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Powinny się w nim znajdować: nakrycie głowy, krem z wysokim 
filtrem, środki łagodzące po opalaniu, klapki, strój kąpielowy, 

mały plecak, wygodne 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. W przypadku wyjazdów 

autokarowych limit bagażu na uczestnika to torba do 20 kg  
i bagaż podręczny zabierany na pokład autokaru.

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 

zaświadczeniem lekarza pierwszego kontaktu z rozpiską dawkowania. 
Leki oraz rozpiskę z zaświadczeniem lekarza rodzic/opiekun zobowią-

zany 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 zdepo-
nowane u opiekunów. Dzieciom, które mają problemy lokomocyjne 

prosimy o podanie odpowiedniego lekarstwa przed odjazdem i poin-
formowanie 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.

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.  

Kartę kwalifikacyjną wypełniamy online w momencie rezerwacji, 
a jej oryginał zabieramy na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu  

na kolonie/obóz.

Nasze kolonie i obozy prowadzone są przez  
odpowiedzialnych i doświadczonych opiekunów

Zero nudy! Gwarancja udanego wypoczynku

Bogate programy pobytu i wiele niezliczonych atrakcji

Komfortowy transport z 20 miast Śląska, m.in.: Ruda 
Śląska, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Pawłowice, Knurów itd.

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 wypoczynkowe z bardzo dobrą bazą  

rekreacyjno-sportową oraz pysznym jedzeniem

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

Przy wyjazdach zagranicznych – pobierana na miejscu pobytu  
(10 EUR). Zwracana jest w dniu wyjazdu. 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. 

Karta kwalifikacyjna

Dokument tożsamości

Kaucja zwrotna

Torba podręczna

Kontakt

Pieniądze

Bagaż

Leki

Lutowy rabat za wcześniejszą rezerwację – 100 zł/os. 

Dodatkowa zniżka dla uczestników 
ubiegłorocznych kolonii/obozów – 50 zł /os.

Rabat dla rodzeństwa – 25 zł/os.

Rabat dla grupki znajomych,  którzy zapiszą się 
tego samego dnia na ten sam obóz:

 4 osoby i więcej – zniżka 100 zł/os. 
 4 osoby – zniżka 70 zł/os. 
 3 osoby – zniżka 50 zł/os.

Rozdajemy prezenty! *

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

przy wyjazdach krajowych legitymacja szkolna.

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.

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z COVID-19  
i kwarantanny 5%, ubezpieczenia od kosztów  

rezygnacji  z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Składka na TFG i TFP

Cena nie obejmuje

Giszowiec
ul. Mysłowicka 28, 40-467 Katowice 
tel.: 32 209 30 66, +48 510 910 100 

biuro@altamira.net.pl

www.altamira.net.pl

* ilość miejsc w akcji „Rozdajemy prezenty!” ograniczona
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Niezapomniana zabawa w stylu Hip-Hop!

DANCE MANIA CAMP  
w  ŁEBIE

•  Zajęcia Hip-Hop Dance – codzienna dawka tańca. Tańca nigdy dość!
•  Zajęcia Hip-Hop Choreografia – to zajęcia, na których nauczysz się szybkiego 

zapamiętywania kroków. Są to idealne zajęcia dla osób, które marzą o tańczeniu 
w teledyskach i na scenach! 

•  Zajęcia Hip-Hop Freestyle – to zajęcia oparte na improwizacji tanecznej. Każdy 
uczestnik na pewno popracuje nad kreatywnością i wyrażaniem siebie poprzez taniec. 
Pokaż siebie i uwolnij fantazję w tańcu!

•  Warsztat młodego artysty – to zajęcia oparte na doskonaleniu wyrazu artystycznego 
młodych tancerzy. Mimika, gest, ruch, interpretacja muzyki i uczucia to główne hasła 
tych zajęć!

•  Dance Battle – bitwa taneczna. Pojedynki solistów, duetów oraz zespołów!
•  Klip Dance – odtwarzanie i wymyślanie własnych choreografii do światowych hitów 

tanecznych!
•  Tik Tok Dance – krótkie formy taneczne, które wywołują uśmiech na twarzy!
•  Maraton Dance – wylejemy hektolitry potu, a na naszych twarzach zagości szeroki uśmiech!
•  Tańce wygibańce & wakacyjne Hula-Hula na świeżym powietrzu
•  Kolorowa Zumba – taneczna zabawa ruchem!
•  Dance Pool Party Summer Jam – gorąca impreza na basenie!
•  Namaste – uspokajamy nasz organizm po tanecznych szaleństwach i rozciągamy mięśnie!
•  Dance Show – prezentacje umiejętności przed publicznością!
•  Wycieczka autokarowa do aquaparku w Redzie – dwugodzinny pobyt na niezwykłym 

basenie w towarzystwie rekinów!
•  Wycieczka autokarowa do Labirynt Parku w Łebie
•  Nadmorski plażing and smażing – czyli plażujemy do woli, kąpiemy się w morzu, 

relaksujemy się i wdychamy jod!
•  Słoneczny Twister – lewa ręka na żółte, prawa noga na zielone… czyli wyginamy swoje 

ciała, próbując utrzymać równowagę!
•  Podchody i zagadki – czas na kultowe gry, które zawsze zaskakują swoją nieprzewidywalnością!
•  Kino pod chmurką – czyli przenosimy kino na zewnątrz! Najlepsza opcja na ciepłe, 

letnie dni!
•  Cytrus Challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz!
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę!
•  Outside Dyska – klimatyczna impreza podczas ciepłego letniego wieczoru. Zrobimy 

pop-corn, a do tego Holi i dobra muzyka gwarantowana!
•  Płonie ognisko – czyli nie ma lata bez ognicha z kiełbaskami!
•  Dyskoteki tematyczne – zabawy i tańce
•  Wielki Finał Dance Mania Camp!

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY NORD CAMP

Atrakcje przygotowane dla uczestników

Dance Mania Camp – to genialne połączenie mocy tańca z różnymi 
zajęciami rekreacyjnymi i artystycznymi oraz niepowtarzalna szansa 
nauczenia się nowych kroków tanecznych, podszkolenia się z rytmiki, 
improwizacji, koordynacji czy choreografii oraz poznania nowych 
ludzi dla których taniec jest jak powietrze. Na Dance Mania Camp baw 
się tańcem, korzystaj z zajęć i chwytaj mnóstwo pozytywnej energii. 
Wyraź siebie w artystycznych zadaniach i zabawach, które pobudzą 
twoją duszę tancerza. Wczuj się w rytmy najlepszych teledysków na 
świecie i zabłyśnij jak gwiazda!

11 dni / 10 noclegów

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowo-

Rekreacyjnym NORD CAMP w pokojach 
3-, 4-, 5-os. z łazienkami – 10 noclegów

•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane; 
pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu; dla każdego dziecka suchy 
prowiant na drogę powrotną

•  wycieczkę autokarową do aquaparku 
w Redzie

•  wycieczkę autokarową do Labirynt 
Parku w Łebie

•  program Dance Mania Camp (opisany 
powyżej) 

•  zorganizowany dojazd na plażę i do 
centrum Łeby (min. 3 x turnus) 

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  zabezpieczenie sprzętu sportowego 

i materiałów niezbędnych do realizacji 
programu

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka na 
wezwanie)

•  zapewnienie podstawowych lekarstw
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców i kierownika
•  opiekę ratownika wodnego na plaży i na 

basenie
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców campowych 

konkurencji
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

campu z gadżetem firmowym
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

– SIGNAL IDUNA
•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych ofercie
•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

Cena nie obejmuje:

2 750,- PLN

Cena/os.
27.07-06.08.2023 

Termin
11 dni/10 noclegów

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.

