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Odwiedź nas na Facebooku: www.facebook.com/biuropodrozy.altamira

CO MUSISZ WIEDZIEĆ
PRZED WYJAZDEM
Karta kwalifikacyjna
Jest obowiązkowym 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 na
2 tygodnie przed wyjazdem dziecka na kolonie/obóz.

Leki
Jeżeli dziecko na stałe przyjmuje leki lub zacznie przyjmować leki przed
wyjazdem i podczas trwania turnusu kolonijnego musi kontynuować
przyjmowanie lekarstw – to lekarstwa powinny być przygotowane
na wyjazd w podpisanych torebkach z opisem ich dawkowania oraz
zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu z rozpiską dawkowania.
Leki oraz rozpiskę z zaświadczeniem lekarza rodzic/opiekun
zobowiązany jest wręczyć opiekunom/kierownikowi w dniu wyjazdu
na miejscu zbiórki. Informujemy rodziców/opiekunów, iż dziecko
podczas trwania turnusu kolonijnego nie może przy sobie mieć
w pokoju żadnych lekarstw (względy bezpieczeństwa), leki opisane
muszą być zdeponowane u opiekunów Dzieciom, które mają problemy
lokomocyjne prosimy o podanie odpowiedniego lekarstwa przed
odjazdem i poinformowanie o tym opiekunów na miejscu zbiórki, aby
dziecko posadzić z przodu autokaru.
Prosimy rodziców/opiekunów o zabezpieczenie dziecku dawki leku
na wycieczki, które będą odbywały się podczas trwania turnusu
kolonijnego oraz na drogę powrotną.

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. Radzimy, by nie dawać dzieciom
kosztownych urządzeń (telefonów komórkowych, tabletów, mp3,
aparatów fotograficznych itp.) Opiekunowie i biuro nie ponoszą
odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników. Odpowiedzialność
za w/w urządzenia ponosi właściciel urządzenia czyli dziecko.
UWAGA! Ważne, aby dziecko uczestniczyło w pakowaniu,
co pomoże mu zapamiętać swoje rzeczy.

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

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.

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
(wyślij je do nas do 31.08.2020 na adres:
biuro@altamira.net.pl)

Atrakcyjne nagrody za 1, 2 i 3 miejsce!
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,
Hiszpania samolot 500 PLN od dziecka
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.

Z NASZYM BIUREM:
GWARANCJA UDANEGO I BEZPIECZNEGO
WYPOCZYNKU TWOJEGO DZIECKA!

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

Pieniądze
W dniu wyjazdu na zbiórce pod autokarem można przekazać
wychowawcy „kieszonkowe dziecka” w formie depozytu w zaklejonej
i opisanej kopercie.

Biuro Podróży ALTAMIRA
40-467 Katowice • ul. Mysłowicka 28
tel. +48 510 910 100 • 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

Terminy

14 dni/13 noclegów
24.07-06.08.2020
07.08-20.08.2020

Cena/os.

1 899,- 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
(SIGNAL IDUNA)
•d
 yplom 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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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

14 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.
PARK WODNY JAN
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.
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

14 dni/13 noclegów
09.07-22.07.2020
23.07-05.08.2020

Cena/os.

1 849,- 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
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
(SIGNAL IDUNA)
• dyplom 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

Terminy

14 dni/13 noclegów
27.06-10.07.2020
11.07-24.07.2020
25.07-07.08.2020
08.08-21.08.2020

Cena/os.

1 899,- 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
(SIGNAL IDUNA)
• dyplom 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!

3

Kolonie / obozy młodzieżowe
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BAŁTYK

Ośrodek po remoncie – bardzo dobry standard!
Bardzo dobre wyżywienie!
Super wycieczki w cenie!

JASTRZĘBIA GÓRA

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

14 DNI

JASTRZĘBIA GÓRA Nazywana „perłą ziemi puckiej”. Niewielka, bardzo
popularna nadmorska miejscowość, położona na zalesionym klifowym brzegu
w granicach Władysławowa. Najdalej na północ wysunięte miejsce Polski. Od wschodu
graniczy z zabytkowym parkiem krajobrazowym, natomiast od swojej zachodniej
strony z lasami, łąkami, dawnym sadem i wydmą morską. Jastrzębia Góra zachwyca
malowniczym, klifowym brzegiem, czystą wodą, piaszczystą plażą oraz kwitnącymi od
wiosny do jesieni pełnymi jałowców i wrzosów, głębokimi jarami i wąwozami.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA”

