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BAŁTYK
ŁEBA       11 DNI
KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat

Kolonie / obozy młodzieżowe

Nasze kolonie i obozy prowadzone są przez 

Zero nudy! Gwarancja świetnego programu 

Bogate programy pobytu 

i wiele niezliczonych atrakcji

Komfortowy transport z 20 miast Śląska, m.in.: Ruda Śląska,

Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Pawłowice, Knurów itd.

Komunikat COVID-19

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.

Starannie dobrane i sprawdzone hotele i ośrodki 

odpowiedzialnych i doświadczonych opiekunów

i udanego wypoczynku

wypoczynkowe z bardzo dobrą bazą rekreacyjno-sportową

C O  M U S I S Z  W I E D Z I E Ć 
P R Z E D  W Y J A Z D E M

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

zniszczeń w obiekcie/pokoju.

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).

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

orientacyjnej godzinie powrotu.

W dniu wyjazdu na zbiórce pod autokarem można przekazać 
wychowawcy „kieszonkowe dziecka” w formie depozytu w zaklejonej 

i opisanej kopercie. 

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.

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.

Karta kwalifikacyjna

Dokument tożsamości

Kaucja zwrotna

Torba podręczna

Kontakt

Pieniądze

Zakwaterowanie w hotelu

Bagaż

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.

Leki

* ilość miejsc w akcji „Rozdajemy prezenty!” ograniczona

Rodzeństwo podróżuje taniej 
przy jednoczesnej rezerwacji dla rodzeństwa 

rabat 25 PLN* dla każdego dziecka!

Stali Klienci – rabat 50 PLN!*

40-467 Katowice, ul. Mysłowicka 28 
tel. +48 510 910 100  
biuro@altamira.net.pl

www.altamira.net.pl

Z NASZYM BIUREM:  
GWARANCJA UDANEGO I BEZPIECZNEGO 

WYPOCZYNKU TWOJEGO DZIECKA!

Rozdajemy prezenty!

www.altamira.net.pl

•  Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – atrakcją Słowińskiego Parku 
są ruchome wydmy, które osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów i są jednymi 
z największych w Europie. Ogromne góry piasków przypominają do złudzenia 
krajobraz saharyjskich ergów. W cenie: bilet wstępu na przejazd kolejką bajkową 
lub meleksami z ośrodka do Rąbek i z powrotem, bilet wstępu na rejs statkiem po 
jeziorze Łebsko z Rąbek do wyrzutni rakiet i z powrotem, bilet wstępu do wyrzutni 
rakiet (muzeum to znajduje się w obrębie Parku Słowińskiego, na terenie dawnego 
niemieckiego poligonu doświadczalnego, na którym testowano prototypy różnego 
typu rakiet) i bilet wstępu do Słowińskiego Parku Narodowego.

•  Wycieczka autokarowa do Sea Parku – bilet wstępu do parku – jest największym na 
północy parkiem rozrywki dysponującym bogatą ofertą atrakcji rozrywkowych i edu-
kacyjnych związanych tematycznie z morzami i oceanami. W programie: największe 
fokarium w Polsce, karmienie i tresura fok oraz kotików, oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, muzeum marynistyczne, park makiet zwierząt morskich, wrak na 
wspak, park miniatur latarni morskich, błękitek live show, gaj małego pirata, woliery 
z ptakami, plac zabaw, kolejka pirata, park zręcznościowo-linowy dla dzieci.

•  Wycieczka piesza do Discovery Łebskie Klocki – to wystawa z klocków Lego 
łącząca w sobie elementy zabawy i edukacji. Na wystawie będzie można podziwiać 
imponujące budowle i eksponaty. Przede wszystkim jednak każdy będzie miał 
możliwość wprawić je samodzielnie w ruch! Takie rozwiązanie zachwyci każdego 
entuzjastę klocków Lego!

• Ognisko z kiełbaskami
Dodatkowo mnóstwo innych atrakcji: 
•  wakacyjny chillout na plaży i szalone kąpiele
•  letnie kino z popcornem
•  Sport & Fun
•  Koszulkomania – stwórz własny T-shirt wakacyjny
•  zawody Strong Man/Woman Wakacje 2021
•  wakacyjny Body Art – żywe, piaskowe rzeźby
•  Aqua Dance – wodne szaleństwa
•  zawody o tytuł Mistrza Kąpieliska
•  konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z wakacji
•  Obozowa Olimpiada Sportów Przedziwnych
•  Pokaż, co potrafisz! – obozowy talent-show
•  Kabareton – skecze i parodie wakacyjnych hitów
•  Wielka bitwa balonowa
•  szalone dyskoteki tematyczne
•  gry, konkursy i quizy
i wiele innych ciekawych imprez  
oraz zajęć integracyjnych,  
sportowych i rekreacyjnych  
dopasowanych do wieku  
i zainteresowań uczestników!