Marysia „Mery” Wasilewska – tancerka, instruktorka, trenerka i cho-
reografka. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła mając 8 lat. Zaczynała 
od tańca towarzyskiego jednak szybko zorientowała się, że to nie dla 

niej. W wieku 9 lat dołączyła do grupy hip-hopowej i zako-
chała się w tym stylu tańca. Na co dzień prowadzi 
swoje grupy taneczne w Gliwicach i Rybniku. Tre-
nowała pod okiem światowej sławy choreografów. 
W sierpniu 2022 roku wyjechała do Los Angeles, 
aby zwiększyć swoje umiejętności i szkolić się od 
najlepszych. Ukończyła studia taneczne w Łodzi 
na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Tam 
zdobyła tytuł dyplomowanego choreografa. W 
kwietniu 2022 roku odbyła szkolenie z Dydaktyki 

Tańca u Pauliny Jakóbczyk, co pomogło jej jeszcze lepiej przekazywać swoją wiedzę. 
Obecnie tańczy w grupie tanecznej „Blessa”. Na jej zajęciach na pewno nie zabraknie 
świetnej zabawy i masy pozytywnej energii.

Położenie: Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny NORD CAMP znajduje się w dzielnicy 
Żarnowska, w bliskim sąsiedztwie naturalnej otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, 
900 m od Jeziora Łebsko, a także szlaku rowerowego Euro Velo 10 (międzynarodowej 
trasy rowerowej Morza Bałtyckiego). Obiekt zlokalizowany jest na ogrodzonym, 
monitorowanym terenie i jest niedostępny dla osób z zewnątrz. 
Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Śniadania 
oraz kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolików. Dla każdego dziecka 
suchy prowiant na drogę powrotną. Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem. 
Na terenie ośrodka znajduje się bogata baza rekreacyjno-sportowa, na którą 
składają się: 2 baseny, korty tenisowe, boiska do siatkówki, boiska do Street Ball, boisko 
do piłki ręcznej plażowej, boisko do badmintona, siłownia, stoły do tenisa stołowego, 
piłkarzyki i duża sala audiowizualna.

ŁEBA

Dokumentem kwalifikującym uczestnika do 
udziału w campie jest poprawnie uzupeł-
niona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem, uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika.  
Należy pamiętać o zabraniu legitymacji 
szkolnej, zabezpieczeniu uczestnika w krem 
ochronny z wysokim filtrem UV oraz w krem 
po opalaniu, klapki, nakrycie głowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, leki, które dziecko 
zażywa stale lub które zostały zapisane 
przez lekarza przed wyjazdem (opakowanie 
należy opisać imieniem, nazwiskiem dziecka 
oraz sposobem dawkowania). Informacje 
na temat zażywanych leków należy rów-
nież umieścić w karcie kwalifikacyjnej – w 
dokumencie tym niezbędne są informacje 
na temat stanu zdrowia dziecka, o jego 
przebytych chorobach, uczuleniach oraz 
wszystkie wskazówki zdrowotne lub inne 
istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Przy autokarze rodzicom/opieku-
nom prawnym rozdane zostaną karteczki 
z numerem telefonu do kierownika campu 
oraz orientacyjną godziną powrotu.

Uwagi
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2 690,- PLN

Cena/os.
28.07-07.08.2023 

Termin
11 dni/10 noclegów Dokumentem kwalifikującym uczestnika 

do udziału w campie jest poprawnie uzu-
pełniona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem, uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika.  
Należy pamiętać o zabraniu legitymacji 
szkolnej, zabezpieczeniu uczestnika w 
krem ochronny z wysokim filtrem UV oraz 
w krem po opalaniu, klapki, nakrycie głowy, 
kurtkę przeciwdeszczową, leki, które dziecko 
zażywa stale lub które zostały zapisane  
przez lekarza przed wyjazdem (opakowanie  
należy opisać imieniem, nazwiskiem dziecka 
oraz sposobem dawkowania). Informacje 
na temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kwalifikacyjnej – w do-
kumencie tym niezbędne są informacje 
na temat stanu zdrowia dziecka, o jego 
przebytych chorobach, uczuleniach oraz 
wszystkie wskazówki zdrowotne lub inne 
istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Przy autokarze rodzicom/opieku-
nom prawnym rozdane zostaną karteczki 
z numerem telefonu do kierownika kolonii 
oraz orientacyjną godziną powrotu.

Uwagi

SUMMER CHILL VIBE CAMP 
w  POGORZELICY

•  Wycieczka do Kołobrzegu z przewodnikiem
•  Słońca blask pośród szumu fal – czyli plażujemy do woli! Weźcie ręczniki, kremy 

z filtrem i zimne napoje… Tego nie może zabraknąć!
•  #instagirl#instaboy#altamiracamp – jedziemy z konkursem na najlepsze zdjęcie na 

Instagramie z ALTAMIRA CAMP! 
•  Outside Dyska – klimatyczna impreza podczas ciepłego letniego wieczoru. Zrobimy 

kolorowe koktajle, pop-corn, a do tego HOLI i dobra muza gwarantowana!
•  Klimatycznie ognisko z kiełbaskami – czyli nie ma lata bez ognicha. Tradycji musi stać 

się za dość, więc usmażymy pyszne kiełby!
•  Speed Dating z przymrużeniem oka – spotkaj wakacyjną miłość!
•  Tik Tokowy Mega Trend – nagraj, zmontuj i wypuść w świat swój wakacyjny TIK TOK!
•  Suchar Challenge – czyli wyzwanie na śmianie! Jak bardzo potrafisz się powstrzymać 

przed wybuchem śmiechu?
•  Ulubieńcy lata‘23 - na promenadzie sprawdzimy wszystkie hity lata!
•  Cytrus Challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz!
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza przy basenie! 
•  Fitness Time – taneczne i treningowe zajęcia, które podniosą nam poziom endorfin!
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę
•  Dyskoteki tematyczne – zabawy i tańce
•  Basenowa frajda – kąpiele w odkrytym basenie
•  Pokój planszówek – zbiór kultowych gier
•  Wielki Finał Altamira Summer Chill Vibe Camp!

Atrakcje przygotowane dla uczestników

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w Ośrodku Kolonijno-

Wypoczynkowym DZIEJBA LEŚNA 
w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych 
z łazienkami i TV – 10 noclegów

•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
i podwieczorki serwowane do stolików; 
pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy 
śniadaniem; dla dzieci suchy prowiant  
na drogę powrotną

•  wycieczkę autokarową do Kołobrzegu 
z przewodnikiem

•  realizacja programu Altamira Summer 
Chill Vibe Camp

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka 
•  zabezpieczenie sprzętu sportowego 

i materiałów niezbędnych do realizacji 
programu

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka  
na wezwanie)

•  zapewnienie podstawowych lekarstw
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców i kierownika 
•  opiekę ratownika wodnego na plaży 

i basenie
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców konkurencji 

campowych
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

obozu z gadżetem firmowym
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

(SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych ofercie
•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

Cena nie obejmuje:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 12-18 lat

11 dni / 10 noclegów

OŚRODEK KOLONIJNO-WYPOCZYNKOWY DZIEJBA LEŚNA
Położenie: ośrodek zlokalizowany jest ok. 100 m od centrum miejscowości wśród 
sosnowych lasów i zaledwie 200 m od plaży. Cały kompleks jest ogrodzony i strzeżony 
przez całą dobę.
Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami, TV.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).  
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady i podwieczorki serwowane do stolików. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.  
Dla każdego dziecka suchy prowiant na drogę powrotną.
Na terenie ośrodka znajdują się: odkryty basen, boisko do piłki nożnej, boisko do 
siatkówki plażowej, wiata grillowa z miejscem na grilla/ognisko, 6 świetlic z ekranami 
i telebimami, sala konferencyjna i bankietowa.

Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położona 
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. Piękne szerokie plaże oraz mnóstwo 
miejscowych atrakcji to gwarancja udanych wakacji nad polskim morzem.

POGORZELICA

Odpoczniemy na gorącej plaży, zaszalejemy podczas rozgrywek 
basenowych, zatańczymy na dyskotece, a po wszystkim 
wyjdziemy na mały shopping w Niechorzu.
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ESSA CAMP 
w  DARŁÓWKU

OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY KAMA  

OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 12-18 lat       

11 dni / 10 noclegów

•  Wyjście do parku linowego w Darłówku
•  Wizyta w Parku Wodnym Jan w Darłówku – 2 godziny wspaniałej, wodnej zabawy!
•  Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu– z wizytą w parku wodnym 

Millenium
•  Słońca blask pośród morskich fal – czyli plażujemy do woli! Weźcie ręczniki, kremy 

z filtrem i zimne napoje. Tego nie może zabraknąć!
•  #instagirl#instaboy#altamiracamp – jedziemy z konkursem na najlepsze 

Instagramowe zdjęcie z ALTAMIRA CAMP! 
•  Outside Dyska – klimatyczna impreza podczas ciepłego letniego wieczoru. Zrobimy 

kolorowe koktajle, pop-corn, a do tego PROSZKI HOLI i dobra muzyka gwarantowana!
•  Płonie ognisko – czyli nie ma lata bez ognicha z kiełbaskami. Tradycji musi stać się 

zadość, więc usmażymy pyszne kiełbaski!
•  Speed Dating z przymrużeniem oka – spotkaj wakacyjną miłość!
•  Tik-Tokowy Mega Trend – nagraj, zmontuj i wypuść w świat swój wakacyjny TIK TOK!
•  Suchar Challenge – czyli wyzwanie na śmianie! Jak bardzo potrafisz się powstrzymać 

przed wybuchem śmiechu?
•  Cytrus Challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz!
•  Fun Games – najpopularniejsze zabawy drużynowe! Pokaż na co cię stać!
•  Runmagedon – ekstremalny bieg z przeszkodami!
•  Baseball – rozgrywki w słynną, amerykańską grę drużynową!
•  Whisper Challenge – ciekawe, czy się dogadacie?
•  Filmomania – czyli noc hitów kinowych na świeżym powietrzu!
•  Słoneczny Twister – kultowy twister na każdą pogodę!
•  Karaoke Party – najlepsze hity w wyborowym wykonaniu, czyli karaoke party  

Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę!
•  Fitness Time – taneczne i treningowe zajęcia, które podniosą nam poziom endorfin!
•  Dyskoteki tematyczne – zabawy i tańce
•  Pokój planszówek – zbiór kultowych gier
•  Wielki Finał Altamira Essa Camp!

Atrakcje przygotowane dla uczestników

Jeden z największych ośrodków 
wypoczynkowych na środkowym wybrzeżu Bałtyku. Miejscowość podzielona jest przez 
rzekę Wieprz na Darłowo Wschodnie i Zachodnie, które spina jedyny w Polsce rozsuwany 
most z charakterystyczną sterownią potocznie nazywaną „UFO”. Darłowo odznacza się 
korzystnym mikroklimatem. Rozległe obszary leśne są gwarancją czystego powietrza, 
natomiast korzystne prądy morskie zapewniają budulec piaszczystym, czystym plażom. 
W krajobraz zostały wpisane wiatraki – jedne z największych w Europie elektrowni 
wiatrowych, które są wizytówką dbałości o ekologię.

Położenie: nowoczesny 3-piętrowy obiekt położony ok. 300 m od plaży i centrum. 
Ośrodek wyposażony jest w windę. Teren obiektu jest ogrodzony i monitorowany.
Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-osobowe z łazienkami i balkonami/tarasami wyposażone 
w TV, standardowe zestawy mebli, parawany i leżaki.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje) w formie 
szwedzkiego stołu. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem 
w dniu wyjazdu. Dla każdego dziecka suchy prowiant na drogę powrotną.  
Na terenie obiektu znajdują się: miejsce na ognisko oraz grilla, siłownia zewnętrzna, 
2 sale do prowadzenia zajęć, małe boisko do gry w siatkówkę.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX (WC, 

klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowo-

Kolonijnym KAMA w pokojach 3-, 4-os. 
z łazienkami, TV i balkonami/tarasami  
– 10 noclegów

•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie(śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja) w formie 
szwedzkiego stołu; pobyt rozpoczyna się  
kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem 
w dniu wyjazdu; dla każdego dziecka 
suchy prowiant na drogę powrotną

•  wyjście do parku linowego w Darłówku
•  wizyta w Parku Wodnym Jan – 2 godz. 

wodnej zabawy
•  wycieczkę do Kołobrzegu z 2 godz. 

pobytem w Aquaparku Millenium 
•  realizację programu obozu Altamira 

Essa Camp
•  korzystanie z sali świetlicowej ze sprzętem 

TV i dyskotekowym oraz z terenu obiektu 
i urządzeń ośrodka

•  zabezpieczenie sprzętu sportowego 
i materiałów niezbędnych do realizacji 
programu

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka 
na wezwanie)

•  zapewnienie podstawowych lekarstw
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców i kierownika
•  opiekę ratownika wodnego na plaży
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców obozowych 

konkurencji
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

obozu z gadżetem firmowym
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

– SIGNAL IDUNA
•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych ofercie
•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

Cena nie obejmuje:

2 750,- PLN

Cena/os.
01.08-11.08.2023 

Termin
11 dni/10 noclegów

Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w campie jest poprawnie uzu-
pełniona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem, uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika.  
Należy pamiętać o zabraniu legitymacji 
szkolnej, zabezpieczeniu uczestnika w 
krem ochronny z wysokim filtrem UV oraz 
w krem po opalaniu, klapki, nakrycie głowy, 
kurtkę przeciwdeszczową, leki, które dziecko 
zażywa stale lub które zostały zapisane  
przez lekarza przed wyjazdem (opakowanie  
należy opisać imieniem, nazwiskiem dziecka 
oraz sposobem dawkowania). Informacje 
na temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kwalifikacyjnej – w do-
kumencie tym niezbędne są informacje 
na temat stanu zdrowia dziecka, o jego 
przebytych chorobach, uczuleniach oraz 
wszystkie wskazówki zdrowotne lub inne 
istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Przy autokarze rodzicom/opieku-
nom prawnym rozdane zostaną karteczki 
z numerem telefonu do kierownika kolonii 
oraz orientacyjną godziną powrotu.

