych miast na świecie, zobaczymy m.in.: Casa Gaudi,
Casa Batlo, Sagrada Familia z zewnątrz, słynna ulica Rambla, Dzielnica Gotycka,
Wzgórze Montjuic, gdzie znajdują się obiekty olimpijskie, pokaz tańczących fontann,
dla chętnych dodatkowo płatny Stadion Camp Nou (ok. 25 EUR)
• wieczór Hiszpania ole!
• plażowanie
• pokazy flamenco!
• rozgrywki sportowe na plaży
• wspólne gotowanie paelli
• Baloniada
• karaoke show
• Gra miejska
• kąpiele w morzu i basenie
• korowód przebierańców
• siatkówka plażowa
• hiszpańskie przeboje na obozie
i wiele innych...

RAMOWY PROGRAM
1 dzień

Wyjazd z miejsca zbiórki (Katowice ok. godz.17.00), przejazd przez Polskę i Niemcy.

2 dzień

Przyjazd rano do Niemiec do Rust, całodniowy pobyt w Europa Parku
(www.europapark.de), posiłek na terenie parku we własnym zakresie (koszt od 15 EUR),
wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii.

3 dzień Rano przyjazd do Hiszpanii do Lloret de Mar, złożenie bagaży, obiad, zakwaterowanie od godz. 14.00, odpoczynek po podróży, relaks na basenie, kolacja, nocleg.
4-10dzień Śniadania, obiady, kolacje, animacje, kąpiele w morzu i basenie,
wycieczka do Barcelony – program wg oferty.
11 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski, ciepły posiłek
w godzinach wieczornych.
12 dzień Powrót do Polski na miejsca zbiórki w godz. okołopołudniowych.

Termin

12 dni/8 noclegów
27.07-07.08.2019

Cena/os.

2 350,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
• zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu
GOLDEN SANDiii w Lloret de Mar,
pokoje z klimatyzacją, TV, balkonem
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie
bogatego bufetu, posiłek rozpoczynający
obiad, kończący śniadanie + suchy
prowiant na drogę powrotną; napoje: do
śniadań kawa, herbata, sok, mleko, do
lunchu i kolacji – woda
• opiekę kadry pedagogicznej
• opiekę ratownika
• opiekę pilota i rezydenta
• całodniową wycieczkę autokarową
z przewodnikiem do Barcelony*
• całodniowy pobyt w Europa Parku
w Niemczech*
• ubezpieczenie KL 20 000 EUR,
NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• gadżet pamiątkowy dla każdego
uczestnika
* bez kosztów związanych z realizacją wycieczek

• s przęt sportowy: badminton, piłki
plażowe, piłki do siatkówki
• z apewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
•p
 odatek VAT

Cena nie obejmuje:
• obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 10 PLN
• obowiązkowej kwoty 60 EUR związanej
z realizacją programu (biletu do Europa
Parku, taksy klimatycznej, przewodnika
w Barcelonie, ciepłego posiłku w drodze
powrotnej – na życzenie rodzica możliwość doliczenia tej kwoty wg średniego
kursu NBP do umowy/faktury

Uwagi Ważne informacje są
na drugiej stronie okładki, prosimy
przeczytać koniecznie!

Mnóstwo atrakcji!