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.  
Łeba jest także idealnym miejscem do uprawiania sportów, szczególnie sportów 
wodnych, tenisa i jazdy konnej. Piękne okolice oraz szlaki rowerowe i piesze sprzyjają 
organizowaniu wycieczek i spacerów.

Położenie: znajduje się na dużym, pięknie zaaranżowanym terenie, co pozwala na 
spokojny i komfortowy wypoczynek w samym sercu Łeby. Obiekt jest ogrodzony, 
niedostępny dla osób z zewnątrz, w niewielkiej odległości od morza – ok. 340 m.
Zakwaterowanie: w pokojach 2-, 3-, 4-os. z łazienkami oraz TV o wysokim standardzie.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek) zgodnie 
z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia dzieci. Śniadania oraz kolacje w formie 
bufetu, obiady serwowane. Na drogę powrotną suchy prowiant oraz na wycieczki 
całodniowe. Turnus rozpoczyna się ciepłą kolacją a kończy śniadaniem + wydaniem 
suchego prowiantu na drogę.
Ośrodek dysponuje bogatą bazą rekreacyjno-sportową, do której należą: hala 
sportowa, basen, który wyposażony jest w sprzęt do siatkówki i koszykówki wodnej, 
dla najmniejszych gości brodzik o głębokości 50 cm, boisko do piłki siatkowej plażowej, 
boisko do koszykówki, stół do tenisa stołowego, sala dyskotekowa, plac zabaw.

ŁEBA

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny NORD I, II

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku 

Wypoczynkowo-Rekreacyjnym NORD 
w pokojach 2-, 3- i 4- os. z łazienkami

•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie – śniadanie, 
obiad, podwieczorek i kolacja + suchy 
prowiant na drogę powrotną; śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane

•  Wycieczkę autokarowa do Sea Parku 
z biletami wstępu

•  Wycieczkę do Słowińskiego Parku 
Narodowego z biletami wstępu

•  Wycieczkę piesza do Discovery  
Łebskie Klocki z biletem wstępu

•  dyskoteki
•  ognisko z kiełbaskami
•  korzystanie z zaplecza ośrodka
•  sprzęt sportowy do dyspozycji: piłki, 

kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie 
sprzętu sportowego i materiałów 
niezbędnych do realizacji programu

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka  
na wezwanie)

•  opiekę wykwalifikowanej kadry 
wychowawców, 

•  opiekę ratownika wodnego na plaży
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

– SIGNAL IDUNA
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców rywalizacji 

obozowych
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

kolonii z gadżetem firmowym
•  zapewnienie podstawowych lekarstw 

oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

Atrakcje przygotowane dla dzieci

1 970,- PLN

Cena/os.
29.07-08.08.2021 
08.08-18.08.2021

Terminy
11 dni/10 noclegów

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na TFP: 2,- PLN/os.
• składki na TFG: 2,- PLN/os.

Cena nie obejmuje:

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.

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

krajowych legitymacja szkolna.

Należyte wykonanie świadczeń 
zawartych w umowie uzależnione od stanu faktycznego  
– epidemiologicznego w dniu trwania imprezy i obowiązujących 
rozporządzeń (np. dyskoteki, sposób serwowania wyżywienia, 
korzystanie z zaplecza rekreacyjnego ośrodka, wycieczki, itp.)

Ceny kolonii nie obejmują 
wprowadzonych w obowiązujących aktach prawnych składek na 
rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) i Turystycznego 
Funduszu Pomocowego (TFP). Przy dokonaniu rezerwacji składki 
będą naliczane i odprowadzone do odpowiedniego Funduszu.

Mnóstwo atrakcji w jednym miejscu!

Składka na TFG i TFP

Bogate zaplecze sportowe!