www.owdiuna.pl

Komfortowy, obiekt idealnie dostosowany do przyjmowania grup dzieci i młodzieży,
położony na pięknym, zielonym terenie w cichej, spokojnej okolicy. Usytuowanie
umożliwia dostęp do plaży dwiema drogami – z wysokiego klifu z pięknym widokiem
bezkresnego morza oraz łagodnym zejściem przez las wydmowy.
Położenie: 300 m od plaży, blisko centrum miejscowości.
Zakwaterowanie: funkcjonalne odnowione pokoje 2-, 3-, 4-osobowe oraz studia z
nowymi łazienkami, TV. Większość pokoi posiada balkon.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki,
kolacje). Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika.
Do dyspozycji dzieci: restauracja, sala dyskotekowa, miejsce na grill i ognisko, sala
gier z piłkarzykami i stołem do ping-ponga, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę,
siłownia, świetlica, plac zabaw, bezprzewodowy internet. Ośrodek o wysokim
standardzie, idealne miejsce na wypoczynek dzieci i młodzieży.

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 na terenie parku znajdują
się liczne place zabaw dla dzieci, a także 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 Gdańsk-Gdynia, w programie: Stare Miasto, Ratusz –
najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, dwór Artusa, Złota
Brama, Fontanna Neptuna oraz Bazylika Mariacka – największa ceglana świątynia w
Europie, przejazd do Gdyni, zwiedzanie Oceanarium, ORP „Błyskawica”, „Dar Pomorza”,
spacer Bulwarem Nadmorskim.
Dodatkowo mnóstwo innych atrakcji:
• korowód i chrzest kolonijny
• turniej gier planszowych
• korowód przebierańców wraz z balem
• Neptunalia, chrzest Neptuna
• X Factor na wakacjach

• gry miejskie
• siatkówka plażowa
• dyskoteki
• konkurs taneczny You Can Dace
• Mam talent na wakacjach

i wiele innych ciekawych imprez oraz zajęć integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych
dopasowanych do wieku i zainteresowań uczestników!

Terminy

14 dni/13 noclegów
12.07-25.07.2020
26.07-08.08.2020

Cena/os.

1 849,- 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
• Wycieczka autokarowa do Sea Park
Sarbsk z biletem wstępu
• Wycieczka autokarowa z przewodnikiem
do Gdańska i Gdyni
• dyskoteki
• korzystanie ze świetlicy i infrastruktury
ośrodka
• sprzęt sportowy do dyspozycji: piłki,
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie

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

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
(SIGNAL IDUNA)
• dyplomoraz 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

www.altamira.net.pl

Kolonie

www.altamira.net.pl

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
KROCZYCE

Super program!

Kolonie dla debiutantów i najmłodszych milusińskich

KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 6-12 lat

8 / 10 DNI

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA Jeden z najpiękniejszych
i najbardziej malowniczych regionów Polski. Na jurajskich skałach i w niezliczonych
jaskiniach zaczynali najwybitniejsi polscy alpiniści i grotołazi. Dzięki fantastycznie
ukształtowanemu terenowi jest to również doskonałe miejsce dla osób, które uwielbiają
wszelkiego rodzaju aktywności. Zapraszamy do przeżycia niezwykłej przygody.

ZAJAZD „MAGDA”

Zajęcia taneczne

www.zajazd-magda.pl

Zakwaterowanie w pensjonacie Zajazd Magda położonym w Kroczycach, na szlaku
Orlich Gniazd i malowniczych wzgórz porośniętych lasami sosnowymi i grabowymi.
Pokoje: 3-, 4-, 5-osobowe. Każdy pokój z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, WC,
umywalka). Na terenie pensjonatu znajduje się restauracja, sala bankietowa, dwie sale
konferencyjne, taras z kominkiem, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, boiska do piłki
nożnej i siatkówki, miejsce na ognisko i tereny do rekreacji.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja).

Atrakcje przygotowane dla dzieci
• wycieczka do Ojcowa – przejazd pod zamkiem w Pieskowej Skale oraz pod Maczugę
Herkulesa. Następnie piesza wyprawa do Jaskini Ciemnej – przejście zielonym szlakiem
z punktami widokowymi na Dolinę Prądnika do Bramy Krakowskiej.
• wycieczka Podzamcze i ruiny Zamku Ogrodzieniec + Park Rozrywki + 1 zjazd
letnim torem saneczkowym – przejazd do Podzamcza by zwiedzić ruiny gotyckorenesansowego zamku, następnie wizyta w Parku Ogrodzieniec: Park Miniatur, gdzie
możemy zobaczyć makiety zamków i warowni ze Szlaku Orlich Gniazd w miniaturze
w skali 1:25, Park Rozrywki, który posiada urządzenia, doskonale komponujące się
z otaczającym go krajobrazem, dzięki czemu będąc na jego terenie uczestnik dalej ma
wrażenie, że znajduje się w krainie średniowiecza, zamków i rycerstwa.
• zajęcia taneczne
• ognisko z kiełbaskami

Terminy

Cena/os.