Uwagi

DARŁOWO (dzielnica Darłówko Wsch.)
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SUN & FUN CAMP  
w  ŁEBIE

Kolonie

•  Wycieczka autokarowa do Sea Parku w Sarbsku
•  Wycieczka autokarowa do Aquaparku w Redzie – dwugodzinny pobyt na 

niezwykłym basenie w towarzystwie rekinów!
•  Wycieczka autokarowa do Labirynt Parku w Łebie
•  Nadmorski plażing and smażing – czyli plażujemy do woli, kąpiemy się w morzu, 

relaksujemy się i wdychamy jod!
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza w basenie połączona z zakręconymi 

konkurencjami i zawodami!
•  Słoneczny Twister – lewa ręka na żółte, prawa noga na zielone… czyli wyginamy swoje 

ciała, próbując utrzymać równowagę!
•  Kreujemy magnesy na lodówkę – czyli najlepsze pamiątki z wakacji we własnym 

wykonaniu! Podarujecie je komuś, czy zostawicie dla siebie?
•  Własna planszówka – zabawimy się w twórców gry! Od zasad gry, po wykonanie 

i wypróbowanie jej!
•  Przestrzenny Chińczyk – znacie tradycyjną wersję tej popularnej planszówki? 

Przeniesiemy ją w teren i niech wygra najlepszy! 
•  Podchody i zagadki – czas na kultowe gry, które zawsze zaskakują swoją 

nieprzewidywalnością!
•  Kryj się, strzelam! – szalony paintball 100 kulek!
•  Archery Tag – czas na dopracowanie swoich umiejętności w strzelaniu z łuku!
•  Bumperball – wielki pojedynek w kulach!
•  Ścianka wspinaczkowa – kto pierwszy na górze wygrywa!
•  Kino pod chmurką – czyli przenosimy kino na zewnątrz! Najlepsza opcja na ciepłe, 

letnie dni!
•  Cytrus Challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz!
•  Warsztaty robienia pizzy – margarita, a może capriciosa!
•  Mini Playback Show – wcielimy się w wybrane, ulubione postacie z bajek lub 

piosenkarzy i naszym śpiewem podbijemy serca innych uczestników!
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę!
•  Outside Dyska – klimatyczna impreza podczas ciepłego letniego wieczoru, zrobimy 

pop-corn, a do tego HOLI i dobra muzyka gwarantowana!
•  Płonie ognisko – czyli nie ma lata bez ognicha z kiełbaskami!
•  Dyskoteki tematyczne – zabawy i tańce
•  Wielki Finał kolonii Sun & Fun!

Atrakcje przygotowane dla uczestników

www.altamira.net.pl

KOLONIE • wiek uczestników 6-12 lat

11 dni / 10 noclegów

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX (WC, 

klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowo-Re-

kreacyjnym NORD CAMP w pokojach 3-, 4-, 
5-os. z łazienkami – 10 noclegów

•  wyżywienie: 4 posiłki dziennie(śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane; pobyt rozpoczyna się kolacją 
w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem 
w dniu wyjazdu; dla każdego dziecka 
suchy prowiant na drogę powrotną

•  wycieczkę autokarową do Sea Parku 
w Sarbsku

•  wycieczkę autokarową do aquaparku 
w Redzie – dwugodzinny pobyt na 
niezwykłym basenie w towarzystwie 
rekinów!

•  wycieczkę autokarową do Labirynt 
Parku w Łebie

•  program kolonii Sun & Fun opisany 
powyżej 

•  korzystanie z zaplecza ośrodka
•  zabezpieczenie sprzętu sportowego 

i materiałów niezbędnych do realizacji 
programu

•  zorganizowany dojazd na plażę i do 
centrum Łeby (min 3 x turnus) 

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka 
na wezwanie)

•  zapewnienie podstawowych lekarstw 
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców i kierownika
•  opiekę ratownika wodnego na plaży
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców kolonijnych 

konkurencji
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

kolonii z gadżetem firmowym
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN  

– SIGNAL IDUNA
•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych ofercie
•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

Cena nie obejmuje:

2 690,- PLN

Cena/os.
16.07-26.07.2023 

Termin
11 dni/10 noclegów

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY NORD CAMP

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.

Położenie: Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny NORD CAMP znajduje się w dzielnicy 
Żarnowska, w bliskim sąsiedztwie naturalnej otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, 
900 m od Jeziora Łebsko, a także szlaku rowerowego Euro Velo 10 (międzynarodowej 
trasy rowerowej Morza Bałtyckiego). Obiekt zlokalizowany jest na ogrodzonym, 
monitorowanym terenie i jest niedostępny dla osób z zewnątrz. 
Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Śniadania 
oraz kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolików. Dla każdego dziecka 
suchy prowiant na drogę powrotną. Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem. 
Na terenie ośrodka znajduje się bogata baza rekreacyjno-sportowa, na którą 
składają się: 2 baseny, korty tenisowe, boiska do siatkówki, boiska do Street Ball, boisko 
do piłki ręcznej plażowej, boisko do badmintona, siłownia, stoły do tenisa stołowego, 
piłkarzyki i duża sala audiowizualna.

ŁEBA

Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w campie jest poprawnie uzu-
pełniona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem, uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika.  
Należy pamiętać o zabraniu legitymacji 
szkolnej, zabezpieczeniu uczestnika w 
krem ochronny z wysokim filtrem UV oraz 
w krem po opalaniu, klapki, nakrycie głowy, 
kurtkę przeciwdeszczową, leki, które dziecko 
zażywa stale lub które zostały zapisane  
przez lekarza przed wyjazdem (opakowanie  
należy opisać imieniem, nazwiskiem dziecka 
oraz sposobem dawkowania). Informacje 
na temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kwalifikacyjnej – w do-
kumencie tym niezbędne są informacje 
na temat stanu zdrowia dziecka, o jego 
przebytych chorobach, uczuleniach oraz 
wszystkie wskazówki zdrowotne lub inne 
istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Przy autokarze rodzicom/opieku-
nom prawnym rozdane zostaną karteczki 
z numerem telefonu do kierownika kolonii 
oraz orientacyjną godziną powrotu.

Uwagi
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GÓRSKA KOLONIA NA MAXA  
w  ISTEBNEJ

•  Wycieczka autokarowa do Wisły
•  Pierwszy na górze wygrywa! – czyli wspaniała zabawa na ściance wspinaczkowej! 
•  Jump! Jump! – czyli skaczemy na całego i do woli na dmuchańcach!
•  Słoneczny Twister – lewa ręka na żółte, prawa noga na zielone… czyli wyginamy swoje 

ciała, próbując utrzymać równowagę!
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę!
•  Przestrzenny Chińczyk – znacie tradycyjną wersję tej popularnej planszówki? 

Przeniesiemy ją w teren i niech wygra najlepszy!
•  Podchody i zagadki – czas na kultowe gry, które zawsze zaskakują swoją 

nieprzewidywalnością!
•  Płonie ognicho – czyli nie ma lata bez ogniska z kiełbasami i zapiekankami!
•  Mój zakręcony lizak – czyli warsztaty robienia lizaków z masy cukrowej! 
•  Sweet Cotton Candy – czyli słodziutka wata cukrowa na deser!
•  Letnie kino pod chmurką – czyli przenosimy kino na zewnątrz i jemy pyszniutki popcorn!
•  Kreujemy magnesy na lodówkę – czyli najlepsze pamiątki z wakacji we własnym 

wykonaniu! Podarujecie je komuś, czy zostawicie dla siebie?
•  Mini Playback Show – wcielimy się w wybrane, ulubione postacie z bajek lub 

piosenkarzy i naszym śpiewem podbijemy serca innych uczestników!
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza w basenie połączona z zakręconymi 

konkurencjami i zawodami!
•  Outside Dyska – klimatyczna impreza podczas ciepłego letniego wieczoru! 
•  Dyskoteki tematyczne – zabawy i tańce
•  Wielki Finał kolonii!
Dodatkowo dla dziewczynek blok zajęć Girls Power:
•  Szał sezonowej mody – czas na pokaz mody!
•  Bajkowe paznokcie – stylizacja paznokci w kolorowe i bajkowe wzory – truskawki, 

zebry, zygzaki, pszczółki, motyle. A Ty jaki masz pomysł?
•  Studio fryzur – zapleciemy warkoczyki z wstążkami i koralikami.  