Bogaty program: 3 wycieczki w cenie oraz rejs statkiem!
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BAŁTYK
DARŁOWO
KOLONIE LETNIE • wiek uczestników 7-12 lat
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 13-16 lat 

12 DNI

•  Wycieczka autokarowa do Doliny Charlotty, która kryje wiele wspaniałych miejsc, 
w których dzieci mają zapewnioną moc niezapomnianych wrażeń

•  Wycieczka do ZOO, wodnego ZOO Safari oraz podróży do magicznego świata 
Krainy Bajek. Napotkać tu można przedstawicieli licznych gatunków królestwa zwierząt 
oraz bohaterów uwielbianych bajek, których rzeźbione postaci i ich fantastyczne 
domki umiejscowione zostały w niezwykłej scenerii. To małe królestwo zabawy i nauki  
otoczone jest dziką przyrodą i pięknym krajobrazem. Każdego z gości ogrodu 
zoologicznego przyjaźnie przywita długoletni mieszkaniec Doliny Charlotty – wielbłąd 
Staś. Z wysokiej wieży widokowej można podziwiać piękne widoki, a także poznać z 
bliska życie żubrów. Podczas zwiedzania spotkać można ciekawskie makaki japońskie, 
pięknie śpiewające gibony, a także przyjaciela Doliny Charlotty – uroczego wydrę 
Edka. Prawdziwy, polski bocian Maciek wraz ze światowymi, kolorowymi papugami 
Arami i pozostałymi mieszkańcami ZOO Charlotta serdecznie zapraszają do swojego 
świata (w cenie bilet do ZOO, Wodne ZOO Safari oraz Fokarium) http://zoo.charlotta.pl/

•  2 godz. bilet wstępu do Parku Wodnego Jan w Darłówku 
•  Zwiedzanie Latarni Morskiej w Darłowie
• Ognisko z kiełbaskami
Dodatkowo mnóstwo  innych atrakcji: 
•  wakacyjny chillout na plaży i szalone kąpiele
•  letnie kino z popcornem
•  Sport & Fun
•  Koszulkomania – stwórz własny t-shirt wakacyjny
•  zawody Strong Man/ Woman Wakacje 2021
•  wakacyjny Body Art – żywe, piaskowe rzeźby
•  Aqua Dance – wodne szaleństwa
•  zawody o tytuł Mistrza Kąpieliska
•  konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z wakacji
•  Obozowa Olimpiada Sportów Przedziwnych
•  Pokaż, co potrafisz! – obozowy talent-show
•  Kabareton – skecze i parodie wakacyjnych hitów
•  Wielka bitwa balonowa
•  szalone dyskoteki tematyczne
•  gry, konkursy i quizy

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

OŚRODEK WCZASOWY KAMA  

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie: 11 noclegów w Ośrodku 

Wczasowym KAMA w pokojach 4-os. 
z łazienkami, TV i balkonami

•  wyżywienie: 4 posiłki w formie bufetu  
(śniadanie, obiad, kolacja i podwieczorek); 
turnus rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu i kończy śniadaniem + suchy 
prowiant w dniu wyjazdu.

•  wycieczkę autokarowa do Doliny Char-
lotty z biletem wstępu do ZOO Charlotta, 
Wodnego ZOO Safari i Fokarium

•  bilet 2 godz. do Parku Wodnego Jan 
w Darłówku

•  zwiedzanie latarni morskiej w Darłowie
•  ognisko z kiełbaskami
•  dyskoteki
•  korzystanie z sali świetlicowej  

ze sprzętem TV i dyskotekowym,  
terenu obiektów i urządzeń ośrodka

•  sprzęt sportowy do dyspozycji: piłki, 
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie 

sprzętu sportowego i materiałów 
niezbędnych do realizacji programu

•  opiekę medyczną na terenie ośrodka 
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców, 
•  opiekę ratownika wodnego na plaży
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

– SIGNAL IDUNA
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców rywalizacji 

obozowych
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

kolonii z gadżetem firmowy
•  zapewnienie podstawowych lekarstw  

oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

Atrakcje przygotowane dla dzieci

Ekskluzywny ośrodek! 

Blisko plaży! 

Bogaty program pobytu! 

Pyszne jedzenie!

1 990,- PLN

Cena/os.
08.07-19.07.2021

Termin
12 dni/11 noclegów

www.altamira.net.pl www.altamira.net.pl

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

10 DNI

•  Wycieczka autokarowa z biletami wstępu – AKTYWNE GIŻYCKO – Twierdza Boyen, 
most obrotowy i Wieża Ciśnień – tu można zobaczyć jak wyglądają Mazury z wysokości 25 m