16.07-25.07.2020 | 10 dni / 9 noclegów
18.07-25.07.2020 | 8 dni / 7 noclegów

1 550,- 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
• wycieczka: Podzamcze i ruiny Zamku
Ogrodzieniec + Park Rozrywki
• wycieczka do Ojcowa z przewodnikiem
• 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 i instruktora tańca
• ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
(SIGNAL IDUNA)
• dyplom 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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MACEDONIA
OCHRYDA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Wiek uczestników: 12–18 lat

12 DNI

www.altamira.net.pl

6. sezon w ofercie! Bardzo zadowolone grupy!

Hoteliiii z kompleksem boisk, basenem i prywatną plażą
Leżaki i parasole w cenie!
4 super wycieczki w cenie!

OCHRYDA Jedna z najpiękniejszych miejscowości na Bałkanach, 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 dnia dzisiejszego. 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 hotel z doskonałą obsługą, świetnym zapleczem sportowym oraz bardzo
dobrym wyżywieniem. Położony zaledwie 5 km od centrum Ochrydu, nad brzegiem
Jeziora Ochrydzkiego, otoczony z jednej strony krystalicznie czystą 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 (kompleks boisk sportowych) oraz
duży basen odkryty z wodnymi atrakcjami, jest to idealne miejsce dla wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Pokoje: eleganckie, odnowione, nowoczesne 3- , 4-osobowe z łazienką, klimatyzacją,
TV z telewizją kablową.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bardzo bogatego bufetu szwedzkiego + suchy
prowiant na drogę powrotną. Do śniadań: mleko, soki, herbata, kawa, do lunchu i kolacji
– woda.
Do dyspozycji uczestników: restauracja, taras, zagospodarowana plaża (leżaki,
parasole bezpłatnie), basen odkryty z leżakami, 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.

Program pobytu
• wycieczka katamaranami po Jeziorze Ochrydzkim
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Ochrydy – 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
• Ohrid by night – wycieczka do Ochrydy wieczorową porą!
• kąpiele w jeziorze, na basenie
• fakultatywnie dla chętnych – wyjazd całodniowy do aquaparku Izgrev (koszt 25 EUR)
• plażowanie
• zawody, siatkówka plażowa, rozgrywki sportowe
…wiele rozmaitych zajęć dopasowanych do wieku i zainteresowań uczestników

Terminy

12 dni / 9 noclegów
21.07-01.08.2020
30.07-10.08.2020
08.08-19.08.2020
17.08-28.08.2020

Cena/os.

1 989,- PLN + 40,- EUR
1 940,- PLN + 40,- EUR

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, klimatyzacja, DVD)
• zakwaterowanie w hotelu AQUALINAiiii
(9 noclegów) w pokojach 3-, 4- osobowych
z łazienkami, TV, klimatyzacją
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie
bufetu (posiłek rozpoczynający – obiad,
kończący – obiad) do obiadu i kolacji
– woda lub sok, suchy prowiant na drogę
powrotną
• ciepły posiłek w drodze powrotnej
• macedońską opiekę medyczną
• opiekę rezydenta
• opiekę pilota podczas podróży
• opiekę wykwalifikowanej kadry

Obowiązkową kwotę
w EUR zbiera kierownik
na koszty związane
z realizacją wycieczek
(bilety, przewodników,
taksę klimatyczną,
ciepły posiłek w drodze powrotnej)

pedagogicznej, ratownika wodnego
• wycieczkę autokarową z
przewodnikiem do Ochrydu z biletami
wstępu, łodeczkami caneo
• wycieczkę autokarową do Zatoki Kości –
Muzeum Archeologicznego na Wodzie
• wycieczkę katamaranami po Jeziorze
Ochrydzkim
• wycieczkę Ochrid by night – wieczorny
wyjazd do miasta
• korzystanie z zaplecza sportowego
• serwis plażowy (leżaki , parasole)
• gadżet pamiątkowy
• ubezpieczenie: KL 20 000 EUR, NNW
15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na turystyczny fundusz
gwarancyjny 10 PLN/os.
• innych wycieczek fakultatywnych dla
chętnych, np. pobyt w Aquaparku
Izgrev (koszt około 25 EUR/os. – bilet
całodniowy z transportem do parku)