Zobaczymy jak ładnie kończyć splot i układać z nich fryzury!
•  Unikatowa biżu – czyli samodzielne wykonywanie biżuterii i ozdób!
A dla chłopców blok zajęć Nerf Battle:
•  Nerfomania – wciel się w pogromcę zombie, kosmicznego bohatera lub wojennego 

wojownika i stań do walki w igrzyskach o tytuł Mistrza kolonii!
•  Uwaga! na miejsca! Akcja! – rozgrywki Nerfowe przy pomocy różnych scenariuszy… 

Oj będzie się działo!
•  Akcja pod kryptonimem „Pomysł” – daj ponieść się wyobraźni i stwórz swój własny 

oryginalny scenariusz gry. Poczuj się jak najlepszy strzelec, którego nic nie jest w stanie 
powstrzymać!

•  Nerfowy Paintball – weź udział w grze, w której poznasz co to znaczy szybko poruszać 
się po polu przeciwnika, robić uniki, kryć się i maskować się!

Atrakcje przygotowane dla uczestników

KOLONIE • wiek uczestników 6-12 lat

7 dni / 6 noclegów

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w Halniakowym Dworze 

w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami 
– 6 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, kolacja); śniadania w formie bufetu,  
obiady serwowane do stolików, kolacje – 
danie na ciepło serwowane do stolików 
+ zimna płyta w formie bufetu; pobyt 
rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu  
i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu

•  wycieczkę autokarową do Wisły
•  ognisko z pieczeniem kiełbasek 

i zapiekankami (w ramach zwykłej 
kolacji)

•  program kolonii – Górska kolonia na 
maxa, opisany powyżej 

•  korzystanie z zaplecza obiektu
•  zabezpieczenie sprzętu sportowego 

i materiałów niezbędnych do realizacji 
programu

•  opiekę medyczną (lekarz/pielęgniarka  
na wezwanie)

•  zapewnienie podstawowych lekarstw
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

wychowawców i kierownika
•  dyplom, pamiątkę uczestnictwa dla 

każdego uczestnika
•  nagrody dla zwycięzców kolonijnych 

konkurencji
•  uroczyste zakończenie i podsumowanie 

kolonii z gadżetem firmowym
•  ubezpieczenie NNW 10 000 PLN – SIGNAL IDUNA
•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych ofercie
•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

Cena nie obejmuje:

1 690,- PLN

Cena/os.
30.07-05.08.2023 

Termin
7 dni/6 noclegów

HALNIAKOWY DWÓR 

Niewielka miejscowość usytuowana w województwie śląskim, 
położona zaledwie 6 km od Trójstyku w Jaworzynce, czyli miejsca, gdzie stykają się 
granice: Polski, Słowacji i Czech. Ta znana, beskidzka wieś cieszy się dużą popularnością 
wśród turystów z całej Polski, a spokój, wspaniałe widoki i doskonała lokalizacja 
sprawiają, że rokrocznie Istebną odwiedzają tysiące turystów.

Położenie: Halniakowy Dwór to obiekt zlokalizowany u podnóża Złotego Gronia 
w sąsiedztwie rzeki Olzy.   Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania, obiady i kolacje. Śniadania w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolików, kolacje – danie na ciepło serwowane do stolików + zimna 
płyta w formie bufetu. Pobyt rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu i kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Na terenie obiektu: duża jadalnia, basen, boiska, świetlica przystosowana do 
organizacji dyskotek, świetlice do prowadzenia zajęć grupowych, dwie wiaty grillowe 
oraz wydzielone miejsce do organizacji ognisk. 
Najbliższy sklep w odległości ok. 700 m od obiektu!

ISTEBNA

Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w kolonii jest poprawnie uzu-
pełniona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika. Należy 
pamiętać o zabraniu legitymacji szkolnej, 
zabezpieczeniu uczestnika w krem ochronny 
z wysokim filtrem UV oraz w krem po 
opalaniu, klapki, nakrycie głowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, leki, które dziecko za-
żywa stale lub które zostały zapisane przez 
lekarza przed wyjazdem (opakowanie na-
leży opisać imieniem, nazwiskiem dziecka 
oraz sposobem dawkowania). Informacje 
na temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kwalifikacyjnej – w do-
kumencie tym niezbędne są informacje 
na temat stanu zdrowia dziecka, o jego 
przebytych chorobach, uczuleniach oraz 
wszystkie wskazówki zdrowotne lub inne 
istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Przy autokarze rodzicom/opieku-
nom prawnym rozdane zostaną karteczki 
z numerem telefonu do kierownika kolonii 
oraz orientacyjną godziną powrotu.

Uwagi



8 Obóz młodzieżowy www.altamira.net.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w Hotelu Michelangelo 

iiii w Chianciano Terme w pokojach 2-, 
3-osobowych z łazienkami i balkonami – 
(7 noclegów)

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania 
i obiadokolacje; pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją i kończy śniadaniem, 
w ostatnim dniu na pożegnanie 
z Włochami – duży kawałek pizzy przed 
wyjazdem w drogę powrotną 

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  wycieczki zgodne z programem (Siena, 

San Gimignano, Jezioro Trazymeńskie, 
Montepulciano, Cortona, Florencja, 
Pienza) 

•  nauka włoskiego poprzez zabawę 
i atrakcje programowe Italyolo Camp 
we Włoszech 

•  włoską opiekę medyczną 
•  opiekę pilota-rezydenta
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, ratownika wodnego
•  pamiątkę uczestnictwa dla każdego 

uczestnika
•  opłatę klimatyczną
•  ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL 25 000 

EUR (z rozszerzeniem o COVID-19 
i choroby przewlekłe) i NNW 20 000 PLN 

•  podatek VAT 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie,  
m.in.: obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
– 20 PLN/os., ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 5% lub 7% z rozszerzeniem 
o choroby przewlekłe.

Cena nie obejmuje:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 12-18 lat

10 dni / 7 noclegów

ITALYOLO CAMP 
Włoskie wakacje w przepięknej 
TOSKANII 
w połączeniu z nauką języka włoskiego

CHIANCIANO TERME • SIENA • SAN GIMIGNANO 
JEZIORO TRAZYMEŃSKIE • MONTEPULCIANO 
CORTONA • FLORENCJA • PIENZA

Italyolo Camp – poznaj przepiękne miasteczka Toskanii, odpocznij 
w promieniach włoskiego słońca i skubnij podstawy języka włoskiego - wejdź 
w głąb włoskiej kultury. Pobyt za granicą doskonale sprzyja nauce obczystego 
języka. Odkryj z nami tajniki języka włoskiego i przekonaj się, że nauka nie musi  
być nudna. Zapomnij o wkuwaniu słówek i nauce nudnych teorii. Zajęcia odbywać  
się będą w formie warsztatów konwersacyjnych, na których trochę pośpiewamy, 
odegramy scenki rodzajowe i zmierzymy się z różnymi łamigłówkami 
językowymi. Zmierzymy się z językiem włoskim zarówno w formie mówionej, 
jak i pisemnej. Dzięki nauce podczas podróży będziemy mogli wykorzystać 
wszystko to czego się nauczymy w danej chwili w praktyce. Na koniec pobytu 
wyłonimy prawdziwego „italiano vero”, który rozpali swoje serce w barwach 
włoskiej flagi i okaże się prawdziwym pasjonatem włoskiego języka i kultury. Atrakcje przygotowane dla uczestników

•  #instagirl#intaboy#altamiracamp – jedziemy z konkursem na najlepsze zdjęcie na 
Instagramie z Altamira Camp!