• Statkiem w piękny rejs – rejs statkiem po mazurskich jeziorach w otoczeniu pięknej flory
•  Wycieczka autokarowa z biletami wstępu – Historia na wakacjach, Wilczy Szaniec 

w Gierłoży, kwatera Hitlera i Święta Lipka 
•  Giżycko by night 
•  wakacyjny chillout na plaży w iście mazurskim klimacie
•  letnie kino z popcornem
• Dwa ogniska z kiełbaskami
Dodatkowo mnóstwo innych atrakcji: 
•  Sport & Fun
•  Koszulkomania – stwórz własny T-shirt wakacyjny
•  szalone kąpiele w jeziorze
•  zawody Strong Man/ Woman Wakacje 2021
•  wakacyjny Body Art – żywe, piaskowe rzeźby
•  Aqua Dance – wodne szaleństwa
•  zawody o tytuł Mistrza Kąpieliska
•  konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z wakacji
•  Obozowa Olimpiada Sportów Przedziwnych
•  Pokaż, co potrafisz! – obozowy talent-show
•  Kabareton – skecze i parodie wakacyjnych hitów
•  Ukryty w ciemnościach – podchody wieczorne
•  Potwór z Loch Ness, czyli zagadka jeziora
•  Wielka bitwa balonowa
•  szalone dyskoteki tematyczne
•  gry, konkursy i quizy
i wiele innych ciekawych imprez  
oraz zajęć integracyjnych,  
sportowych i rekreacyjnych  
dopasowanych do wieku  
i zainteresowań uczestników!

Słońce, woda, las i oczywiście świetna zabawa! Mamy dla Was obóz, na którym 
połączyliśmy emocjonujące atrakcje ze wspaniałym, letnim wypoczynkiem 
nad brzegiem jeziora. Tutaj nie tylko odpoczniesz, ale także przeżyjesz masę 
fantastycznych atrakcji !

Położenie: ośrodek położony jest w sercu pojezierza mazurskiego, w malowniczej 
miejscowości Piękna Góra nad jeziorem Tajty. To zaledwie ok. 3 km od Giżycka, 
żeglarskiej stolicy Polski. Bliskość natury pozwala na odpoczynek z dala od miejskiego 
zgiełku. Usytuowany tuż przy lesie, z dostępem do własnej plaży i przystani ośrodek 
GWAREK MAZURY to idealne miejsce na aktywne, niebanalne spędzanie czasu.  
Energia płynąca z uroków otaczającej przyrody oraz zróżnicowana infrastruktura 
zachęcają do aktywności o każdej porze roku.
Zakwaterowanie: klasycznie urządzone pokoje 4-osobowe, każdy z prywatną toaletą 
i telewizorem. Część pokoi posiada balkon z urokliwym widokiem na jezioro Tajty. 
Wyżywienie: szczególną uwagę przykłada się do kuchni, aby obozowicze jedli 
smacznie i zdrowo. Podopieczni mają zagwarantowane następujące posiłki: śniadanie, 
obiad + podwieczorek (jogurt, słodka bułka, ciasto, wafelek lub owoc) i kolacje. 
Śniadania i kolacje serwowane są w formie bufetu, a obiad wydawany jest z bufetu 
przez obsługę na stoły.
Do dyspozycji dzieci: duża jadalnia, strzeżone kąpielisko pod okiem ratowników 
MOPR, prywatna plaża tylko dla gości ośrodka, port z przystanią żeglarską, tawerna 
nad jeziorem, boisko typu orlik, dwa piaszczyste boiska do siatkówki, miejsca 
ogniskowe, place zabaw na świeżym powietrzu, boiska wielofunkcyjne, sale do zajęć 
dydaktycznych, port z przystanią żeglarską, kajaki. Do ośrodka GWAREK MAZURY od lat 
przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski, poziom świadczonych usług jest tu bardzo 
wysoki, by zadowolić każdego kolonistę. 

Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK MAZURY

Atrakcje przygotowane dla dzieci

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wykupienie dodatkowej diety żywieniowej 

200,- PLN/os./na cały turnus
• składki na TFP: 2,- PLN/os.
• składki na TFG: 2,- PLN/os. 

www.gwarek-mazury.pl

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na TFP: 2,- PLN/os.
• składki na TFG: 2,- PLN/os.

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

Położenie: nowoczesny 3-piętrowy obiekt położony w linii prostej ok. 300 m od plaży 
i mostu rozsuwanego łączącego Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Cały teren jest 
ogrodzony i monitorowany oraz wyposażony m.in. w miejsce na ognisko oraz grill, plac 
zabaw i siłownię zewn. Odległości: plaża ok. 300 m, centrum ok. 300 m, kościół ok. 2 km. 
Zakwaterowanie: w pokojach 4-os. z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami lub tarasami, 
wyposażonych w indywidualne tapczany, szafę, stolik, krzesła i inny niezbędny sprzęt. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek w formie 
samoobsługowego bufetu (turnus rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem + suchy prowiant w dniu wyjazdu). 