Uwagi Dokument upoważniający
do podróży paszport lub dowód osobisty
ważny minimum 90 dni od daty powrotu.
Ważne informacje na 2 stronie okładki.

www.altamira.net.pl
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HISZPANIA

www.altamira.net.pl

Samolotem z Krakowa

COSTA BRAVA
LLORET DE MAR
OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Wiek uczestników: 12-18 lat

8 DNI

Rozrywkowy kurort tętniący życiem!

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 COPACABANAiii
http://hotel-copacabana.lloret-de-mar.top-hotels-costa-brava.com/pl/
Położenie: w centrum miejscowości Lloret de Mar, 500 m od plaży
Do dyspozycji: odkryty basen oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu,
recepcja, winda, stoły bilardowe, do tenisa, taras, ogród.
Pokoje: klimatyzowane, z łazienkę, wanną, prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone w TV, balkon z widokiem na basen lub ulicę.
Wyżywienie: hotelowa restauracja serwuje posiłki w formie bogatego bufetu,
obejmujące szeroki wybór tradycyjnych hiszpańskich przysmaków.

Program pobytu
• całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Barcelony, w programie:
Casa Gaudi, Casa Batlo, słynna ulica Rambla, Dzielnica Gotycka, Sagrada Familia
z zewnątrz, Wzgórze Montjuic, gdzie znajdują się obiekty olimpijskie, wieczorny pokaz
tańczących fontann, dla chętnych dodatkowo płatny Stadion Camp Nou (ok. 30 EUR/os.)
• kąpiele w morzu i basenie
• siatkówka plażowa
• hiszpańskie przeboje na obozie
• Gra miejska
• Baloniada, korowód przebierańców

• plażowanie
• AGENT na wakacjach
• kalambury
• aerobik w wodzie
• konkurs Ciao Darwin, animacje na basenie

i wiele innych...

Termin

8 dni / 7 noclegów
01.07-08.07.2020

Cena/os.

2 470,- PLN z bagażem podręcznym 5 kg + 40,- EUR*
2 720 ,- PLN z bagażem rejestrowanym 20 kg + 40,- EUR*

* obowiązkowa kwota płatna na miejscu (koszty związane z realizacją programu, transfery, taksa klimatyczna)

Cena obejmuje:
• bilet lotniczy na trasie Kraków-BarcelonaKraków (spotkanie z kierownikiem
i wychowawcami na lotnisku w Balicach)
• bagaż podręczny 5kg, przy wyższej cenie
dodatkowo bagaż rejestrowany 20 kg
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu
Copacabanaiii w Lloret de Mar, pokoje
3-, 4-os. z łazienkami, klimatyzacją, TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie
bufetu, napoje: do śniadań kawa, herbata,
sok, mleko; do lunchu, kolacji – woda
• opiekę kadry pedagogicznej, ratownika
wodnego

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 15 PLN/os.

• opiekę rezydenta
• całodniową wycieczkę autokarową
z przewodnikiem do Barcelony
• ubezpieczenie KL 20 000 EUR,
NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• pamiątkę uczestnictwa dla każdego
uczestnika
• sprzęt sportowy: badminton, piłki
plażowe, piłki do siatkówki
• zapewnienie podstawowych lekarstw
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie
trwania turnusu
• podatek VAT

Uwagi Dokument upoważniający
do podróży: paszport lub dowód osobisty
ważny min. 90 dni od daty powrotu.
Ważne informacje na 2 stronie okładki.

Obozy młodzieżowe
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BUŁGARIA

Autokarem

SŁONECZNY BRZEG
OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Wiek uczestników: 12-18 lat

12 DNI

Rozrywkowy kurort!

Wizyta w super Aquaparku Action!

Szeroka i piaszczysta plaża!

SŁONECZNY BRZEG Kurort tętni życiem i jest ulubionym miejscem wakacyjnym
dla młodzieży.To jeden z najpopularniejszych ośrodków położonych nad Morzem Czarnym.
Największą atrakcją Słonecznego Brzegu jest fantastyczna plaża, 6. kilometrowy pas
czystego piasku w formie półksiężyca otoczony wydmami i dużymi hotelami.
Miejscami plaża osiąga 60 m szerokości. Została oznaczona Błękitną Flagą, jako jedna
z najczystszych plaż w Europie. Piękna pogoda, słońce, niezwykłe plaże, ciepła woda,
mnóstwo atrakcji, zwiastują niezapomniane wspomnienia.