•  Ciao Bella! – czyli szybkie randki z przymrużeniem oka! Spotkaj wakacyjną miłość!
•  Aquaolimpiada o Puchar Neptuna – zawody pływackie połączone z różnymi 

wodnymi konkurencjami!
•  Aqua Aerobik i Aqua Gym – wodne zajęcia typu fitness, które podniosą nam poziom endorfin!
•  Zumba Party – lecymy na całego i bawimy się na 1000%! 
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza na basenie!
•  Disco Italiana – szalona impreza w włoskim stylu z największymi włoskimi oraz 

światowymi przebojami muzycznymi!
•  Eurowizja Toskania 2023 – wielkie drużynowe bitwy na głosy w karaoke!
•  W krainie mitów rzymskich – konkurs na najlepszą zespołową scenkę przedstawiającą 

wyłoniony w drodze losowania mit rzymski!
•  Italia? Roma? – quiz z nagrodami sprawdzający wiedzę o Włoszech!
•  Principessa e Pricipe – wybory miss i mistera Italyolo Camp!
•  Pod słońcem Toskanii – wieczór filmowy z popcornem i projekcją włoskich klasyków!
•  Wielka baloniada – turniej z balonami na wodę!
•  Campowe animacje na plaży!
•  Arrivederci Italia! – wielki finał Altamira Italyolo Camp!
Do tego dla chętnych codzienna, praktyczna nauka języka włoskiego poprzez 
zwiedzanie, zabawę oraz różne aktywności!

2 970,- PLN + 70,- EUR – płatne pilotowi w autokarze 
                       (kwota przeznaczona na koszty związane z realizacją programu)

Cena/os.
30.07-08.08.2023

Termin
10 dni/7 noclegów

RAMOWY PROGRAM OBOZU
Wyjazd w godzinach wieczornych z Polski. Przejazd przez Czechy i Austrię do 

Włoch.
1 dzień

Przyjazd do Hotelu Michelangelo w Chianciano Terme około godz.15:00, 
zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, czas wolny na odpoczynek oraz na kąpiele 
w hotelowym basenie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, kąpiele i wypoczynek nad basenem hotelowym oraz spacerowa 
wycieczka po miasteczku Chianciano Terme – to nie tylko kurort, ale również miejsce 
z przepiękną średniowieczną starówką. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Sieny, której zabytkowe centrum jest wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wizyta na Piazza del Campo – centralnym 
placu miasta słynącym z wyścigów konnych. Zwiedzanie słynnej gotyckiej katedry 
z charakterystyczną dzwonnicą w biało-czarne pasy oraz spacer urokliwymi 
średniowiecznymi ulicami z pięknymi tarasami widokowymi. Czas wolny. Następnie 
przejazd do San Gimignano, nazywanego średniowiecznym Manhattanem. Spacer 
i wizyta na Piazza del Duomo – placu otoczonym wysokimi romańskimi wieżami, 
z których słynie to miasteczko. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd nad pobliskie Jezioro Trazymeńskie – największe 
jezioro na Półwyspie Apenińskim. Plażowanie, kąpiele w jeziorze i czas wolny na 
wypoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Montepulciano, jednego z najwyżej położonych 
miast toskańskich. Spacer po Corso z pięknymi pałacami, Piazza Grande z ratuszem 
oraz katedrą. Czas wolny. Następnie przejazd do Cortony – spacer po toskańskim 
miasteczku znanym z filmu Pod Słońcem Toskanii. Zobaczymy m.in. Bazylikę św. 
Małgorzaty z Cortony, główną ulicę Via Nazionale i Ratusz. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd nad pobliskie Jezioro Trazymeńskie – największe jezioro 
na Półwyspie Apenińskim. Plażowanie, kąpiele w jeziorze i czas wolny na wypoczynek. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie,przejazd do Florencji, stolicy Toskanii. Wizyta na Piazza del 
Duomo, gdzie znajdują się najsłynniejsze zabytki: baptysterium z rajskimi drzwiami oraz 
Katedra Santa Maria del Fiore z kopułą Brunelleschiego i dzwonnicą Giotta. Spacer po 
zabytkowym centrum przez Piazza della Signoria z Palazzo Vecchio do Ponte Vecchio 
– najbardziej charakterystycznego mostu Florencji. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Przyjazd do Polski w godzinach porannych. 

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Pienzy, renesansowej perełki. 
Spacer po Corso do Piazza Pio II z katedrą oraz wizyta na tarasie widokowym, skąd 
zobaczymy typowe toskańskie krajobrazy oraz wygasły wulkan Monte Amiata. 
Miasteczko słynie z produkcji sera pecorino, który czuć na każdym kroku. Pobyt we 
Włoszech zakończymy pysznym dużym kawałkiem toskańskiej pizzy. Czas wolny. 
Następnie wyjazd w drogę powrotną w kierunku Polski.

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

10 dzień

9 dzień

HOTEL MICHELANGELO iiii  w Chianciano Terme

Położenie: Hotel Michelangeloiiii usytuowany jest w odległości ok. 700 m od centrum 
miejscowości Chianciano Terme, w otoczeniu parku i lasu sosnowego.
Pokoje: duże, przestronne pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami (wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów, ręczniki) i balkonami wyposażone m.in. w TV.
Na terenie obiektu: duży odkryty basen w ogrodzie,  restauracja, lobby z fotelami. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu (zawierające pieczywo, 
masło, ser, wędlinę, owoce, dżem, ciasta, napoje gorące) oraz obiadokolacje serwowane 
do stolików (I i II danie, deser). Do obiadokolacji woda w dzbankach. Obiekt słynie 
z dobrego jedzenia.

Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w obozie jest poprawnie uzupeł-
niona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych przed 
wyjazdem uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika. Należy 
pamiętać o zabraniu paszportu lub dowodu 
osobistego ważnego na min. 90 dni od daty 
powrotu, zabezpieczeniu uczestnika w krem 
ochronny z wysokim filtrem UV oraz w krem 
po opalaniu, klapki, nakrycie głowy, buty do  
kąpieli w wodzie, leki, które dziecko zażywa 
stale lub które zostały zapisane przez lekarza 
przed wyjazdem (opakowanie należy opisać 
imieniem, nazwiskiem dziecka oraz sposobem  
dawkowania). Informacje na temat zażywanych 
leków należy również umieścić w karcie ko-
lonijnej – w dokumencie tym niezbędne są 
informacje na temat stanu zdrowia dziecka, 
o jego przebytych chorobach, uczuleniach 
oraz wszystkie wskazówki zdrowotne lub 
inne istotne uwagi dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. Aktualne przepisy wjazdowe:  
www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-po-
drozujacych-do-wloch