Jeden z największych ośrodków 
wypoczynkowych na środkowym wybrzeżu Bałtyku. Miejscowość podzielona jest 
przez rzekę Wieprz na Darłówko Wschodnie i Zachodnie, które spina jedyny w Polsce 
rozsuwany most z charakterystyczną sterownią potocznie nazywaną „UFO”. 

DARŁOWO (dzielnica Darłówko Wsch.)

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie: 9 noclegów w ośrodku 

GWAREK, pokoje 3-, 4-os. z łazienkami 
•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie – śniadanie, 

obiad, podwieczorek i kolacja, pobyt 
w ośrodku rozpoczyna się kolacją, kończy 
śniadaniem + suchy prowiant na drogę 
powrotną

•  dwa ogniska z kiełbaskami
•  dyskotekę prowadzoną przez DJ
•  wycieczkę autokarową Aktywne Giżycko 

– Twierdza Boyen, most obrotowy i Wieża 
Ciśnień – by zobaczyć jak wyglądają 
Mazury z wysokości 25 m 

•  Statkiem w piękny rejs – rejs statkiem 
po mazurskich jeziorach w otoczeniu 
pięknej flory

•  wycieczkę autokarową Historia na 
wakacjach – Wilczy Szaniec w Gierłoży, 
kwatera Hitlera i Święta Lipka 

•  korzystanie ze świetlicy, placu zabaw, 
boiska do piłki nożnej typu orlik, boiska 

do piłki plażowej i plaży znajdujących się 
w ośrodku GWAREK MAZURY

•  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 wycho-
wawców, ratownika wodnego na plaży

•  ubezpieczenie NNW na kwotę  
10 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 
każdego uczestnika

•  nagrody dla zwycięzców rywalizacji 
obozowych

•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 
obozu z gadżetem firmowy

•  zapewnienie podstawowych lekarstw 
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  opłatę klimatyczną
•  podatek VAT

1 950,- PLN

Cena/os.
27.06-06.07.2021

Termin
10 dni/9 noclegów

Ośrodek nad jeziorem, z prywatną plażą! Położony na skraju lasu!

Pyszna domowa kuchnia! 3 km od Giżycka!
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•  warsztaty robienia pizzy 
•  warsztaty robienia lizaków
•  wycieczka do Centrum Pasterskiego w Koniakowie –  

prelekcja oraz pokaz wyrobu bundzu: Kto ma owce  
ten ma sery

•  zajęcia na otwartym basenie pod opieką ratownika
•  przejazd zaprzęgami konnymi Doliną Olzy
• zajęcia na otwartym basenie pod opieką ratownika 
Dodatkowo mnóstwo innych atrakcji: 
•  letnie kino z popcornem
•  Sport & Fun
•  Koszulkomania – stwórz własny T-shirt wakacyjny
•  zawody Strong Man/ Woman Wakacje 2021
•  Aqua Dance – wodne szaleństwa
•  zawody o tytuł Mistrza Kąpieliska
•  konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z wakacji
•   Pokaż, co potrafisz! – obozowy talent-show
•  Kabareton – skecze i parodie wakacyjnych hitów
•  Wielka bitwa balonowa
•  szalone dyskoteki tematyczne
•  gry, konkursy i quizy

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

Cena nie obejmuje:

Kolonie Obozy młodzieżowewww.altamira.net.pl www.altamira.net.pl

BESKIDY
ISTEBNA
KOLONIE LETNIE DLA DEBIUTANTÓW 
I NAJMŁODSZYCH DZIECI • wiek uczestników 6-12 lat

8 DNI

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na TFP: 2,- PLN/os.
• składki na TFG: 2,- PLN/os. 

położona jest w południowej części województwa śląskiego, u styku 
trzech granic: polskiej, czeskiej i słowackiej, a tworzą ją trzy wsie: Istebna, Jaworzynka 
i Koniaków, stąd też często bywa określana mianem „Trójwsi Beskidzkiej”. Położona na 
malowniczych stokach Beskidu Śląskiego pozwala cieszyć się i rozkoszować pięknem 
przyrody, gościnnością mieszkańców i licznymi atrakcjami turystycznymi. 

Położenie: starannie utrzymany obiekt położony w sąsiedztwie rzeki Olzy, składający 
się z 4 pawilonów. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-, 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.  
Budynki murowane, ze stałym CO. Na terenie Ośrodka znajdują się: duża stołówka, 
świetlica przystosowana do organizacji dyskotek, świetlice do prowadzenia zajęć 
grupowych, basen zewnętrzny, profesjonale boisko do siatkówki plażowej, mini boisko 
do piłki nożnej, stoły do ping-ponga, dwie wiaty grillowe, wydzielone miejsce do 
organizacji ognisk. Teren rozległy i ogrodzony. Sklep w odległości 700 m. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, kolacja: danie na ciepło 
serwowane do stolika + zimna płyta w formie bufetu.