HOTEL SUNNY VIEW CENTRALiii
http://sunny-view-central.sunnybeachhotelsbg.com/pl/
Hotel: obiekt zadbany, z dobrym zapleczem, świetnym serwisem, idealny na wypoczynek
dla dzieci i młodzieży.
Położenie: w południowej części Słonecznego Brzegu w odległości ok. 400 m od
morza, 15 min. spacerem od słynnej plaży Cacao Beach, 2,5 km od centrum oraz 3 km od
Starego Miasta w Nesseberze.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z klimatyzacją, z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT.
Do dyspozycji uczestników: recepcja, restauracja, basen zewnętrzny z leżakami, Wi-Fi
(przy recepcji).
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie w formie bufetu), śniadanie, obiad z deserem, kolacja
z deserem. Hotelowa restauracja oferuje dania kuchni bułgarskiej i europejskiej. Posiłki
smaczne i bardzo urozmaicone, do nich napoje. Woda dostępna w ciągu dnia bez limitu.

Program pobytu
• wycieczka do Nesseberu nazywanego „bułgarską Rawenną”, to zaskakująco piękne
miasto znajduje się ok. 3 km od Słonecznego Brzegu. To jedno z najstarszych miast
europejskich, wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego
i Kulturowego UNESCO.
• wycieczka do Aquaparku Action Aquapark – oferuje ponad 30 różnych atrakcji
wodnych przeznaczonych dla wszystkich, niezależne od wieku. W parku wodnym
znajduje się 13 basenów, a także zjeżdżalnia o wysokości 18 m i długości 120 m.
Niezapomnianych wrażeń dostarczają zjeżdżalnie: Kamikadze, tajemnicza Czarna Dziura,
Niagara czy Wyspa Przygód. W basenie ze sztucznymi falami poczujemy się jak w morzu,
a prawdziwego relaksu dostarczy nam delikatny nurt 330-metrowej Leniwej Rzeki.
Dodatkowo:
• kąpiele w morzu, basenie
• siatkówka plażowa
• kalambury
• Gra Miejska
• konkurs Ciao Darwin
• dyskoteka młodzieżowa w hotelu

• plażowanie
• rozgrywki sportowe
• Baloniada
• aerobik w wodzie
• animacje na basenie
• korowód przebierańców

i wiele innych...

Termin

12 dni / 9 noclegów
01.07-12.07.2020
10.07-21.07.2020

Cena/os.

1 680,- PLN + 50,- EUR*

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(klimatyzacja, WC, DVD, barek)
• zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu
Hotel Sunny View Centraliii, pokoje 3-,
4-os. z łazienkami, klimatyzacją, TV
• wyżywienie FB: 3 posiłki dziennie plus
desery, posiłki w formie bufetu, śniadanie,
obiad z deserem, kolacja z deserem,
posiłkiem rozpoczynającym pobyt będzie
kolacja, kończący pobyt – śniadanie plus
prowiant na drogę powrotną
• wodę dostępną w ciągu dnia
• ciepły posiłek w drodze powrotnej

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/os.
• wydatków osobistych

* obowiązkowa kwota płatna
u kierownika (koszty programowe, wstęp do aquaparku,
taksa klimatyczna, ciepły
posiłek w drodze powrotnej)

• ubezpieczenie KL 20 000 EUR, NNW 15
000 PLN, bagaż 1 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej i ratownika wodnego,
pilota podczas podróży
• bułgarską opiekę medyczną
• zajęcia z animatorem
• wycieczkę do Nesseber
• wycieczkę do Aquaparku Action
Aquapark
• pamiątkę uczestnictwa dla każdego
uczestnika
• podatek VAT

Uwagi Dokument uprawniający do
podróży: paszport lub dowód osobisty
ważny min. 90 dni od daty powrotu.
Ważne informacje na 2 stronie okładki.

9

Oferujemy także:

1,
w
2
pu
ty
dy
az
yj
w
e,
zn
ic
an
gr
za
i
e
wczasy krajow
kolne
sz
ki
cz
ie
yc
w
,
ki
m
zy
gr
el
pi
a,
or
ni
se
oferty dla

y
m
a
z
s
a
r
p
a
Z
Tel. +48 510 910 100
www.altamira.net.pl