Uwagi
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Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w obozie jest poprawnie uzu-
pełniona karta kwalifikacyjna wypełniona 
przez rodziców/opiekunów prawnych 
przed wyjazdem uwzględniająca niezbędne 
informacje dotyczące uczestnika. Należy 
pamiętać o zabraniu paszportu lub dowodu 
osobistego ważnego na min. 6 miesięcy 
od daty powrotu, zabezpieczeniu uczestnika 
w krem ochronny z wysokim filtrem UV 
oraz w krem po opalaniu, klapki, nakrycie 
głowy, leki, które dziecko zażywa stale 
lub które zostały zapisane przez lekarza 
przed wyjazdem (opakowanie należy 
opisać imieniem, nazwiskiem dziecka oraz 
sposobem dawkowania). Informacje na 
temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kolonijnej – w dokumen-
cie tym niezbędne są informacje na temat 
stanu zdrowia dziecka, o jego przebytych 
chorobach, uczuleniach oraz wszystkie 
wskazówki zdrowotne lub inne istotne 
uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka.
Czas przejazdu w jedną stronę – ok.23 godz.
Walutą jest denar macedoński (na miejscu 
wymiana waluty z waluty EURO). 
Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/mace-
doniapolnocna

Uwagi

OBÓZ MŁODZIEŻOWY 
Wiek uczestników 12-18 lat

11 dni / 8 noclegów

MACEDOŃSKI 
CHILL AND PARTY CAMP

Atrakcje przygotowane dla uczestników
•  Autokarowa wycieczka do Ochrydy z przewodnikiem
•  Lake Boat Chill Party – klimatyczna impreza na pięknej nowoczesnej łodzi Armada 

podczas ciepłego letniego dnia. Zrobimy kolorowe koktajle, Holi i Fluo, czyli Kolorowy 
zawrót głowy, do tego dobra muza gwarantowana, a wszystko na środku jeziora 
Ochrydzkiego. Dwa pokłady pasażerskie i świetna zjeżdżalnia, z której pod okiem 
ratownika skorzystamy z kąpieli w jeziorze. Adrenalina przy zjazdach do krystalicznego 
jeziora gwarantowana!!! 

•  Słońca blask pośród fal na plaży św. Nauma – czyli plażujemy do woli! Weźcie 
ręczniki, kremy z filtrem i chłodzące napoje. To będzie gorące lato!

•  #instagirl#instaboy#altamiracamp – jedziemy z konkursem na najlepsze foto Insta 
z ALTAMIRA CAMP! 

•  Speed Dating z przymrużeniem oka – spotkaj wakacyjną miłość!
•  Tik Tokowy Mega Trend – poznaj, zmontuj i wypuść w świat swój wakacyjny TIK TOK!
•  Suchar Challenge – czyli wyzwanie na śmianie! Jak bardzo potrafisz się powstrzymać 

przed wybuchem śmiechu?
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza przy basenie! 
•  Fitness – taneczne i treningowe zajęcia, które podniosą nam poziom endorfin!
•  Karaoke i bitwa na głosy
•  Campowe animacje na plaży
•  Wielki Finał Altamira Camp!

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w Hotelu Sileksiiii 

w pokojach 3-, 4-osobowych – 8 noclegów
•  wyżywienie – 3 posiłki dziennie + deser: 

śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu 
(z napojem); pobyt rozpoczyna się kolacją, 
a kończy śniadaniem

•  prowiant na drogę powrotną
•  ciepły posiłek w drodze dojazdowej 

i powrotnej
•  korzystanie z infrastruktury hotelu
•  realizację programu Altamira 

Camp m.in.: autokarowa wycieczka 
do Ochrydy z przewodnikiem 
z przepłynięciem łódeczkami caneo, 
Lake Chill Party – południowa wycieczka 
statkiem z zabawą, poczęstunkiem 
i zjeżdżalnią do wody na środku jeziora 
(pod okiem ratowników), Słońca blask 
pośród fal na plaży św. Nauma

•  macedońską opiekę medyczną 
•  opiekę polskojęzycznego rezydenta
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej
•   koszulkę firmową/pamiątkę  

uczestnictwa dla każdego uczestnika
•  ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  

KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem 
o COVID-19 i choroby przewlekłe)  
i NNW 20 000 PLN 

•  podatek VAT

3 660,- PLN + 60,- EUR – płatne pilotowi w autokarze 
(kwota przeznaczona na koszty związane z realizacją programu)

Cena/os.
28.07-07.08.2023

Termin
11 dni/8 noclegów

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

– 5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.

Cena nie obejmuje:

HOTEL SILEKS iiii    
Położenie: czterogwiazdkowy, elegancki hotel z doskonałą obsługą usytuowany nad 
brzegiem krystalicznie czystego Jeziora Ochrydzkiego w odległości zaledwie ok. 40 m 
od plaży oraz ok. 4 km od centrum miasta Ochryda. W okolicy hotelu znajduje się sklep, 
kawiarnia, bar plażowy. Plaża: żwirkowa z łagodnym zejściem do jeziora.  
Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-osobowe z łazienkami wyposażone w TV oraz 
klimatyzacje i balkon tradycyjny lub typu francuskiego.  
Na terenie hotelu znajdują się: restauracja z tarasem zewnętrznym, lobby bar 
z kawiarnią, winda oraz duży odkryty basen zewnętrzny, fitness room. Bezpłatny dostęp 
do bezprzewodowego internetu – WiFi – znajduje się w lobby hotelowym.  
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser w formie bufetu. Pobyt rozpoczyna się kolacją, 
a kończy śniadaniem. Do śniadań kawa, herbata, sok, woda; do obiadów i kolacji – woda.

Najpopularniejsze i najpiękniejsze miasto Macedonii licznie 
odwiedzane rokrocznie przez turystów. Miasto zlokalizowane w południowo-zachodniej 
części Macedonii, tuż nad brzegiem wyjątkowo malowniczego Jeziora Ochrydzkiego 
u podnóża gór Galiczica. Piękny wakacyjny kurort tętniący życiem. Stanowi idealne 
miejsce letniego wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, krystalicznie czystej wody, 
pięknych widoków, bogatej historii oraz bałkańskiej gościnności i serdeczności.  
W 1980 r. miasto Ochryda została doceniona za wyjątkowe zabytki i przepiękną przyrodę 
czego dowodem było wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

OCHRYDA
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•  Całodniowa wycieczka autokarowa Barceloński City Tour z przewodnikiem  
– w programie m.in. Sagrada Familia (z zewnątrz), Park Guell, wzgórze Montjuic 
z terenami olimpijskimi, Las Ramblas, Dzielnica Gotycka oraz Paseo de Gracia.  
Dla chętnych Camp Nou – stadion FC Barcelona – ok. 30 EUR/os. 

•  Słońca blask pośród morskich fal – czyli plażujemy do woli! Weźcie ręczniki, kremy 
z filtrem i zimne napoje. Tego nie może zabraknąć!

•  Basenowa frajda – kąpiele w odkrytym basenie!
•  #instagirl#instaboy#altamiracamp – jedziemy z konkursem na najlepsze zdjęcie 

z Instagrama z ALTAMIRA CAMP! 
•  Speed Dating z przymrużeniem oka – spotkaj wakacyjną miłość!
•  Tik Tokowy Mega Trend – nagraj, zmontuj i wypuść w świat swój wakacyjny TIK TOK!
•  Suchar Challenge – czyli wyzwanie na śmianie! Jak bardzo potrafisz się powstrzymać 

przed wybuchem śmiechu?
•  Cytrus Challenge – zjedz coś niewyobrażalnie kwaśnego i zachowaj kamienną twarz!
•  Wielka Baloniada – turniej z balonami na wodę
•  Pool Party Summer Jam – gorąca impreza przy basenie! 
•  Fitness Time – taneczne i treningowe zajęcia, które podniosą nam poziom endorfin!
•  Campowe animacje na plaży
•  Wielki Finał ALTAMIRA VIVA LA FIESTA LOCA ESPAÑA CAMP!