ISTEBNA

Atrakcje przygotowane dla dzieci

Wygodne pokoje! Smaczne wyżywienie!

Mnóstwo atrakcji dla dużych i małych!

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe HALNIAK 

MACEDONIA
STRUGA
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 12-18 lat

12 DNI

•  wycieczka autokarowa do Ochrydy i Zatoki Kości – zwiedzanie miasta z lokalnym 
przewodnikiem, w programie m.in.: 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. Przepłynięcie łódeczkami caneo do portu. Przejazd do Zatoki Kości  
– zwiedzanie Muzeum Archeologicznego na Wodzie.

•  Ohrid By Night – wycieczka do Ochrydy wieczorową porą! Niezapomniane widoki 
Miasta Światła z górującą nad miastem twierdzą, bajecznie oświetloną, do tego 
atmosfera tętniącego życiem bezpiecznego kurortu , możliwość zakupu pamiątek

•  kąpiele w jeziorze, na basenie, Baloniada
•  zawody, siatkówka plażowa, rozgrywki sportowe
•  plażowanie 

Fakultatywnie dla chętnych – wyjazd całodniowy do aquaparku Izgrev (koszt 25,- EUR/os.)

Wiele rozmaitych zajęć dopasowanych do wieku i zainteresowań uczestników.

Miejscowość malowniczo położona nad rzeką Czarny Drin i pięknym 
Jeziorem Ochrydzkim, zaledwie 15 km od Ochrydy. Idealne miejsce na wypoczynek, 
na turystów czekają tu trzy szerokie, piaszczyste plaże. Jezioro Ochrydzkie jest 
najgłębszym jeziorem na Bałkanach i najstarszym w całej Europie. Bliska odległość 
do najpiękniejszej miejscowości w regionie – Ochrydy – daje możliwości zwiedzenia 
i spędzania czasu w tym kurorcie.

Położenie: ok. 100 m od centrum miejscowości Struga i centrum spacerowo-handlowego.
Usługi hotelowe: czterogwiazdkowy hotel, zbudowany w 1977 r., częściowo 
odnowiony w 2016 r., 1 budynek, 5 pięter, 3 windy, przestronne lobby, całodobowa 
recepcja, restauracja główna – dania w formie bufetu*, 2 bary: na plaży i przy basenie, 
taras z widokiem na jezioro, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby i recepcji; 
odkryty basen ze słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci, przy basenie bezpłatne 
parasole i leżaki; tenis stołowy, koszykówka, plac zabaw dla dzieci. 
Pokoje: 4-osobowe z łazienką, z klimatyzacją i TV. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu (posiłek rozpoczynający – kolacja, 
kończący – śniadanie) + woda.
Plaża: publiczna, bezpośrednio przy hotelu, wydzielona prywatna część hotelowa, 
piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do wody, .

* KOMUNIKAT COVID 19 – należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie uzależnione 
od stanu faktycznego – epidemiologicznego – w dniu trwania imprezy i obowiązujących 
rozporządzeń (np. sposób serwowania wyżywienia, dostępność do basenu itp.)

STRUGA

HOTEL DRIM iiii   www.drim.com.mk

Program pobytu

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w hotelu DRIMiiii  

(9 noclegów) w pokojach 4-osobowych 
z łazienkami, TV, klimatyzacją

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie 
bufetu* (posiłek rozpoczynający – kolacja, 
kończący – śniadanie) + woda do posiłków

•  ciepły posiłek w drodze powrotnej
•  macedońską opiekę medyczną
•  opiekę rezydenta
•  opiekę pilota podczas podróży
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, ratownika wodnego 
•  wycieczkę autokarową do Ochrydy 

i Zatoki Kości z biletami wstępu 
i łódeczkami ceneo

•  wycieczkę Ochrid by night  
– wieczorny wyjazd do miasta

•  korzystanie z zaplecza sportowego

•  taksę klimatyczną
•  gadżet pamiątkowy
•  serwis plażowy: parasol + 2 leżaki/pokój
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR  

(z rozszerzeniem o COVID)  
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT 

Uwagi Dokument upoważniający do podróży paszport lub dowód osobisty 
ważny minimum 90 dni od daty powrotu.  Czas przejazdu  w 1 stronę ok. 23 godz. 
(trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia). Waluta: denar macedoński  
(na miejscu wymiana z waluty EURO). 1 DENAR (MKD) to ok. 0,07 PLN (100 denarów to 
7 PLN). Orientacyjne ceny w Macedonii – zbliżone, a nawet często niższe niż w Polsce: 
woda mineralna: 20-30 MKD, lody gałka: 20 MKD.

•  obowiązkowej składki na TFG 10 PLN/
os. oraz TFP 10,- PLN/os.

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych dla chętnych 

np. pobyt w Aquaparku Izgrev (koszt 
około 25,- EUR – bilet całodniowy 
z transportem do parku) 

• wydatków osobistych
Możliwość wykupienia ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji (5 % wartości 
wyjazdu) 

Kwotę w EUR zbiera pilot w autokarze na koszty związane z realizacją wycieczek
(bilety, przewodników, taksę klimatyczną, ciepły posiłek w drodze powrotnej)

Cena nie obejmuje:

W programie 2 wycieczki!

Elegancki hoteliiii z basenem i prywatną plażą!

www.centrum-halniak.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie: 7 noclegów w ośrodku 

w pokojach 2-, 4-osobowych z łazienkami
•  wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, 

obiad serwowany, kolacja: danie na 
ciepło serwowane do stolika + zimna 
płyta w formie bufetu; turnus rozpoczyna 
się obiadem w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem + suchy prowiant

•  warsztaty robienia pizzy 
•  warsztaty robienia lizaków
•  wycieczkę do Centrum Pasterskiego 

w Koniakowie: prelekcja oraz pokaz 
wyrobu bundzu

•  zajęcia na otwartym basenie pod 
opieką ratownika

•  przejazd zaprzęgami konnymi  
Doliną Olzy

•  dyskoteki
•  korzystanie z sali świetlicowej ze 

sprzętem TV oraz dyskotekowym 
i z urządzeń na terenie obiektu

•  sprzęt sportowy do dyspozycji: piłki, 
kometka, skakanki itp. – zabezpieczenie 
sprzętu sportowego i materiałów 
niezbędnych do realizacji programu

•  opiekę wykwalifikowanej kadry 
wychowawców, 

•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  
– SIGNAL IDUNA

•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 
każdego uczestnika

•  nagrody dla zwycięzców rywalizacji 
obozowych

•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 
kolonii z gadżetem firmowy

•  zapewnienie podstawowych lekarstw  
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

1 350,- PLN

Cena/os.
31.07-07.08.2021

Termin
8 dni/7 noclegów

2 290,- PLN + 40,- EUR

Cena/os.
05.07-16.07.2021 
14.07-25.07.2021

Terminy
12 dni/9 noclegów
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2 280,- PLN + 30,- EUR     (taksa klimatyczna, koszty 
przewodnika związane z realizacją wycieczek, posiłek w drodze 
powrotnej) – możliwość doliczenia kwoty w EURO do ceny

2 550,- PLN + 40,- EUR     płatne kierownikowi na miejscu 
– możliwość doliczenia do ceny (koszty związane z biletami do 
Gardalandu, realizacją programu turystycznego, taksa klimatyczna)

2 499,- PLN   z bagażem podręcznym 10 kg (podręczna walizka 
na kółkach, wym. 55 x 40 x 23 cm, maks. 10 kg)

+ 40,- EUR    płatne kierownikowi na miejscu (koszty związane 
z realizacją programu, transfery, taksa klimatyczna)

2 749,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg
+ 40,- EUR    płatne kierownikowi na miejscu (koszty związane 

z realizacją programu, transfery, taksa klimatyczna)

Obozy młodzieżowe www.altamira.net.pl

HISZPANIA
COSTA BRAVA – LLORET DE MAR
OBOZY MŁODZIEŻOWE 
Wiek uczestników: 12–18 lat

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.

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.

COSTA BRAVA

LLORET DE MAR

Położenie: czterogwiazdkowy kompleks hotelowy, charakteryzuje się doskonałą 
lokalizacją – blisko centrum miasta, pomiędzy Lloret i Fenals, zaledwie 400 m od starego 
miasta, ok 400 m od głównej plaży Lloret i ok 800 m od plaży Fenals. Wspaniałe miejsce 
na wakacje z rodziną lub przyjaciółmi na wybrzeżu Costa Brava.
Plaża: ok. 400 m od hotelu, publiczna, szeroka, piaszczysto-żwirowa, dojście do plaży ulicą.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z łazienkami, balkonami, klimatyzacją, TV/SAT.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Wszystkie posiłki w formie bardzo bogatego bufetu 
szwedzkiego. Do śniadań: kawa, herbata, soki, woda, mleko, kakao, do obiadów i kolacji: woda.