Atrakcje przygotowane dla uczestników

Najpopularniejszy region turystyczny Hiszpanii zwany krainą 
wiecznego słońca i bajecznie gorącej wody. Strome, skaliste wybrzeża, tajemnicze 
zatoczki, przepiękne piaszczyste plaże oraz krystalicznie czysta, lazurowa woda – to 
elementy będące nieodłączną częścią tego magicznego krajobrazu.

Miasto, które nigdy nie zasypia, dzięki wielu dyskotekom, 
restauracjom i barom. Tak jak cała Hiszpania kusi słońcem i śródziemnomorskimi 
smakami. Bezapelacyjnie jest najpopularniejszym kurortem wakacyjnym na wybrzeżu, 
a zarazem stolicą dobrej wakacyjnej zabawy i szaleństw do białego rana.

COSTA BRAVA

LLORET DE MAR

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

•  linie lotnicze Ryanair/Wizzair przy 
odprawie online dobierają miejsca 
w samolocie losowo. Gwarancja miejsc 
obok siebie (w przypadku rodzeństwa/
grupy przyjaciół) – za dopłatą.  
Bagaż rejestrowany 20 kg – za dopłatą. 
Chęć gwarancji miejsc obok siebie 
i zakupu bagażu rejestrowanego 
20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki

Cena nie obejmuje:

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie Katowice-

Barcelona El Prat-Katowice (Ryanair/
Wizzair) – 2 sztuki bagażu podręcznego 
w cenie (bagaż podręczny na kółkach do 
10 kg + mała saszetka/torebka), wymiary 
zgodnie z wytycznymi przewoźnika 
lotniczego

•  zakwaterowanie w Hotelu Sambaiii 
w Hiszpanii w pokojach 3-, 4-osobowych 
– 7 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – 
śniadania, obiady z deserami i kolacje 
z deserami w formie bufetu; do lunchów 
i kolacji – woda

•  korzystanie z infrastruktury hotelu
•  realizację programu VIVA LA FIESTA 

LOCA ESPAÑA CAMP w tym autokarową 
wycieczkę do Barcelony z przewodnikiem

•  hiszpańską opiekę medyczną 
•  opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, ratownika wodnego
•  pamiątkę uczestnictwa dla każdego 

uczestnika

•  opłatę klimatyczną
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

VIVA LA FIESTA LOCA ESPAÑA 
HISZPANIA
OBÓZ MŁODZIEŻOWY • wiek uczestników 12-18 lat

8 dni / 7 noclegów

Obóz młodzieżowy

Wakacje 2023 zapowiadają się naprawdę muy calor. Co na was czeka? 
Przede wszystkim prawdziwa hiszpańska fiesta, wyjątkowe atrakcje, 
nowe znajomości, szalone animacje, chillout na piaszczystej plaży, a 
także wieczorne wyjścia na miasto. My nie możemy się doczekać! A wy?

www.altamira.net.pl

HOTEL SAMBA iii  w Lloret de Mar

Położenie: Hotel Sambaiii zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu w spokojnej 
dzielnicy Fenals, oddalonej o około 500 m od centrum Lloret de Mar. W bliskiej odległości 
od hotelu, bo zaledwie 50 m, znajdują się sklepy, restauracje i bary.
Plaża: Fenals Beach – ok. 350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, z łagodnym zejściem 
do morza, wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi. Lloret Beach  
– ok. 500 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza, 
wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z łazienkami (wanna/prysznic, suszarka do włosów), balkonami, 
TV i klimatyzacją. Zakwaterowanie w pokojach w dniu przyjazdu od godz. 13.00, 
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 10.00.  
Dostęp do bezprzewodowego internetu (WI-FI) w pokojach płatny – 1 EUR/godz., 
5 EUR/cały dzień, 20 EUR/tydzień. W recepcji – bezpłatny.
Na terenie hotelu: całodobowa recepcja, 3 windy, restauracja, bar-kawiarnia, taras 
słoneczny, odkryty basen, sala gier rekreacyjnych, siłownia. 
Wyżywienie: 3 posiłki  dziennie (śniadanie 07.30-10.00, obiad z deserami 13.00-15.00, 
kolacja z deserami 18.00-21.30). Do śniadań podawana jest kawa, herbata, soki i woda, 
a do obiadu i kolacji woda w karafkach.

Samolotem z Katowic

3 970,- PLN + 100,- EUR – płatne na lotnisku u pilota 
(kwota przeznaczona na koszty związane z realizacją programu)

Cena/os.
06.07-13.07.2023

Termin
8 dni/7 noclegów

Dokumentem kwalifikującym uczestnika 
do udziału w obozie jest poprawnie 
uzupełniona karta kwalifikacyjna 
wypełniona przez rodziców/opiekunów 
prawnych przed wyjazdem, uwzględ-
niająca niezbędne informacje dotyczące 
uczestnika. Należy pamiętać o zabraniu 
paszportu lub dowodu osobistego 
ważnego na minimum 6 miesięcy od 
daty powrotu, zabezpieczeniu uczestnika 
w krem ochronny z wysokim filtrem UV 
oraz w krem po opalaniu, klapki, nakrycie 
głowy, leki, które dziecko zażywa stale 
lub które zostały zapisane przez lekarza 
przed wyjazdem (opakowanie należy 
opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 
sposobem dawkowania). Informacje na 
temat zażywanych leków należy również 
umieścić w karcie kolonijnej – w dokumencie 
tym niezbędne są informacje na temat 
stanu zdrowia dziecka, o jego przebytych 
chorobach, uczuleniach oraz wszystkie 
wskazówki zdrowotne lub inne istotne 
uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka.
Aktualne przepisy wjazdowe: https://
www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Uwagi

ALTAMIRA CAMP

w Twoim obiektywie

 1....2....3.... wygrywasz TY!

N O W Y  K AT A L O G :



11

Więcej na: www.altamira.net.pl

ALTAMIRA CAMP

w Twoim obiektywie

 1....2....3.... wygrywasz TY!

N O W Y  K AT A L O G :

Szczegóły konkursu:

WYPOCZYNEK+ZWIEDZANIE • WYCIECZKI • WCZASY ZAGRANICZNE

WCZASY KRAJOWE • WCZASY DLA SENIORA

KonkursKonkurs



WYCIECZKI

PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE

Od lat obsługujemy grupy zarówno w zakresie wycieczek, zielonych przedszkoli  

Oferta wycieczek przedszkolnych i szkolnych obejmuje: krajowe i zagraniczne wycieczki, 

Program dostosowujemy do wieku, zainteresowań i potrzeb grupy. 
i szkół, kolonii i obozów jak również samego transportu.

jednodniowe i na kilka dni, w góry i do miast, autokarem, busem lub samolotem.

Nasze wycieczki to atrakcyjne kombinacje 

wypoczynku, zwiedzania i dobrej zabawy!

Więcej na: www.altamira.net.pl

Tel.: 32 209 30 66 • +48 510 910 100

Oferujemy także:

ZapraszamyZapraszamy