HOTEL DON JUAN RESORTiiii www.hoteldonjuanresort.com

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

•  bilet lotniczy na trasie Katowice- Barcelona-
-Katowice (spotkanie z kierownikiem 
i wychowawcami na lotnisku)

•  bagaż podręczny 10 kg, przy wyższej 
cenie dodatkowo bagaż rejestrowany 
20 kg

•  opłaty lotniskowe i paliwowe
•  transfer lotnisko-hotel-lotnisko
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie 

bogatego bufetu, do obiadów i kolacji 
napoje, do śniadań kawa, herbata, sok, 
mleko, do lunchu i kolacji – woda

•  zakwaterowanie w hotelu DON JUAN 
RESORTiiii – pokoje 3-, 4-osobowe z 
klimatyzacją, łazienkami (7 noclegów)

•  transport autokarem klasy LUX  
(WC, DVD, klimatyzacja)

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie + desery 
do obiadów i kolacji, wszystkie w formie 
bogatego bufetu, do obiadów i kolacji: 
woda, do śniadań: kawa, herbata, soki, 
mleko; rozpoczęcie pobytu od kolacji, 
zakończenie śniadaniem + prowiant na 
drogę powrotną

•  zakwaterowanie w hotelu DON JUAN 
RESORTiiii – pokoje 3-, 4-osobowe z 
klimatyzacją, łazienkami (7 noclegów) 

•  ciepły posiłek w drodze powrotnej
•  wycieczkę autokarową do Barcelony

•  transport autokarem klasy LUX  
(WC, DVD, klimatyzacja)

•  zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu 
DON JUAN RESORTiiii w Lloret de Mar 
+ 1 nocleg we Włoszech

•  wyżywienie w Hiszpanii: 3 posiłki 
dziennie w formie bogatego bufetu, do 
obiadów i kolacji – napoje, do śniadań 
– kawa, herbata, sok, mleko, do lunchu 
i kolacji – woda; rozpoczęcie pobytu 
kolacją, zakończenie obiadem + prowiant 
na drogę

•  wyżywienie we Włoszech: 1 śniadanie 
i 1 obiadokolacja w hotelu + pizza po 
wyjściu z Gardalandu 

•  całodniowa wycieczka do Barcelony 

•  wycieczkę autokarową do Barcelony
•  opiekę kadry pedagogicznej i opiekę 

ratownika
•  opiekę rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR  

(z rozszerzeniem o COVID),  
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  gadżet pamiątkowy dla każdego 
uczestnika

•  zapewnienie sprzętu sportowego: 
badminton, piłki plażowe, piłki do siatkówki

•  zapewnienie podstawowych lekarstw 
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

•  wycieczkę autokarową do Tossy de Mar
•  opiekę kadry pedagogicznej I opiekę 

ratownika
•  opiekę pilota i rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z 

rozszerzeniem o Covid), NNW 20 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  gadżet pamiątkowy dla każdego 
uczestnika

•  zapewnienie sprzętu sportowego: 
badminton, piłki plażowe, piłki do siatkówki

•  zapewnienie podstawowych lekarstw 
oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

z przewodnikiem
•  2-dniowy bilet na pobyt w Parku 

Rozrywki Gardaland we Włoszech
•  zwiedzanie Werony
•  opiekę kadry pedagogicznej i opiekę 

ratownika
•  opiekę pilota i rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR  

(z rozszerzeniem o COVID-19),  
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  gadżet pamiątkowy dla każdego uczestnika
•  zapewnienie sprzętu sportowego: 

badminton, piłki plażowe, piłki do siatkówki
•  zapewnienie podstawowych lekarstw 

oraz zapisanych przez lekarza w trakcie 
trwania turnusu

•  podatek VAT

•  obowiązkowej składki: autokar TFG 10,- 
PLN/os. oraz TFP 10,- PLN/os.; samolot 
TFG 15,- PLN/os. oraz TFP 15,- PLN/os.

• świadczeń nie wymienionych w ofercie 

•  wydatków osobistych
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji (5% wartości wyjazdu)

Cena nie obejmuje (dotyczy wszystkich obozów w Hiszpanii):

Cena/os.

Cena/os.

Cena/os.

04.07-13.07.2021

04.07-15.07.2021

05.07-12.07.2021

Termin 

Termin 

Termin 

Obóz w Hiszpanii – przejazd autokarem

Obóz w Hiszpanii + 2 dni we włoskim 
GARDALANDZIE i WERONA nocą – autokarem

Obóz w Hiszpanii – przelot samolotem

Pyszne wyżywienie! Rozrywkowy kurort!

Elegancki hoteliiii

3 WARIANTY DO WYBORU


